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remessa a esta Casa dos· do-curitentos que_- _:qlenclona, 
destinados a Instruir a Mensagem. n:o · 43/94 .. ·-· ... _ .1538 

J"OSAPHAT MARINHO 
Reiterando sua preoCupã.Çãó Cbn'.t" ·a demora do · _,.,--

Executivo em enviar, para apreciação do Con·gresso 
Nacional, o Projeto de Lei Orçamentária . ·--~·-·-·-·-J.652 

Abuso na edição de Medida Provisória ..... • : . 1652 
Omissão do ooveino quanto aos aumentos de 

preços ......................... -----. . . . . . . . . . . . . 1652 
Fazenda esclãfe-cinlentOs .Sobre parte _do artigo 

do professor Miguel Reale, Intitulado "Decadência 
do Legislativo". publicado no jomal O Estado de S. 
Panlo de hoje ........... - ... -..•.. -... ~.c~'·' .. -~'' --1717 

JOSÉ EDUARDO 
comentários sobre atendlmento, à época em 

que S. Ex. • desempenhava as funções de Ministro 
da Indústria, do Comércio e dó Turismo, do ·pleito 
dos empresários de exclusão do café solúvel do esc 
quema de retenção e ampliação- das vendas, resultou 
em significativo aum.ento da exportações brasileiras 
do produto .......... ·-·-·· .............. -•.... -.••..•. - 1557 

Comentários sobre a re.tomada ·do preço do café 
e sua valorização em dólar ...... ---·-·---·•·"•~---~795 
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que altera a redação dà_ almea l!. · cto .Jnc!so !..do· 
art .. l.o da Lei n.0 64/90, para elevar de 3 pa:ta 8 anos_ 
o prazo de inelegibilidade para os parla~entares que 
perderam o mandato por falta de ·decoro --p-arla-
mentar .. -.. -.. -.... -.... -.--...-.--. -.-:-\7"~. -••• -. ;--~- • .:.:;,;.~;::...':-.=~-~-:.->Si-- .:,1753 

!Parêcer oral ao Ofício ugn n.0 39/94, através do 
q-gal o BanCO Central do Brasil encaminha a solici-
tação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a 
fim de que esta possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro - LFTM-

III 

Pág. 
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- .. -
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J"UTAin" MAGALHAES 
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220 e 221 da Lei Maior, disciplinando a programação 
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Transcrição nos Anais, do artigo "A água do 
São Francisco", publicado no j ornai A Tarde, edição 
do dia 4 de abril, sobre o abastecimento de água às 
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SENADO FEDERAL 
r----~-~~~'-'-~~~· ~SUMÁRiO 

1994 
1- ATA DA 19" SESSÃO, EM 04 DE ABRD., DE 

1.1 - ABERTIJRA 
1.2 - EXPEDlEN'IE • 
1.2.1- Avisos de Ministros de Estado 
- N" 202/94, de 29 de maxço, do Ministro. de Estado da 

Previdência Social, encaminhando informações sobre os quesi
tos constantes do Requerimento n° 1.192, de 1993, de au~a 
do Senador Bello Parga. 

- N"' 6!3 e 636, de 28 e 29 de maxço, do Ministro de Es
tado <l!efe da Casa avi! da Presidência da República, encami
nhando informações sobre os quesitos constantes dos 
Requerimentos n"' 1.123, de 1993; é 22,- de- 1994, de autoria 
dos Senadores Gilberto Miranda e Beni V eras. 

1.2.2- Oficio do Ministro-Chefe da Secretaria da Ad
ministração Federal da Presidência da República 

- N" 126/94, de 18 de maxço, enc!uninbando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 298, de 
!993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

L2.3 - Oficio do 1" Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos 
dos seguintes projetes: _ _ _ 

-Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1994 (n" 133/91, 
na Casa de origem), que assegura a percepção do adicional de 
periculosidade aos eletricistas e demais trabalhadores q1,1e espe-
cifica. · . 

-Projeto de_ Lei da Câmara n• 41, de 1994 (n" 177/92, 
na Casa de origem), que disciplina as reclamações relativas à 
prestação de serviços públicos, regulando o parágrafo 3° do art. 
37 da Constituição Federal. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 42, de !994 (n• 432/91, 
na Casa de origem), qne dispõe sobre a jornada de trabalho dos 
gráficos, programadores e operadores que operem computado
res ou outros equipamentos com terminal de vídeo. 

-Projeto de Lei da Câmaxa n' 43, de 1994 (n" 471/91, 
na Casa de origem), que disciplina a execução trabalhista con-

tra a massa falida, acrescentando ao art. 880 da COOsolidação 
das Leis do Trabalho um parágrafo, numerado como paxágrafo 
4'. 

-Projeto de Lei da Câmaxa n• 44, de 1994 (n" 534'91, 
na Casa de origem},._ que concede passe livre às pessoas porta
doras de deficiência no sfstem.a de transporte coletivo interesta
dual. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1994 (n" 648/91, 
na Casa de origem). que dispõe sobre a necessidade de apura
ção de falta grave paxa dispensa de dirigente e representante 
sindical. e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1994 (n" 1.002/91, 
na Casa de origem), qne altera a Lei n• 6.0!5, de-31 de dezem
bro de 1973, que dispõe sobre Registros Pi!_blicos, com as_ mo
dificações posteriores. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 47, de 1994 (n' !.177/91, 
na Casa de origem), qne dispõe oobre o exercício profissional 
do Técnico de SeguraitÇa-Patrimonial e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 48, de I 994 (n" 1.292/9 I, 
na Casa de origeml, que dá nOva redação a dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho. - · · - -

-Projeto de Lei da Câmara n• 49, de 1994 (n" 1.744'92, 
na Casa de origem), qne altera o art. 482 da Coo.solidação das 
Leis do Trabalho- CL T. 

-Projeto de Lei da Câniaxa n• 50, de I 994 (n" I .844/9 I, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 3° ao art.ZO da 
Consolidação das Leis do Trabalho. dispondo sobre execução 
trabalhista. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 51, de !994 (n" 1.918191, 
na Casa de origem), qne altera os arts. 846, 847 e 848, caput, 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CL T, que dispõe sobre 
procedimentos a serem adotados na audiência inaUgural das 
Juntas de Conciliação e Julgaxnento. 

-Projeto de Lei da Câmara-o• 52, de 1994 (n" 2.16!191, 
na Casa de origem}, que dispõe sobre o arquivamento e a eli
minação de processos ju~~iais. 

.. .... 
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EXPEDIENTE 
Ceritro Gráfico do Seii!ldo Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 

Diretor-Geral do Senado Federa] 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 

. DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL 

Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

- Projeto de Lei da Cãmara n° 53, de 1994 (n° 4.831/90, 
na Casa de origem), que dispõe sobre Q_funciooamento de_ Ban-
cos de Olhos e dá outras providências. - -

-Projeto de Lei da Cãmara n° 54, de 1994 (n° 4.853/9.0, 
na Cas;t de origem), que altera o parágrafo 3° do art. 2° da Lei 
n° 5.584, de 26 de junbo de 1970, que dispõe sobre normas do 
Direito Processuaf do Trabalho, altera dispositivos da Consoli
dação das Leis do Trabalho, disciplina á. cOncessão e prestação 
de assistência judiciária na Justiça do Trabalho e dá_ outras pro
vidências. -

-Projeto de Lei da Cãmara n° 55, de 1994 (n° 5.017190, 
na Casa de origem), que acrescenta inciso ao art. 659 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei da Cãmara n° 56, de 1994 .(n° 2.48?/92, 
na Casa de origem), de iniciatiVa do ·Presidente da_ República, 
que altera a redação dos ait.s. 9° e 14 da í...ef n° 6.450, de 14 de 
outubro de 1977, que dispõe sobre a Organização Básica da 
Policia Militar do Distrito Federal. · 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 57-.de I994(n°2.579/92, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o func~onamento dos 
Conselhos Federais de Fiscalização Profj.ssional e sÇ>bre a cor
reção nionetária dai i.mportâDciaS dividas aos irite"~tes_ 4as 
respectivas classes e dos órgãos reg:tonáis. -

-Projeto de Lei da Cãmara n° 58, de 1994 (n° 2.581192, 
na Casa de origem), que revoga artigos do Título V da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CL T que trã!am da organização 
sindical. 

-Projeto de Lei da Câmara n° 59, de 1994 (n° 3.123192, 
na Casa de origem), que dispõe sobre.o prazo de publicação, 
pela Secretaria da Receita Federal, dos modelos de Declaração 
do Imposto de Renda. 

-Projeto de Lei da Câmara n° 60, de 1994 (n° 3.125192, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o fornecimento de certi
dões pelas repartições públicas, -~~I~e~!ando_o art. ~0, inci
so XXXIV, da Constituição Federal. 

1.2.4 - Requerimentos 

- N" 163, de 1994, de autoria do Senador Amir Lsndo, 
solicitando sejam fornecidas, pelo Senhor Ministro da Fazenda, 
cópias dos contratos celebrados entre o Banco Central do Brasil 
e as empresas estrangeiras impressoras de cédulas de Real, de 
acordo com o que especifica a Medida Provisória n° 422, publi
cada no D.O.U. de 1°/3/94. 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senailo Fedem! 

ASSINATURAS 

Semestral $ 70.000,00 

T.tragem 1.200 exempiareS 

- N" 164, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, 
solicitando a remessa a esta Casa, por intermédio do Ministério 
da Fazenda, dos documentos que menciona, destinados a ins
truir a Mensagem D0 43, de 1994 (n° 53/94, na odgem.). 

- N" 165, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, 
solicitando a retirada, em caráter defmitivo, do Projeto de Lei 
do Senadon° 10, de 1994. 

- N" 166, de 1994, de autoria do~Senador José Paulo Si
sol, solicitando sejam considerados, como licença para trata
mento de saúde, os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março do ano 
em curso .. Aprovado 

- N" 167, de 1994, de autoria da Senadora júnia Marise, 
solicitando sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 7, 1.4. 18 e 21 de março do corrente ano. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.2.5- Comunicações . 
- Do Senador Fernando Henrique Cardoso, de reasStiJ;l

ção do mandato de Senador, no dia 31 de maiÇO de 1994. 
-Do Senador Hugo Napoleão, de ausência dos trahalhos 

da Casa no periodo de 4 a 8-de abril do c:orren:te-ano~ ~ -
- Do S_enador José Paulo Bisol, de ausência dos traba

lhos da Casa a partir do dia 4.4.94. 
1.2.6 -COriiunicações da Presidência 
- Recebimento de relatórios, do Banco Central do Bra

sil. sobre endividamento dos Governos Es~du;Ms, Municipais e 
do Distrito Federal, referentes ao mês de fevereiro do corrente 
ano. 

-Recebimento do Oficio n° !.313194, do Banco Central 
do Brasil, encaminhando documentação relativa ao reescalona
mento de dívida contraída pelo Banco do Estado do Rio Gran
de do Norte, jlmto à Resetva MOtletária. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR LôURIV AL BAPTISTA- Congratutando
se com a Petrobrás pela descoberta de mais 4 poços na Bacia 
de Campos. Defesa da manutenção do monopólio estatal do 
petróleo brasileiro. 

SENADOR MAURO BENEV!DES - Apelo ao Minis
tro dos Transportes no sentido de reativação dos trens suburba
nos Fortaleza-Acarape. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Con~ideração so
bre a políti_ca_ agricola deseD.vOfvida pelo Governo. 

SENADOR MARCO MACIEL- A questão da família, 
tema da Campanha da Fraternidade de 1994. 
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SENADOR AMIR LANDO '- cApelo às autoridades 
competentes no sentido de que sejam liberados créditos aos 
agricultores de Rondôriiã e i.tiiplementados programas econô
micos capazes de reduzir as desigualdades regionais no Brasil. 

SENADOR AUREO MELLO -Defendendo a necessidade 
da implantação ae programas de desenvolvimento econômico e de 
fomento à agricultura para a Região Amazôllica, como forma de 
minorar os desequilibrios regionais. Congratulando-se com a Re
vista ''Caras'' que em coluna assinada pelo Professor Diooísio Sil
va, consagrou um espaço à divulgação da poesia 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Audiência manti
da por S.Ex• com o Ministro da Faz_enda, Sr. Rubens Ricúpero, 
quando se tratou, dentre outros temas, dos benefícios da adoção 
do Programa de Garantia de Renda Mínima. Relatório da ex
periência vivenciada pela Caravana da Cidadania e as propos
tas dela decorrentes. Resposta do Sr. Pedro Malan, Presidente 
do Banco Central do Brasil, às indagações de S.Ex' sobre o 
acordo de renegociação da dívida externa brasileira com os cre-
dores internacionais. -

1.2.8 - Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Sellhor Presidente da República, da Me

dida Provisória n' 456, de 26 de fevereiro de 1994, que conce
de abono especial aos servidores públicos cívis e militares da 
Administração Federal Direla, Autárquíca e Fundacional, e dá 
outras providências; designação da Comissão Mista e estabele-
cimento de calendário para a sua tramitação. -· · 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória ri' 457, de 29 de março de 1994;que dispõe so
bre o Programa de Estabilização Econômica, _ o Sistema 
Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor- URV. e 
dá outras providência; designação da Comissão Mista e estabe
lecimento de calendário para a sua tramitação. 

-Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos ter
mos do art. 174, alínea. "en. do Regimeiltolntemo. 

1.2.9- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JÚLIO CAMPOS - Esclarecimentos quanto 

ao verdadeiro teor do Projeto ~de De<reto Legislativo n' 4, de 1994, 
que susta a aplicação do disposto na Resólução n' 590, de 7 de de
zembro de 1979, do Couselho Monetário Nacianal, e todos os atos 
decOil'entes e correlatas, sobre operações de crédito rural. 

SENADOR JOSÉ EDUARDO -'Atendimento, à época 
em que S.Ex• desempenhava as funções de MiniStro da Indús
tria, do Comércio e do Turislno; -do pleito dos empresários de 
exclusão do café solúvel do esquema de retenção e ampliação 
das vendas, resultou em significativo aUJ::il.eõtõ nas exportações 
brasileiras do produto. 

1.2.10- ComunicaçõeS da Presidência 
- TêrminO do prazo sem apresentação de emendas aos 

seguintes projetós: -- - - __ -

- \'J;ojeto de Lei da Cãmara D 0 22; de !993 (n• 2.528/89, 
na Casa de oiigeril), que dá nova redação ao art. 3° do Decreto
Lei n° 2.472, de 1° de setembro de 1988, que 11altera disposi
çOOs da legislação aduaneira, consubstanciada no Decreto-Lei 
n°37, de 18 de novembro de 1966. e dá outras providências". 

- Projeto de Lei da Cãuuua n• 160, de 1993 (n' 
2.983/92,- na Casa de origem), que dá nova redação-ao caput 
do art. 11 da Lei Delegada n' 4, de 26 de setembro de 1962. e 
dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Cãmara n' 227, de 1993 (n' 
1.140/91, na Casa de origem), que veda a destinação de recur-
sos e auxilies públic_os que especifiCa. -

- Projeto de Lei da Cãuuua ri' 228, de 1993 (n' 
1.382/91, na Casa de ()rigem), que proibe as instituições ofi
ciais de crédito de conceder empréstii:nõS, fmanciaiiieiltos e OU
tros benefícios a pessoas jurídicas em débito com o FGTS. 

--TénnfuO -do prazo, sem que tenha sido interposto re
curso no _sentido de inclusão em Ordem do Dia, dos seguintes 

_ projetos, apreciados conclusivamente pela Comissão de Assun
tos Econômioos! ' 

-Projeto de Lei do Senado n'224, de 1991, que d~tenni
na a atualização monetária dos dividendos a pagar aos acionistas 
das sociedades anõnimas, e dâ outraS providências. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n' 73, de 1993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de incluir na nota fiscal o valor do frete 
do transporte de combustíveiS. À Câmara dos Deputados. 

sessão 
1.2.11 - Designação da Ordem do Dia da próxima 

1.3 -ENCERRAMENTO 
2.~ATOS DO PRESIDENTE 
- N"' 667, 609, 543, 542, 525 e 521, de 1991 (Apostilas) 
- N' 183, de 1992 (Apostila) 
- N' 264, de 1993 (Apostila) 
- N"' 08 e 89, de 1994 (Apostila) 
- N' 164, de 1994 ~ 

3 -'"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON
GRESSISTAS 

- Atas das 9• e 32' Reuniões 
-Portarias n"' 19 a 25/94 
4- SECRET ARIA·GERAL DA MESA 
-Resenha das matérias apreciadas de 15 a 28 de feverei-

ro de 1994- artigo 269, U do RegimeJ:!.to ll;ttemo. 
5-MESADIRETÓRA ... ~~ 

~ 6- LÍDERES E VICE~LÍDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

Ata da 19a Sessão, em 4 de abril de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo --Albano Franco ~ Alexandre Costa -
Amir Lando- Chagas Rodrigues- Esperidião Amin- Francisco 

Rollemberg - Garibaldi Alves Filbo - Henrique Almeida - João 
Rocha - Júlio Campos - Lourival Baptista -- Magno Bacelar -
Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Odacir Soares 
-V a1mir Campelo. 
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O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) -~lista de pre
sença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadot.e~. Havendo nú-
mero regimental, declaro aberta a sessão. ,· ; , 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tr_ap~os. 
O Sr. I" Secretário prOcederá à l~itura do Expediente. 

É lido o seguh>te 

EXPEDffiNTE 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 202/94, de 29 último, do MiDlstro de Estado da Previ
dência Social, encaminhando informações osbfe Os quesitos cons
tantes do Requerimento n• 1.192, de 1993, de autoria do Senador 
Bel! o Parga; e 

N" 613 e 636/94, de 28 e 29 últimos, do Ministro de Estado 
Chefe da Casa Cvil da Presidência da República, encaminhando 
infOimaÇões sObre os quesitos constantes dos Requerimentos n°s 
l.l23, e 22, e 1994, de autoria dos Senadores Gilberto Miranda e 
Beni Veras. 

As ioforma<;ões foram encaminhas, em cópias, 
aos requentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

OfÍCIO 
DO MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA 

DA ADMINISTRAÇÃO FEDERA DA 
PRESJDftNCIA DA REPÚBLICA 

N" 126/94, de 18 de março último, encamiDhando informa
ções osbre os quesitos constantes: do Requerimento n° 298, de 
1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encainiilhàdas, em cópias, 
ao requerente. 

O reqUerimento vai ao Arquivo. 

OfÍCIO 
DO SR. PRJMEffiO SECRETÁRIO DA 

CÃMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando ã revisão do Senado Federal autó
grafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 40, DE 1994 
(n• 133JY1, na Casa de origem) 

Assegura a percepção do adicional de periculosi
dade aos ele1ricistas e demais trabalhadores que especi
fica. 

O Coogresso Nacional decreta: 

Art. 1° É assegurado_ aos elettici~~- e auxiliares em -obras 
de alta tensão. assim como -aos trabalhadores em obras civis no 
subsolo, em fundações profundas ou subaquáticas, o direito à per
cepção do adiciooal de periculosidade de que trata o § 1 • do art. 
193 da Coosolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n" 5.452,de 1" de maio de 1943. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se 
obras civis no subSolo as realizadas em galerias pluviais e subter
r§neas; e fundações profundas, as feitas em tubulações a céu aber
to e a ar comprimido. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicãção. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO C/ZWA 

DECRETO-LEI N" 5.452, DE 1" DE MAIO DE 1943 

Aprova a Coifsotidação das Leis do Trabalho 

•• ~ •••••• ,..,. ____ ..... __ •••• _ ••• - ••• ....u~,-••••• _ ••••••••••••••• ;_,, ...................... . 

TÍTULO II 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 
oOooooooOoooooOOooo-Uoooo,oOOoooooOOo_,.,.OooooO ....... OO-OOÓ><OOOOO;..,...: ..... ,,,,,,;.,,,,,,_ 

CAPÍTULÕV 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho 

········--····-··--···-· .. ·-·····--·····J···---·············-·········...1-· 
SEÇÃOXIII 

Das Atividades Insalubres ou Perigosas 

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigo' 
sas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Tra
balho, aquelas que, por sua natureza ou mêtodos de trabalho, 
impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos 
em conclições de risco acentuadoA 

§ -1 o o-trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
empregado um adicional-de_30% sobre o salário sem os acrésci
mos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lu-
c:i'õs da empresa. _ _ _ ,_ _ -

§ 2" O emi>regado poderá optar pelo adicional de insalubri
dade que porventura lhe seja devido. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

SENADO FEDERAL 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 41, DE 1994 
-(Do 177{92, na Casa de origem) 

. _ . Disciplina as reclamações relativas à prestação 
- de serviços públicos, regulando o § 3" do art. 37 da 

Constituição Federal. ' 

O C~so Nacional decreta: 
Art. 1° É assegurado a todo cidadão, nos termos do disposto 

no § 3" do art 37 da Coostituição Federal, o direito de apresentar 
reclamação referente à prestação de serviços públicos, ao_ órgãO 
competente da Administração Direta ou Indir~ta. inclusive entida
des paraestatais. 

Art. 2° Os órgãos_ de que trata o artigo anterior mante
rão setor especialmente incumbido de receber as reclamaçõ
es, que deverão ter resposta, por escrito, no prazo máximo 
de S (cinco) dias úteis, contados da data de entrada da recla
mação. 

Parágrafo único. As respostas às reclamações deverão 
explicar, pormenorizadamente, as razões relativas à situação re
c1amada e as providências que serão ad.otadas a respeito, se for 
o caso. 

Art. 3° A inobservância do disposto nesta lei sujeitará os 
servidores, empregados e autoridades administrativas responsá
veis, a suspensão de 5 (cinco) a 30 (triniafdias. apurados os fatoS 
em inquérito administrativo. 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Jei no prazo 
de 60 (sessenta) dias. 

-Art. SO Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrãrio. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULOID 

Da Organização do Estado 

CAPÍTIJLO VII 

Da Administração Pública 

SEÇÃOI 

Disposições Gerais 

Art. 37. A administração política direta indireta ou fun
dacional de qualquer dos Poderes da União dos Estados do Dis
trito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também 
ao seguinte 

§ 3° As reclamações relativas à prestação de serviços públi-
cos serão disciplinadas em lei. ~-

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada--
nia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 42, DE 1994 
(o• 432191, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos gráfi
cos, programadores e operadores que operem com
putadores ou outros equipamentos com terminal de 
vídeo. 

O Coo8!"ssó Nacional decreta: 
Art. 1• E fixada enL6 (seis) horas a jornada normal de traba

lho dos gráflcos, programadores e operadores de microcomputado
res e computadores com terminais de vídeo. 

Art. 2• A cada período de 2 (duas) horas de trabalho con
tínUo, haverá um iD.tervalo de 15 (quinze) minutos para ·repou-
so. 

Art. 3° As Empresas que- executarem as atividades preM 
vistas no art. 1° deverão realizar, às suas expensas, exames 
oftalmológicos semestrais nos profissioriais referidos nesta 
lei. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam.Mse as disposições em contrário. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 43, DE 1994 
(o• 471191, na Casa de origem) 

Disciplina a execução trabalhista contra a mas· 
sa falida, acrescentando ao art. 880 da Consolidação 
das Leis do Trabalho um parágrafo, numerado como 
§ 4•. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • O Art. 880 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de J• de maio de 1943, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 4~ 

"Art. 880 .......... ·--·····························---· 

§ 4° - TratandoMse de execução contra empresa 
em processo de falência, o- juízo trabalhista comunica-

ção. 

rá ·o total dos créditos e demais encargos ao juizo da faM 
lê~cia, que providenciará, no prazo máximo de 48 (qua
rep.ta e oito) horas, o arresto de tantos bens da massa 
fíilida quantos bastem à satisfação da condenação traba
lhista." 

Art. · 2.o É~ta Lei entra em vigor na data de sua publicaM 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEIN"5,.452DE J•DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
.................... , ........................................................... ~ .............. . 

TÍTIJLOX 

Do processo Judiciãrfo do Trabalho 

CAPÍTIJLO-V . 

Da Excecução 

SEÇÃOII 

Do Mandato e da Penhora 

Art. 880. O juiz ou presidente do Tribuual, requerida a exe
cução, mandará expedir mandado de citação ao executado, a ftm 
de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as 
cominações estabelecidas, ou, em se tratando de pagamento em di
nheiro, para que pague em 48 horas, ou garanta a execução, sob 
pena de penhora. 

§ 1° O mandado de citação deverá conter a decisão exe
qüenda ou o termo de acordo não cumprido. 

§ 2° A cita'Ção seiá feita -pelos oficiais de diligên-
cia. 

§ 3° Se o executado, procurado poi duas vezes no espaço de 
48 horas, não for encontrado, far-se-á citação por editai, publicado 
no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Jui-
zo, durante cinco dias. -

(À Comissão de Assuntos SociaiS.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 44, DE 1994 

(n' 534191, na Casa de origem) 

Concede passe livre às pessoas portadoras de 
deficiência no sistema de transporte coletivo interes
tadual. 

Congresso Nacional decreta: 

Art. I • É concedido passe livre às pessoas portadoras de de
ficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte co
letivo intereStadual. 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua publica-
ção. · · · 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

························-·-···-·-·-····--------~~ .•.. 
TÍTULO VII! 

Da Ordem Social 

···················-··--·--·-·--~~-·--·~"~~"·········-······· 

CAP.í:ruLO Vli 

Da Família, da Criança, do -Adolescente e do Idoso 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado asse
gurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao laze!,_ ~ profissiona~ 
lízação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi
vência familiar e comunitária, além- de. colocá~los a salvo de toda 
forma de negligência, discrimihlfç"ao, exploração, violência, cruel~ 
dade e opressão. ........................ ____ , ____ ,;., ... .;;~ ...... ~ ... ',.,., __ ..,._,:.;;~ .... ~.ç--

II- criação de programas_ de prevenção e atendimento espe~ 
cializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social de adolescente portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivên
cia e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com. a 
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.)-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 45, DE 1994 

(N° 648191, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a necessidade dC apuração de fal· 
ta grave para dispensa de dirigente e representante 
sindical e dá outras providências. 

O COrigieSsONaCional decreta: _ _ 
Art. 1° A apuração de falta grave, para efeito de dispensa do 

empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a car
go de direção ou. representação sindical e, se eleito, ainda que su
plente, até um ano após o fmal do mandato, é regulada na forma 
estabel~ida nesta lei. 

Parágrafo úniçg~_ Considera-se cargo de ,direção ~ d~ ;epre~ 
sentação sindical aquele cuja investidura deCorra- de eleição, inclu
siVe para cargo de representação na empresa, previsto no art. 11 da 
Constituição Federal. 

Art. 2° O empreg!ldo acusado de falta grave. a partir do re
gistro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical 
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o fmal do manda
to. será afastado do serVIÇo-ou p.o local çle trabalho, sem prejuizo 
do salário, nãO podendo ser despedido senão após jnquérito judi
cial em que se. verifique a procedência da acusaçãO.---

Parágrafo úilico. A i.D.tenuPÇã:o_, no ~ás0 __ 4e~~ ~gO, perdu-
rará até a decisão judicial-tmal dO processo. · · "· · 

Art. 3° Constitui falta grave do empregado para os fJJJs des
ta lei: 

I- prática de ato que revele desonestidade, abuso, fraude ou 
mã-fé; 

n -exercício de atividade que constitua ato de concorrência 
à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 
serviço; --- --- - ·· 

fi- condenação criminal do empregado, passada em julga~ 
~ do, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; 

N - desídia no desempenho das respectivas funções~ 
V- embriaguez em serviço; 
VI- descumprimento de ordem geral do empregador, desde 

que não ofeilsiva a lei, colltrato indiViduai, convenção ou acordo 
coletivo de trabalho; 

vn -violação de segfedO dã empfesa; 
vm - cometimento praticado no serviço contra qualquer 

-pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso 
de legíti!na_defesa, própria ou de outrem; . 

_ IX - oferisa fisic3 praticada contra o empregador e superio~ 
res h~rá!quicos, ·salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 

·x--desacato a ordem do empregador ou superior hierárqui~ 
co, endereçada ao empregado, desde que não ofensiva a-Ieí, i con
trato .individual, convenção ou acordo coletivo de trabalho; 

XI- abandono do emprego por período contínuo superior a 
trinta dias. 

§ 1 o Não se considera faltosa para caracterização do dispos~ 
to nos incisos N e XI deste artigo a ausência ou comparecimento 
impontual, quando decorrente do desempenho de atividades sindi
cais, considerando-se licença não reinunerada o tempo em que o 
empregado se ausenta do trabalho, salvo assentimento da empresa 
ou cláusula contratual. 

§ 2° Não conSUtiif violaÇão de-Seit'edo a comunicação à ca~ 
tegoria prOfissiêmaJ de dados econômico-fmanceiros, administrati
vos·ou técnicos, obtidos em negOciação coletiva por procedimento 
ajustado entre empregados e empregadores. 

Art. 4° Reconhecida a inexistência de falta grave praticada 
pelo empregado, o empregador não p:xlerá impedir seu acesso ao 
local de trabalho e o exercício de suas funções. 

Art. 5° Para instauraÇãO-de lnquériio pãia apuração de falta 
grave o empregador apresentará reclamação por escri(O à Junta ou 

_Juiz de Direito, dentro de 30 dias, contados da data de interrupção 
do contrato de trabalho. 

Art. 6° O empregador que deixar de pagar salários a que fi
zer jus o_ empregado portador da estabilidade provisória prevista 
no inciso_VDJ do art. 8° da Constituição Federal, cujo coo.trato de 
trabalho estiver interrompido para apuração de falta grave, incorre~ 
rá na Ql.Ul~ .de_ 10 mil a 200 milhões de cruzeiros, a ser imposta 
pela Junta ou Juizo de Direito, na forma dos arts. 903 e.9.08 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 1 o A multa a ·que se. refere este artigo poderá ser atualiza~ 
da periodicamente pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 2° Ao Presid~nte da Junta ou Juiz de Direito competirá 
conceder medida liminar, até decisão fmal do processo, em recla
mações trabalhistas que visem manter ou reintegrar o empregado 
no trabalho, bem como condenar o empregador a pagar os salários, 
a partir da interrupção do contrato de trabalho para apuração da 
falta grave. 

__ Art .. 7° O processo do inquérito perante a Junta ou Juízo 
obedecerá âs normas estabele;cidas no Capítulo ID do Título X da 
Consolidação das Leis do Trabalho, observadas as disposições 
desta lei. 

--ArL 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
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ATO DAS DISPOSIÇÔI!S 
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ac relete o lnC- • .S. conc.o .:~ .. a. 
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bYçOfto ,. ..... c...wao .... _......._- ,..,._.._ ....,.,., ..,. 
~~11'1ca.nado ~.-•on.-1...,,,.., ~lo--

'·)' ,..,............coonpo-..çm-.,um~-.. obn-
~"v~ pelo ...,p,.r~claf rut4L ... fonrw do e4 
D:J, .- • ~ C-..c-., ..... comlkack ~-

==:c~~onv~.::.=:: da 

DECRETO-LEI N~ 5.452 .. DE·1a• DE MAtO DE 1843 

Aprov. • Consolldat;lo d•• Ulll do Trat.lho •. 
~ ~----· . ---. ----.---·muLD N. -------- --·. --......... . 

>O CONJRATO INDIVIPUAJ- DO TRABALHO 
· · ·- -· · -- -~----wiTU'i:Ci-v ------------------- ·· 

·-· --~~-~~C:t~~~-----
A rt ~~ Conathuem tus~a~ ceuN Pll'• reacido 

• ~.. do concreto de ,,..,..,o peCo emprega-

•t ato de irnprQbidade; 

bl incontininc:J. cM concftrt.e ou- ew 1 c'lrnento; 

c:t negoc&.e&o habhUIII por conta pdlpria ou alheie 
.am permi&do da •mt)t'~. e~ conaku• ato 

T..._.· 
DA OIIQAPMZACÃQ DO ESTADO 

·---- --~·----·-······ 

-DA Al)lltWG.TitAÇAO POatCA 

•. cànéóc-1'~ •. iãmp~ ta-ri i. q~~~- tnlb.-lha o em· 
pNOedo. ou for pNiud;o.lao ..-iço; 

4) candanllcla crimit-..11 do ~o. pasaad• .m 
~u~gec~o, .caso nlo tarlha haYido M~apenc.lo dll •xecuç.lo .._ 

•JdrMfdano ~penhodn.~tevaatuncCMI5; 

.:.2Wi"rnbdagu,e:t h•biw ... QU..•"" ~ILQ~ 
•• vlol•c:lo di: -.g•edo d• ernp~a-s.: 

• fi) ato d• Uldosc:>OtoN ou d·~ onS~o~boi'diftaç.Jõ~ 

1.1· atcll lesivo da hon•• ou CS. boa tarn• pr•toe.-óo no 
-Mco conua Qu.alquer D-~•. ou ofenl-l~ f•s.oea1. nas 
mesmn condiC&elo -.alvo::> em c:aU> de tegit•m• det•w • 
D•W .. ou de ouuem. 

kl ato le•ivo da hon~a • boli tama ou o'•"'"'' tis.ca• 
~toc•d-a$ contr• o eml)re:;a~O" • superior•• h .. r.rqu•· 
cos., alvo em caso CS• 1.-.gitlma d•fes.a, prQproa ou de ou· 
trem • 

,.arfoorw;fo (lnico. COI"'Stitui õgualmente justa c:•..,,._ oa· 
ra d~nu d• ~e;;Jedo a prat>ea. ~vtd.arnerne c:orn· 
PI'OVad.l em ir-qu•mo •dmit'1istra1ivo, de alO:Ii aten~tO· 
rios • ~urar~c:a 1'\aC•onil:. 

•.•• - •••. ~---·· .. ~. -~-- ••• :_:::J. 
CAPlTULO VIl 

DA ESTABILIDADE 
ArtM 492. O ernpr.-g.ado_ que contar mais d• dez 

-• ct. _,.,.QUI ,.... me~ ernpra .... 
nlo POderi ....- desoedido ...,.o l)ot motNo de falta vr•· 
;::'.J.~uns1Anc:ia d• torça maoiOf'. deyidarPten1e corn-

......,_, (rico. COnsidera-- cortto d. ...-vteo lodo 
o ,..,1)0 am quo o oernpnogado .-.;a • diapoeõç.lo do 

... , .. IDidCI. 

Art. 493. ~~ •::_o~-:,: ~::;-_: .~::: 
4112,. qr.laftdo po• - rwpei~O ou ftaWriiJ:& rep~tern 
.tria: .no~aao de-d--• .obriD~ do'ornpregado. 

NOTA 

1t O dlllpoairlvo ~lt• d•ro cru• • ~ Ju$tHK:61dora 
dlt ~ dtJ c:011tr•to dw ,..blllhO do -tabiiJMrlo po* ~crwiza•·• por ..... ,.,..,;c::o 011 ,.,. ,-rtc.. 
.,.a útWc. w-z. M •ro con,io.r.do fatroso .... H _. 
um fero au• ~l>ilite. tWfinitw.m.nr.. • cont;,~. 
~da ~o •·~. ·,_ ~ um .,.,.,,o 
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mbf•modo ts.senc"' do contt•to tU t~O.IIIO: • ton
&11<0' 

Art 494 ·o empreg~~do eeuudo de faltl grave 
• • poder i ser suspe'\SO de suas func:&a. 

mas a sua dBspedida s6 se tornart efeliva após o inqut· 
rito em que se verifique • proced~ncia dltcus:açlo. • 

Par6~o único. A CUSDem.lo, no casa deste artigo 
Pt«f&Jriri lt6'a decis.tío finei do p~k.so. ' 

Art. 495. Rec:onheeld• 1 inexisthc•.a de falta 
grave pr:1111Cada pelo empr~.&do, fica o 

emp~dot obrigado a readml1t•lo no senrl(:ci e.t paQM· 

1M os safarias o1 que :ertoi dire•to no período d.l sus-
ponsio. 

Art .. 498. Em easo de- fecNmanto do Htl~ect> 
manto, filial ou aginc11. ou SUP'ft&lo 

necudril de ltividlde, .., ocorrfncia dt- motivo de 
fOfCI rNior, • as:MQur•do .a' emp~O$ estJveil 
QUI' IIi •1er~m •uas f~nç6u, o directo I ind.miu;lo: 
na fofmi do amgo anrenor. 

Art. 499. Nlo haverá esta6aido~de no e~~:ercfcio 
dOI e~rvos de d1retona. garinc• ou 

OUiroa de conf11nea amed.,ta do empfeQ6.10f, '"""'•· 
do o c6rnputo do tempq de JeJVico Pltl IOdos. os. efetiOt 
loQiril. 

I t! Ao ltmp~da glrantido pela Ullbilidade. QW 

dtl~:ar o. t•erctf cargo CSt confilnc~. t HHgunidl. UI· 
w no caso âe farta gr11ve. • revtrslo 10 CltOO 1f1tnto 
QUI: he}llnttriom\.tnll' ocupadn. 

12! Ao ~do dispRido MM iUSUI causa. 'qut 
16 tenht txarcldo c.rgo de confllnÇ8 • que conter n'Lii5 
de dez anos dt Mrvif;:o lll mesmt ampr .... • Qltrllntfdl 
• indenizaçJo proporcfonalao t1mpo de serviço nos tlt· 
moa cto, '"'· 4n • 471. 

13! A despecflda que se ..,.riticat com o f'Jtn dt obsttr 
ao empregado a aQUísiclo de utabifsdllde, sureiud o. 
empregadOf 1 P~g~mento em doblo da iodlnQ:a"o 
Dre~Ctite noa artl. 477 e 478. 
Art 500 O -do domôo&lo do omprogodo 

• • utbal 16 .. ,, vtlido QUindo fai1o 
com 1 auistlncia dCOo raapechYO 'Sindtello a, .. nlo o 

5 

ho4.1ver. per11ntt autOitdlde local comp~tentr do Nhnl&· 
.-no cto Trabalho ou da.Justtça ao Trabalho. 

CAPITULO IIm 

DA FORCA MAIOR 
Art 501 Enlende·se como força maior lodo 

• • aconteêiniento inevtrã.vet. em rel.ç.lo • 
'ltOfttade> do empregador, a pll8 • realizaçlo do qual et
le nló concorreu. dirata ou indiretamente. 

I 1 ':' A img.revidência do empregador t:xclui • razl9 
de- iOI'ÇJ ft'tltOr. 

12~ A oeorretlcia do mottvo de força maior Que nlo 
afeur subs.t,mcrarmente, ne-m for susceti,.el <'e afet~r. 
em t.lrs c.ondiçõ~. a s.rtuilç.lo eeonómrea f! t•nance~ra da 
empresa. nlo se aplicam iiS •estrtcôe5 desta le1 releren· 
tu o\0 disposto nl!!st& Cilpitulo. 

An 502 OeOlrendo niotivo de torça rNior que 
• • • · aetetrnine • c~eMç.lo da entpreA, ou 

dt um dos estabelectmentos em que trabalhe o empra· 
gtdo, é assegurada ii este. qu•ndo dHpedtdO. um.a in· 
dtnauçio na form~; seguinte: 

. 1 ..;.. sendo .. ,,.,.., nos termo5 dos aru. 4n • 478; 

11 - n3o lendo d1reito i estab,!Jdade, metade da que 
sena deVIda em caso de rescis.lo sem justa c,aua; 

1t - trl~endo contrato par pruo determinado. aque-
11 1 que st refere o art. 479, desta lei, reduzidl igual· 
m.nte li l!'•tade. 

Art. 503." ~ licit•. em çaso de força maior ou ore· 
iui1a. devtdilment• comprovados. • 

reduc:lo getõll dos salinos dos empregados lia empr.esa, 
DfOPOI'Cion•lmente .ros, :s~~linos de .::ada um. nlo poden· 
do. entretanto, Hf ~ora 25'-. respeet•do. em qual· 
qu. caso, o s.alãrio-minimo da regtlo. 

Plttgqto Ctnico. c,s&adol-os Cttitos decorrentes do 
- rnõtiYO ciW força lNIOf. 6 g.JI'Intido o ra~nro 

doi IIUI'fos redu lidos. 
An 504 Cof'ni)rovada a ftlsa .al~clo do moti· 

• • vo dt força m.aior, 6 g.rrant1da 1 r.tnte· 
grKio 110s empreoldos as:aveis t 101 nlo-ntivtil o 
~lnto da ;noen~~:açlo Ji percebida. auegurado 
IamboS o paganMnto da remuneraçlo llt'llsada. 

CAPITULO IX 

DISPOSICOES ESPECIAIS 

Art. 505. Slo al)licivets aos trabalhadores JUr•is 
01c diloosn;ivos constantes. dos C.l)ftú· 

10&1, III VI do presente Titulo. 

Art. 506. No cont,lfo de t;abalho agricola t lic::i-
10 o ac01dc que esta~ecer • remem•· 

rido '"tn natura". contlf'IO Qt.ll M"il d• produtos obti· 
dos Pfll• exj)lor•çlo do M'QÓCIO e r> .lo •xctda di um ter· 
ço de w~no total do emoreaado 
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A- 5()"J "' diSl?o•olln do C.~lo VIl !10 po
u .• · ..r. .. _ •'sént•'Titukt .f\IC S!lillo ~,.a· .. 

em;~teglcfos @m consultOfK'Is ou ncntbr:'O' "'' ~rofisuo
naiShMtlll 

rartorafo Unico. R .vogado pR Lei n. E m/71. 

An 508 Considert·IM' Jusw ceuu. ,..,. efeito 
• • de rtseislo do contritO cS.1ret.IIMJ do 

-'"Pregado ben~rio. 1 falta cohturnel di ~pmenlo 
de dNCies legalmente tr.i;livet~. 

Art 509 Revogado ~~~ lei n. 1-533. de 
• • 2~.~.78. que re;ull IS prof•"ões di' 

Aniltl t de Ucnico em E~t.lculos de Oivtrs6es. 
An 51 O Pe11 tnfrac:lo das prolbtc6es cons1an· 

• • tn dnle Ti1ulo, :s.erâ ;m~tl i eml)rto· 
111 multi de valor igu11 1 10 tdezl valorn de refertncaa 
NQtOI\Iis. e!ev1da ee dobro, no caso de reinctdinc:!l, 
sem preauizo das dem~s cominacõeslegtllo. 

TITULO V 

DA ORGANIZAÇÃO SINDIC~L 

CAPITULO I 

DA INSTITUIÇJ.O SINOICÁI. 
SEÇÂOI 

Da An::'•çloem Sindicato 

An. 511.' t lciUI • IIIOC~o w• ""' de at"" 
do, defesa t cOOfde~çlo doJ HUI in· 

lefft:As ec:.on6micos ou prortsaio,.•s de tÓdos os que, 
como tmoreQidorw, empfegados, aaentn ou t111bl· 
~ aut6notn0fo. ou profii.MJNillibttM. exerÇirft, 

~ raoeclidmente, a mnma atMd.clt ou profiu.lo .:.u 
atMdtdaouPfofissaessim~ares ou conexa.. · 

I 1! A soldariedade de interessa eeon6mic01 doi 
que emprnndem al:ividada idinbcu, smw ..... ou co
nexas. conathui o vínculo soc.ial bfsico que Jl denomi· 
na categoria econ&nic.a. 

t 2! A -ud• do cond- de võda oriundo do 
PfOfiislo ou trabalho em comum, em aituaçlo do em-
prego na mesma atMdacte eeon6m!U ou em 11Mdad11 
econ6micaa simillra. ou conexas, compae·a upreulo 
social elernentlf' COinpfHndida como cate;oril profil. ........ 

I 3! Categoria prcfissional -diferenc~da 6 1 QUI u 
rorma dollmllrtgldol QUI taer~m gtofissaia OU fun• 
~ difatenciada DOI' tore. de estatuto prof.Uionaln
PICW au em conseqiilncil di condiç&tis de vWH ~nau· ...... 

·IA!'"Oallftlt.. dtia.tntidld.; simil';6ridide ·au conexi
dã. fi1lm 11 ClimenliSH dentre. das QuoltS & ear~na 

econ6mia ou profiUtOnal i homogêne• • • uscciaçlo .......... 
Art. ~12. Setnlln1e IS IS.SOC:IIGÕM profrS.StOnJis 

. • COnstituidl~ par_. os fins e na forrníl do 
MigO anterior, 1 registradas dt: l!ICorelo ~om o &r: 558. 
podetlo 11r recOnhKY.!is como srl"'dr::atos e m~uti~Us 
nat P!etfOVItivas ::l•rmte~u nesta te, 

An. 513. Sloprerrggauv.a~dosllndicatos:. 
•I regrcsentar, perante as autOf'idac:tes •dmi"'istrativn 

e tudica.ir~Js, os '"tereues ;trl•l di respec:11~1 CJtegot~~ 
ou P'OftSs.IO libtral ou os •nteresSf's indivtth.~aas dO$ _,, 
IOC~cs Jelativos j •t•VIdloe ou proftSslo 1:\ercld,•; 

bl celebrar contratos cotet1vos d~ trÍbalho; 

cJ tlt~r ou dtslan•r os r!'prtsentantts di resoeetiva 
Clttgor~ ou Cl'Ofi$s.J::~ :ibt•at· 

di col1borar com o Es1ad~. como Orglos 1•cnicor e. 
conlul'livos. no estudo t solu~o dos problemas que .. 
tt&lcionam cõm • rHctcliv8 ca~ria ou profiuiO libe· 
ril; · 

IJ impor contributçe., a todos IQutres que partici· 
INifft dn c•te;oriols económicu ou prof~Ja•onats ou das 
pi'Otiss6u liberlll reottHntadM. 

I'Mgrafo único. Os sindtc:atOt dt emoregadot rerlo. 
outro..sm, 1 prttf0011iv•de fundar • manter agjnciu 
di: cctocaçlo, 

Art. 514. Slod.,... .. douindicotos: 

11 Collbor., cem 01 poder.n pÜblicOa no desenvolvi-
IMnto cfaiOiidariedadesoc;.l;. . 

b) manter urviçoa de 1Siistlnc'-t judicilria p.~re os a• 
IOCiados; 

cl promover 1 conclllçlo nos dillidiol dt traba&ho; 

d) Sf'ftll)tt' QUI pou;iyet, • diiCordo com IS SUII C)91• 
~. m1nttr no nu Quldro de pessoal, em cÇtn· 
Wnio com entidades .S$ÍSitnCilril ou PDf conta prtspril. 
um ...... '" .. socàal com Di atribuiean noteificas de 
Pramcrter 1 coopeqclo OQttaeional na empreu • a in· 
t"'raçlo prolission~l"' disse. 

,_... CuW:o. Os sindicatOif. dt ~pteg.ados lerlo, · 
ouuossim. o dever de: 

11 ~ 1 rundlçlo d• cooperativaa de consUmo 
t de cridito: · 

bJ tund.ar t mantlt' escotu de altatMIIlaçlo • prt· 
YOCICionail. 

SEÇ.I.OI 

Do Reconhecirnonto elnvestltfura Sõndlcol 

Art, 515:·· ,As .. ~~ o•ofiulonoio, dovO<..,_ 
YtisfiZtt 01 MgUitllU teQUisttOS para 

serem rec:onhtcidls corno sindicatos: 
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11 reunilo di um terço, no miniino. ck- empresas Je. 
tlfn.,.rne con·ni,uid.s, $0b a fonna indivídual ou de so
çicdo~dt, H M Ulllf de ISSOCIIÇIO dt tmQfeQidofts; 
ou de um terç.o dos que tnttgrem a mesma cataQOr'- ou 
IXIfQm 1 rneiiN profiSSlo liber•. • se U111t de IISO
c:ilçlo de •mc;~regôldos ou de trabllh.ldores ou IQIIntll 
1ut6nomos ou de orofiSSio I~ ai; 

bJ durae.Jo de:3 ltrhlanos para o mandato d.1 dirttO· 
n.; 

cl eJierc:ic:io dO CI'9D d~ Qtii!'Sidente oor brasiletro nl· 
to, t dos demais ~:argos dt administraclo e representa· 
do pOf brasíletrOI. 

P'artgr1fo !Jnlco. O' Ministro do Tra.,.lho poder,, llll· 
c~ionollmet~g, reeonl'\II!C:et como stndtcato • asso.:ia· 
çlo c:u,o nUmero de ISSOC:•ados Mil intenor ao terço a 
(IUI R re!ere aaNne. • .-,. •• 

Art 516 Nlo Mft ~onheeido mals dt um 5ift. 
• • di:ato representativo " mesma at• 

geria ~~~ ou profis.saonal. ou profiSSio liber.aA, 
em Uml dMI bise territoNL . 

·An. 517. OW ~"?"':"' pode~~~ ":"' distrit•~· 
fftUniCCIM. IMtnnuntC!Ptill, tltJdUIII 

1 lnteresteduM. EzeltPcionalrrift,re. • a1..idendo •• oe· 
.cufiaridades â IISetltrNntdal e.tegÕriaa ou proftU6ea. 
-•- Miniltro do Treblllho PQdef' IUtorizar o r.conhect
manto dllllindieatoc NeionM. 

11! O Mínimo do T~ outotgart e d~imitar6 1 
bne territorial dO lindiellto. 

12~ Oenuo da base tlt'ritorill QUI lhe lor den·JmiM· 
da 6 flcuftldo aô tJndieato inslituir ciMo-teU.. ou ... 
cOa Nnl melhor proteçlo dos auociados • di eat•QO
ril econ6miCII ou profiuionaJ ou profiulo liberaiiÇ~,.._ --· Art.518. 0 pedido de IICOUIItaónento Mri diri-

gido lO Ministro do Trtbltho instnlida 
COI" • ........,.., cu c6pilautenciQdl doi. Ntltutos di .... 
~. 

aJ 1 denominsclo • a .s. diiUOCiltçlo; 

lbJ • categOril acon6micl OU ~~ OU I profil· 
do liborol cujo --IIÇIO t -"ia; 

d,allflrmeçlo R que 1 .uaodaclo agiri como 6rglo 
• eolaboracJo com 01 podere& I'Üblicot • •• cttrMil. 
~ no..,tido da IIOiidariedMte IOciale da lU· 
lbOrdinaç.lo doi interftMIIICOn6rnical. ou profislionllil 10--

ojJ •llrlbulolloo. o ......... -_,. dos .... -. 
oo-... .,..O.Aio ... ..S.to• do...-uiçlo doo oci-
Nifl1rldot.; 

•I o modo da eonstltui('.io • adrnintstraclo do tMtri· 
m6nia social e-o destino Que lhe' •ri d.J<Io no easo di 
-oçlo; 

ftucond~ ltmque 56!' diasolwr• a as.s.ociaç.lo. 

~ 2! O proee.o de reconhecimento sara regulado em 
~ batucsaJ peto Mtniaro cSo T rab.a1ho. 

Art •. 519. A invesfldu•.a ait'!dkat ~·• corofeiic:la 
Nmprt' aJSOCIIIç.lo prof•~•on.-1 ma11o 

rep~e~ntatlva, a lUizo do Mtrnstro do T tlllb•l!"io. conJtt· 
lutneto alemeruos para eu. aprtçllç)o, entre outros 

I)'?' nUmero dt aSSO:tldos; 

b, ~ &ervicos 10cia•s f~,d.dos e rn•ntidos. 

. Cl o valor do Palrim6n10. 

Art. ~~. ' R~c:onh!c:•Cfa como sindt:;ito • asso· 
Ç~,~ciO prof•s.SIOt'lll, ~r-lhe·~ expedl~a 

C~'1a oe rec:onhP:•mento. assonada pelo Mor;•stro dO 
Tllbalho~ _t\1 Qllal ser• eSQee•ftC:Id.t 1 re~re!toenllclo 
«:on6m•ea oU prohsStonaf c:onfer•da • menc•onar:ta 1 
&»se ltrrito~•a' outorgada 

h"grafo Unico. O reconht'cunerno invnte 1 ISSO• 
.ctlçiio n.K preNOVllllivas do ar.. 513 e a obriga aos devi'· 
.-.s do·~- 514, cu,c. in•d•mplernef'\to 1 SUJitiUir' as un· 
~destalet. 

Art. 521'. Slo tOndlçOts. par1 o func:aonamtnto 
do srndlcato: 

I) P'Oiblelo dt QUI~utr prooagand1 da douttin11 in· 
COI'ftl?l_livris c.om 11 instituoc&cs e oc "'taresses da ~I· 
çlo, blm COtf\O 'J!' canà•~turas a :::trgos eletivos ntra· 
nho: ao ••n~uta.: 
~~PI~ _.. ••erdc:~ ~ cargo tlllivo_ cumulltivl· 

. ~.~~o.~ "'Pf•oo remunerado- l*o lindM:.;o ou 
por ftlidldltindicel dt orau superioi'; 

• - -ct trltuid141 do e.-:-.;c:l,c:io dos car001 elttivos; 

· • Proibi.~~ .. lisQUer inlvididei nío. coMt~reenctr· 
Clll NS f.n.ttcl.ctn rnenc:torildú·no 1i1." 51"1, intlusiw 

, •• cartt• POiitico-Pittid.lrio; 
,_ ~ = et PJO{biçlo da eeta1o grltui~ ou rltfl'lunerada da ra. 

. II*M ~ 1 em~ de lndole polhk:o·panicllrii. 

P.,.._.,o 6nico. Quando, pa:ra o axerdcio de rnanct.· 
to~ dver o ~ de sindiclto d• emoteoldOI. de 
l,.blthldoros •utbnomo• ou de protiaion.is liblrlil. 
de M ef•star do seu ll'abllho, PQdlr6 Ml·lhe arbiu.ldl 
pela ~ii geral ~ grllifteaç.lo nUnc:e aeedentl 
di lmportindl de ~ rP'IuneracJo nt prof&slo ra--· .. SEÇ.\0111 

Dtt Ailnlliiotllçlo elo Sli1dlcato 

Art. 522. ... .............. do - .... 
-.rDdl DOf uma d~retoril eonltituida 

nomilãmo,dlll'ttle.no~.dltrtl.~•• 
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~onselho rtsea~ composto éte un rnembt'M. •• 
..... 6rglospela •uambltta gtrll. 

I t ~ A direlaria efegtt.l, dentfl 01_..... ~ O ... -do-. 
I 2! A COf'!1ottlncW do conS..Iho fise.l 6 &imitldl • 

ftlealizaçlo di gntlo fiMnceirl do sindicato. · · 

ll! Constitt~irl 1tribuiçlo eaclusivl da diretohl do 
slndic:110 t dOS dtteoidOS sindic.M, I qui ~ refet"e o 
art. 523. a ••presentldo e a defHI dos intereSSft di 
ent~ade per1n11 os poderes püblic:ot • 11 empresas, 
salvo tn~nda~lno com .ooderes outorgados por procurl· 
cJo dJ dírttorta, ou nsodado iflvestido.., fepre;en~· 
elo pr~Stl em 111. 

Art 523 O. dol<gados lind;c.Jo -onados I d;. 
• • ,.çlo dll dMglc:il' ou ~~~ ~nsti· 

tuídal,., forma esubelecidll no' 2! do 1rt. 517 wlo 
~ pela &rltoN Oen1rt 01 eúoe~dOs rGiel· 
doi!~CJtwri16riodl ~~~c11. 

A - 524 Sllf'lo umpq tomedas por ..crutinio 
"''• • Mtreto, 1\1 forml en.tudril. 11 dft· 
berfçGn dt a&Mmbl6il geral concanwnt" M)5 MVU'"' 
•aauntos; 

11 oloôçlode auoc:údo .... _ .. cao 11a -· 
M tttitgof ... previ&ta e:tn lei; · · · · · 

b) tomtda • lpr~açlo ~contas de ditttot;ii; 

cloplicaclodc..-: 

• julgl~to doa atoi ct. dirétoril; .-.i~ 1 penl&i--
~ fnpOIUIU IISOCilc:iDI;. - . -

C.J Ptõnu~ilm.nto ·~ r.idM Ou dia:cf10 de sra
blt.o. f.JMte' caio, ..: delit;e;a*' • Uaéfribllkl oerll 
t6 llrlo ~~·f'dal. ~~~ QUIP'tdo • ww lido -
pecillmente c:onvoc.dl ptra .. fim, dt acordo com 
u .dilpoeiç&n. doe estaMOti di entidade lindical. O .. _,., .... ,._.ciO_ oorlclo rntlldo 
IMi& Ufft doi IIIOC:iaclol QUÍtM; nlo obtido 11M "qup
rvn\ .. ~ primeira convoel;lo; ,..,. .... 1 ....,.b'til 
em ~egunda convocaçlo com O& preM"'"· -.-...__ .. ___ _ 
rerr. Z/3 (dois ttrçosl doi \10101. 

li~ A oloõçlo oaro .. _do-•-!lo· 
, ai ..,. ltllizoda ,.. OOCMõnio oocro10: duronto •is 
horN condnull. pelo mMO&, N' _._do lindiuto. ne 
....... cMitgteill • aec:&• • no. prindplilloclis de 
Wlbalho. ortcSe funcionatlo n meus cofetons designa· 
-poloo~doiR-dcT-... 

' z! Concomitintem.nteiiO dnnlno do prezo ntipu
... Pira I wntçlo, inlllllt·M·i, 1m 11Mmbf6'- Mito· 
fll públícle ~. na wecte do lindic.lto. a m1111 
..,.....ciDra, pet11 1 quat Mrlo erwildel, imedilllmente, 
pelo& -ptelidlntll e1a1 meus co&ttora .... urn11 rectD· 

tDrM • •• •&a r~••· S.'* facutt.da • desigf'lllt;lo 
diiMII apUttdore IUpletive atrnl)fe que" peeuüaridl· 
M ou convenitnc:iu do IMito a eJÜQittm. 

I~!AmouoiiU'Odo<ooort.,...;ãodloo<mornbfodo 
Miftilttrlo PWblico do'TI'8balho ou 1MD0a de not6ria 
ICio~de, Clesign.~da pelo procurldot.gefal di Justicl 
do TF~bllho ou proeur1dorn r~Mi$. 

I 4! O pleito 16 ter a Wilido n.1 t1io6tese de participa· 
retn di vot1çlo mats d~ 2t3 fdois terços! dos assoei~· 
dos com cai)Kidtde- para votar. Nlo obtido HH cu. fi. 
dente, sor.6 rakz.O. nov• .teiç.io d11rmo de tS!ouinzeJ 
di~$, I Qual t11ri val~de se neta tomarem Dllrte tn2's dt 
50% lc::inqüt"ta por cento) dos t~tfendostuoi:Qdot. Na 
hipó~ce de !\lo tef lido lle~nçado, N MQuftdll vota· 
çlo, o c::oeficter~tt •:~elgido. Mt'i rnliz-ldo o tltrceifo 1 úJ. 
timo pleito, CUJI vllw:t.de depender' do voto de mtàl dt 
40"i IQUerentl POI' centol dos aludidoJassoàedos pto
cii!"NNndo o pti:siden!e di mes1 il&'vr.aor• em qiiÍIQue' 
der.Ns hipóteses a& •leitos. 01 Quais urlo ltl'ftPOIAdOI 
l!'lrt4?""tfclmente- na da" do ttrmino do m11'1d1to expt. 
rant~. nlo tel"'do efeito suspensivo os prÕtntos ou ,.. 
cursai of~trec:idol na eonrormidadt di le$. 

. I 5! Nlo Rndo ati,gido a coefiCiente legal para 1 
~lçlo. o Ministtrio do Trablltlo dedlrara a Vllclncil. 

Art. 525. f: vedada a OUIOII flsiees OU jurfdlca. 
- atrar~,as .o sindicato, QUalQuer iftter .. 

fertnc::ia na IUI admlni1tr1çlo ou noa MUI Hrvie:OS. 

11 os deleg~do• do Ministirio do TratMiho. flll)teill .. 
mence dntgnadot pelo Minlstto ou por quem o recn--
Mm; · 
. b) 1M QUI, como emp~ldo•. extt~m car;o1 na •n

:rata mediantt lutorizaclo da 1uembltil geral. 

Art. 526. Os tmPJIQ.ciOI- da lindica1o ur1o ...,. 
rnttdol. Ptl• ditttoril ,..,.ctiva .. ld 

marendum" da IISimb'tll Olfll. nlo podlndo ftlctit 
UI nomuçlo nos que eaaverem nu ~onchc&n DfM· 
tu no& itens 11, IV, V, VI, VIII VIII do an. 530 e, na hi
p61He- di o nomeado hever sido dirigente sincfai, tam• 
b6m nu do item I do mesmo artigo .. 

f'.,...lfoOnico. Aolielm-H •os--emprtg~dos doa 
tindtc:atos oc. PI'K~tos dlslets de proteçlo do trabllho 
• dt_ previdtne" aocSal. er.cetulcto o ~wli'lo di associa· 
çlo lm sindicato. 

Art 5XJ Na Mde de Qda ait\cfiCIIto Nver• um 
• • IMo de reg;istro, autentic::ado pelo tun· 

tionirio com~ten~ do Minist6rio do Trabalho, 1 do 
Qual dtwrlo constlf: 

1J tl'lllndo-st de tiftdic•to dt empregadores, 1 ftrml, 
ildviclu.l ou colttiva, ou 1 denomin•tlo das em~n.~s 
IIUI Mete. O nome, idade, lltido cM', ftiCioNit.ct.cM I' 
tnidll\eil dot. respe:trvos IÔCioc. OU. em M trltlftdO 
de IOC~ '* I~S.. do$ dtretores. bem tomo 1 in· 
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deaçlo dene1 dados auan1o ao sOcio ou ditetor que '•· 
pt'ntn'CI: a .mprea no 5ind1Cato; 

l:tJ ,,.Qndo-M de &indN:::ato cr. empregados. ou de 
lglntas ou tr1blhd0fn aut6nomolo ou de pi'Ofl~S~o
Nis Hbtrais, altm do nome. id•deo. est1do CtYtl, Neto 
nttidade. 'proft:s.do ou fu"clo 11 restd~ncia de cact. asso· 
t~o. o cstabeleciml'nto ou-luga' onde e•erte a sua 
ptofiSs.IO ou lunçlo. o nu""f'~O e 1 ~r~e di rHP*(:Uvl 
C....eira Prof11S10n11 e o núme'O de •nsc,clo ~ ins:rtu•· 
elo de prcvdt~il 1 Que Pt"f1enctr. 

Art 528 Ocorrendo dtssidio ou c"cunn)nciu 
• • que penurbem o Yuncionamtnto de 

entidade lindical oU molivol relev1n1es de segurança 
nacional, o Mtni5tro do Trabalho DOdera nN intervir. 
po1 intermtdio de Oalagado ou di' JuntJ lnterventora. 
CDrn 1ttibuiç&n para edminrstr6-ll C1 f::tiiCUtlr 011 prOOOI' 
H medidas necessiriiS para normtlizar·lhe o funciona· 
1Mn10. 

ser liV 

Art 529 Slo -condtcdea Pll'. o •••rdcfo do di-
• • rei'lo do voto coma p.~ra a inV@sttdura 

am argo dt adminístraçlo ou reprtunt.açlo eeon6mi
te ov profialioM~; 

11 ttr o IIIOCild'O tMit dt Mil mutl dt' inscticlo no 
quadro social • m1is de dois 1nos dt exttclcio da atM· 
-Otldai>'Ofosslo; 

bf Mt m1i01' de 11 1nos: 
e1 atar no gozo dO$ direito$ sindic.Jit. 

hrtar-fo 6nfco. E obr~atôno 101 auoc:~dos o voto 
nn !MiçlSes sindicais. 

An 530 Nlo podem Mt eleitot pafl CIIDOI ado 
• • minilttativos ou de r~rntn'-<:lo KC>-

n6mil:l ou profiuionll, nem penmnec:er no txtteicio -- ~ I - os QUI nlo tM!rem dtfini1ivlrnentt aprovtdH u 
.... contls dt e•erck:io em cargos di: administraçlo; 

I - oa que. houverem leado o pa1rim6nio dt qual-
quer ..itidadt Mdtcal; --

• - 01 quto nlo estiverem. desde 2 hJoisJ ano& antn, 
pelo mtnol, no txtfelc6o tfttivo di atiVidlde ou da pro· 
filllio dentro da ~H tttntorial do slndic:;ato. ou no dt· 
llfftl)enho dt representaçlo .con6miel ou profiuiOftll; 

rv - 01 Que tiver.,-n tido eondenadol por crime dolo
lO ~to persistirem Oi efeitos da P..,.; 

V - 01 ~ nlo tstfvtrem no gozo de seus dirait:os 
pÕitlcoo; 

Vf- 01 que, pübUCI I O&ttnlàvamtmt, D01110S ou· 
plllvtu, defend...-. os Drir1c1Qtol ~tolóQicos dt PlrtidO 
,alltieo, cujo ••ro tenha sido cassado. ou dt aao· 

~ou entidade M (ftlllo.tu.tt .... tur~:a, cujas alividl· 
dn tenham sido cOt's.iilerad.u con!• in11 10 intereSH 
nacional 1 cujo tegi:mo "''" s1dC1 cancfHado ou que te
nhl rido uu ful)cton•mento '''soenso por autorld'acte 
eomperente; 

VIII - os Qui tenhal'l'l Sido de:st•raui•>~ •li C<~~rgo .adm.· 
nislrltivo ou dt ,representiCio slndlõ..il, 

Al1 53l NIJ eleiC6e' ~ar• c:111rwos de dil'ttorr.e e 
• • do conselho f•s.·.11 seria conSider«tot 

-'tdos os unchdat05 que bbtl ·.:ram maior111bsolut1 dt 
vo105 em relaç.lio 10 totll do'" as.,oeiadcs eleitores. 

1 t ! Nlo concorrendo I prH·ouli'• .;lw .. o.:•ç,lo mator'
lbJolutl de ti~tOtiS. OiJ nto obltndO ntnhum dOS. Clft• 
diclllos eUI mttoua, 'procede• se·.i 1 nova convoc~ 
oar- dia posterior, Mndo cntlo ~onsid..-~.o. efewco. 
-.candidatos q1111 obtivar•m maioria.doa ... ,101ft Pte
MnCts. 

1 2! Havrndo aomente uma ,;:h.,pa r11Qi"r1d1 Pll'l 
u Miç6eos pod~~rã • •~e"1bli-.... em ,·,n·~• convoc•· 
çlo ... , ruliz•da duu horas 1Pfu. • P,...,.,,, convoe.
çlo, dnde QUI' do editar rnpec1ivo consta nu ectv.l· ....... 
Art 53:t As tltls;a•, .-.. r. • .c.1\)•taçio da dlre-

• fDrio • da con .. .,o fiscll -lo .., 
IN'OCididll dentro do QriZO mbimo dt 60 d~a t minimo 
'de 3) dia, 11n1H do término de) m&nd1to dos dirigtn1a 
lm~trdcio .. 

I 1! Nlo havendo PIOIISIO o'\II•W. J1 l~tia .W. 
101'11 ou recurso intetvo5to per ifUum dos Clnclidalot. 
dMtro dt 1$ dias. a conttr da d.l'- dii•Jeiç6ea, a POI:M 
da diretoria •ita independtra di aprovtçlo d1a tlli
çlnpolo Minitt6rio do Trobolho. 

I 2! Competiri t diretoriltm ••weido. dentro de 30 
diu dai rulizaçlo d.aa eleiç6n • nlo t•ndo havido ,. 
curso. dar publicidade do raullldo do p&tito, f.zendo 
comunicoçlo 10 6tglq locof da M;niAtfio do T,.bolllo 
elo rafOclo doo l!feit ... com 01 dodoo _. de cada 
um e 1 dttignaçto dp funçlo qw1 vili •··~· 

I'!. H~ ptotuto n1 111 di aSMmbNill Mitorll 
ÓU rwCüno inteq)Oste dentro dt 15 diu di rtrlli.zaçlo 
da&~. ~à diteloril em IIUJ'Cicio ~ 
ntw. ~•m• instruido, o proeaao .te:tor.l ao 6r· 
glctloQI do MiniairiodQ Tr1balha, qut o encaminhec6 
poro -· do Ministro de Estodo. N .... hip61-. 
ptf11\1Meetlo "' adminisrraeJo. ••• despacho r.nil do 
JIIOCBIO, I dWIItoril I o CCH\SIIho facll que se tneeift. 
tr~rtm'em txtréic:io. 

14! Nlo H veriflc:ando as hioótesa ~~ no ga.. 
rtgrlfo IIQri«, i pgue da nova diretoria· dfteri 
~ ... denuo dt 30 di~t subseqü•ntts .o~~ 
domlndlto da;ant~tior~ 
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11~ Ao .aaumir o cargo, o eleito prestar•~ POr escnto 
• • so&entmenrt o comprom1sso de respe11ar, no 
ex~tdr:io do m.:~~dato, a Constitujçlo, as leis Vlgtntet • 
o. etfltutos d.t entid.ldt. 

SECMV 

Dat AssociaÇÕ<!I 
Sindicais dt Gr3u Superior 

A 533 Constituem a:u;oc~çõcs sini::lica•s de 
rt. • grau supl!nor"as fedtto~çc5es • confede· 

raçaes org~nizad,u nos termos dutlloi. 

Art 534 E faculudo aos JindiciltOI, quando em 
• • nUmero nlo inferior • 5 (cinco), desde 

Que NJ)I'....,t.,.. a I'Niior.- absolut-a de um grt~po de •tt: 
~ ou ptofissllea id6nticas, tinu&.a~ ou contxa.:, 
orgenil:tt-.n·M tm fed.,a;Jo. 

' 1 ~ s. jt tlllillit r~erlçlo no grupo df..ativfdades ou 
profiU6a em Que deva .. , conatituida a now enttd~e. 
1 crilçlo desta nlo POder6 reduz11 1 menos de ~ leme~• 
o número dt sindieatot que iquela dham continuar f•· 
lildot. 

1 2! N ltd11t1;6es urJo constltuidat por E~t~os. 
podendo 0 Miniltro do Tr.~lho IU1~riz~r I COnstltUiçliO 
de fedlr8Q5el lnlefHtldUIII OU J\ICIOI\IItl. 

1 ,! ~ oonnJtldo a QUalquer lod-.to ...... o lirn de 
lhM coorden~r 01 in, ....... ,, agrupar 01 llndiCitot d• 

cleMrmineda munk:ft)io ou r~ilo 1 ell fili•dot:, ·""' • 
unilo nlo tert dírtito de rept .. lntlçlo dll allo..ic:t.tcMa 
ou proraN-«Sen;ruPJd ... 

Art 535 AI conflde11e6u oraaniz•r·M·Io 
•. , • com o minimo de tr6t ftdllree5ese •• 

rio- no CIJ>ital da R.p.jblic:a. 

11! AI confecteraçOa rormades por fldereçi5es d• 
w.dicat01o de empreg~dorn denotn6nlr·se·lo: Confe· 
der1çlo Nleional da Indústria, Confederaçlo Nacional 
do CorMrc:io, Conflderaçlo Nacional de Transpona& 
Mlritimos. Ftuvilile Atreol, Confedefaçlo Nacional de 
TtanaportH Ttrrmres, Confld~~rac:lo Nacional de Co-
rnunicae&et 1 Publicidade. COnfederaçlo N1cionat dll 
Empresas de Crtd'"rto I,Confederaçlo Nacional de Edu· 
!'OÇioo Çulturt. 

12! iu conflderaee.es formado por flderaç6es cr. 
Íindica101 de empregados teria 1 dtnomtnaelo ele: 
Conftdlraçlo Nacionaf do& TrabalhadOfn na Indústria, 
Conlldoroçlo Nacionol dot Troba-., ,., Corn6f. 
do~ Confedendo Nacional ~s T~d01n em 
1'rantp0rtn Mlrhlmol, fluviail e A6reoc, Confedera· 
;ao NacOnM doa Tr~balh1dores 1m Transportes T .,,,.. 
tres. Confldlraçlo N1cional dos Trahlrlhadores em Co. 
rnunlclç:&u e Publicid1dt, Conf~ttt~".IO Nacional doi 
TqNihadorn; nas Emprn.u de- Cttdito 1 Confederaçlo 
NKiOntl. doi Trabllh.trlt:~rn ~~tm Estabelecimentos di: 
Educaçlo e Cultura. 

l 3·~ Oenomin•r·w-i Confeder•çlo Nilc:ionaP das Pro
ftssões Libero~-1s 1 reun1io cU$ respectrvas fedtr•~s. 

I 4! As assoc:iõ!ICÕes sindicais de gr1u s;uperior d.t 
Agricultura e Peeuána setJo organu:adas na c:onformi· 
dlde do Que dKpuser 1 let Que regul~t a sindrCIIiUiçto 
de$.sJ5 atividoldes ou prof1s.s6es. 

Art. 536. Revogado pelo Dec: ·le1 n. 229. de 2B 
deofeverenode 1967_ Rev. LT11311137. 

An 537 O pedi.;1o de reconhecimento de uma 
• • fede~at:Jo ser.t dirog•dÓ ao Min•stro ro 

T111balho acomPanhado de •.1m e~f'mpl!l• tios respecti
vos ISiiiiUIOS C dU cbp1a5 ilu18flt•C!dlli daS oiiiiS di IS· 
Rmblé1i1 de cada smdicato ou fl!del1!çic> Que aotorizar 1 
fllilçlo. 

1 1 ! A organiz:açlo das fedeuu:;:ões • confederaçO.& 
obod~tea~rt is e1ugfncias contidu nas aUnus ''b'' • .. c .. 
do trt. 515. 

12! A carta de reconhecimento das federaçOts Mr4 
expedida pelo Mrnistro do lrabalho, nf Qual- Hrt et(Jt'· 
clficlda t COOf'denaçlo eeon6mica ou prof1uion11 CO"''· 
ftr~ e mencionada a bau territorill outOfgada. 

·t 3! O reconhecimento das confed6-r 1~es strt feito 
por Cfecreto do Pre~den1e dt República. 

An. 538. A ldministraçlo dts f~d•~.aç6es e e;~
federaç6es s.r~ exercK:Sa pelos Mg:urn· 

•• Diretoril; 

a;, Conselho de Representanles; 

cl ConHiho Fiscal 

1 1! A Oiretoria ser' constituída no mínimo de 3 ftrtst 
membros e dt 3 (trh) membros se compOti o Conselho 
fiscal. 01 Quais s;erlo eleitos pelo Conselho de A~re· 
lll'\11ntes com mandJto por l (trésl anos_ 
12! S6 poderio .. , eleitos 01 integ:rant•• dos gn.pot 

cfiS fldtraç6es ou dos pllnos CS.~o conf"ertç6es, ,.... 
oectNemante. 

i 3! O Drtsiderlte da federaçJo ou eonfederac;lio Mrt 
eccolhido <ftntl1' os Seus membros, pela Oinnoria. 

-- 14 !-o COnsethO -de Rap,ue-~tante, "'' formado pe
'" delegaç6Q 00'5 sindÍCitO$ OU dAI fed~rl.ç&n: fll'-· 
"dn constituidJ ·cada delegaçló ele 2 membros, c:om 
rnaNia1 o por 3 ftr,sl anos, csbendo um voto a ca& di· .... ..... 

1 S! A compet6ncil do Con&tlho filelll • limiUda 6 
titcalizaçlo da gestlo financeirt. 

Art 539 Pa11 a c::on11ituiçlo • administracJo 
• ' ••• lodoraçl!os Hrlo cbsorvodll, no 

.QUI fOI •P"chel, 11 dlspos.Çõn d .. SeçOn 11 • MI do 
praonto C.pitulo. 
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SECAOVI 

Doe DINI!oo doa &II<COftt• de Alhridodee 
au l'fofiaaoo o doa Sincllcor.zldoo 

Art 540 A toda empresa ou individuo que ex•· 
• • ~m. retpOCIN.....,te, oliv<lode ov 

profulo, c1n41t QUI s•uist•c•m *• exiafncill d1111 ... 
llliiN o direita de MI' admitido no lindiuto di respec
M c.tegoria. AIYo o CISO de ,. de idOMidadt. devf.. 
.ca.m.nte ~. com recurso l)irl o Minil.ttrio do 
T-o. 

I t! Ptii'Cfn w dirtitoa de .. ,ocildo o sindicalizado 
que por QUIIquer motitt4 deixar o ••.,cicio cs. ~de 
ou de~. 

12! Os- d<o litldicotOI do .,..;ados, de 
...., ... ou ttltlll'lldorft 1ut6nomot: • eH profiua.s H
blfM que fOIWI'IJI'po~«~tldO&.ntivtltllm emdesempr.
go au r.ata de tllbllho Of.l livnm sido convocadas Pltl 

..-ao de~ ......... --rio .. ....,.c:ti
VOI dir-.:oa sinckaile fM:atlo iHntOI dt qualquer con· 
trlbuiçlo. nlo pocl.,._ enc,..,anto, extrc.r cargo de 
~o sindico! ou de-OMntoçtoeeonomico ..,....,_.,, 
Art. 541. O. QUe exercerem detenninadl ltfvi. 

dldt ou profiulo onde n.~ h1ja lindo 
_de_... _.-,..,de.- ou oroflo
llo limlor OU COOIIU, ~ --10 I linclicoto de 
OioftUio idln'del, lirnllr ou conexa. exist.n.t na IQca.. 
lldllfemolo~. 

hdlnfe GrieG. O~ neste artigo Haplil:ato. 

lindlcatoe em l"'laçço is ~·· ftd<fraeats. na 
COIIIklrmidadl do Qt»dro de ath/k1adn I profiltha I .., .. .,.,..o..,.m. 
Art ~~.fi De IIDdo Ma ttahlo 1M dirli101 OU COfto

• ...... ~ lftri!ll - IIi, --do tirOIOrio, 
do CONIIho ou da -· b161e verll di enti&de sil'ldio-
1:81, I)Odett qualqu. enrcMte de ativida.H ou profis.. 
alo~. denuo de lO ditl • .,.,. 1 lutoridadt com
_..doMlM16riodoTrlbllbo. 

Art 543 O .....,ooodo - """' eo'QO do od-
• • miniatraç:lo sindical ou raprnenttc.lo 

prof'.sãonil, ftdusive junto 1 6rglo de dllitt.rJçlo coa.. 
IMo, nlo poder• w imOOdido do-- do'""'""cen. ntm ttllnaf«ido .,.,. lugar ou mil11r .. .,, ddi· 
cull• ou "LOrM ~Yif o dalmpenho das JUH 1tri; 

llioiç6lo -· ·.11!'0 ~-'o mondoto oo 1 tr&nlfo
tlnc:il for por ele JOiiciUde ou YGiuntlrilmente aclill. 

12! Conlidota ... de liconca ....,_........, ..... -
.... ,liltllnto dl.,..,.;..ou ciiVIlM contrlhlel, o tem· 
"..., IIUI o etJICijiPdo N .-....ntat do trabalho no H· 
...... nhodnluntiNtfiUII .. ,.,.,.. .... .,...,. 

t J! E-· cr-nu c1o -do--· elo, o_.. ... .....,.mo do rog~woo<~o- ..-ra 

a cargo dilo dirltÇ.Io ou rep••hlnt.çlo sOndlcll, at6 1 ~ 
eno •* o final do MU manct.to, aso ..,, elltito, incru: 
1M!! como luplenre, Uivo N cometer falta grave devi· 
Otntnlt lpureda nos.termo5 decta Consolldaçlo. 

I .r. Con&id.r• M cara o de di'-ÇI~ cu ~tlçiO 
ti'ÕCel IIQ~ eJ:atdac ou ind~CBÇio ~de ..... 
çl,<> ..,... .. .., .... 

15~ Para os fins dntl '"igo, 1 entidade sindieel CO· 
muníc:ari pew ucrno .i empreu, dentro de 2<41 (vinte 1 
quatrol hor11, o daa t a hora do reg,~;tro da c.andid•t~~r• 
do Mu lf!tpregado e, em igual prazo, $UI tJ11;JO • pos· 
u, forneçendo, outrossim. a este. comprov,ante no 
mesmo Mnt'do. O M•:"'lst6rio do Tr,abalho far.l no m"· 
mo prazo • comunicaçlo no caso di das.lgnaçlo ref1ri· 
cfanofinat do 1•:. 

I I! A empreu aue, I)Of QUIIQu.r modo. procurar 
impldir que o empregado se HSOC:ic 1 slnd•cato, Dtg~Jni· 
IIISIOC:ÍIIçlo !)tofissional ou sindN;al"ou exetea a. direi· 
tos. incremn i çandiç.lo de :;.~ndiCIIlZoJdo~ fiel sujerta I! 
~ prevista Nl Jetr~~ .. , .. do an. 553. sem cw• 
juizo da rtparaçlo 1 Que tiver direito o em~do. 

Art 544 r: !Me IIUOc~ç.Jo profissional ou sitl· 
• • dical, mas ao _empregado smdicalilldo 

tUMguraCS., ~ .gulldldedeeondiçôas, Pt•,erlncil: 

I - Pltl I ldmisslo nos tflbJ,I,OI di tmpflll QUI 
~ Mnliç01 públícot ou ~nt•nhl conttJto com Ot' 
PGdtfll públiect; 

I ·- ..... ingreuo 1m funça.s pU~iQs OU HSIItnl· 
hdas, 1m c.o de cta.açlo Coltlt.iva de t•anatho, por 
motivo de fechllntn(o dlntlbfiecltl'lento; 

• - Na conconlncils PI'• equisiçlo de cu• pró. 
pril, pelo Pllno Nlc.anal di Habit1r;:lo ou per tnt'erm6· 
dio di auaiaaUet iitatiti.Kç6el pUblicai; 

ri - noc~CMMm~ntos tHbanos ou rureil. promovido& 
pell Unilo. por twl 6rglo1 de lldministrlçl,o dúlta..ou 
incllreW ou ~de economil mistl; 

V - ftlloeeçio ou compra de imõveis. de pfOPriltd.l· 
ele di pe1101 de ditti1o pübiK:o ou toeiedMe de econo
mil miiU, qu~ndo sob •elo de deSQejo 1m uamitlçlo 
j&ldCiol; 

VI - na c:onc..ao de wnprktimot: simpJM; concecr .. 
dolpelll agtnciat: fllllneoirll do QOVetno ou a • W\.o ......... , . ~ 

W - M IQUiliçlo de lutomóvets. outros Y.tcuJos • 
inltrurnentos rellbVOS 10 txtrcicto di! profisslo. QUII\< 
do finlnciados pelas aublrqu~as, sociedades di econo
lnil mi:IUI ou lglnc:ilt Wncliras do Govet'no; 

VIl - p.g lldmisslo nos ~rvtço1 portuJriol e ene
XOI. hl foi'ml di leu'llaç.lo lfSPe(,:ifica; 

&X- n1 r:onc:IS:I.Io de bolsas da Hludo para a; ou PI· 
,. .eu~ flhol;, obldeeid• 1 legislaç.lo Que regule 1 ma· 

"""· 
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:ts ~mõieQi"~âS fica"!T· obrigadOs 1 

des-:ontar na folh" di! pagamento dos 
~''" ~:m:.•e;o1-:lo~ de'>d~ Qt.e por eit:s df'~o"ld!l,enfl' au· 
rontd001 ;u .~On! .. t .. ucbes dN•das ao sendte•t'), Quan· 
d~. i'•"· • :..-s • ~· "'·lT'' .~<l 1os sa".'O quanto i ec.nrribuiCJo sm· 
dlr:a·. t .,,,, ·H:..:-l<.!·:l ,.,,;~enoe dessas formaltd~es 

fta. . .&w. ~lu.,,-._. l, ... ; ... lhu~nto A .ntiCfldlllndic.tl 
b.nlllfH~''"' \Sfl •r.,,, . 1., dHCcntado d•vet' MI tti&o 1ÜI 
o 10~ rtt~-:""'"'f tfll touHquen11 eo do dnconto, IOb 
pena de j11r<Jti dtt ··11nr• no Vlllor di 10"- tdu DOI cen•o~ 
tobr• o rnonta,te r,t,o:ln Mrn cultJUito M muhl ~· 
no .,, 553 • iju cominaç&es Pllnl•l. rt11tiv11 A lpto

ptilçio •nd!-blta. 

An 546 • 5 ampresas. 1(;-,dk:arindAI t ISMgu· 
' ~ .adi prerar6nc&l, 1m iOulldadt di con· 

díç6n, ,...,. .;;;.~çorr6•1CIIS pera expiOI~çlo de serviç:o_l 
püblico5, Mm como Ns concorrinc•IS Pira .'~"!C'' 
manto ts. rt(llrti(;6S' ledera11o. e'tJdUitt 1r muruc~S)a!S e 
i& enttdades parnstatat$, 

Art 547 E txiQidj • Qualidade de sind•cilllizldo 
• •• J)itl o e:r.ercicio de CIUIIque~ funefo I'W-

presen~~,, .. 1 de ·'llegot~a econõm•ca ou prof•:.sonlf, em 
Orgia of•ó•l .jt dehber•i;<lo colei lVI. bem como l)lr& o 
goro de fo~.,oru ou •sencôes tribudrilll. sal\o!O em Sil tta
tando de atwtdldH ~lo-econ6m1Cat. 

'lrtgt&fo iu1icu. Antes di posse ou t'XItdeio dn 
funções .a que •lude Q art•o;;o •ntenor ou de concaslo 
dos fa,·or-rs ,eri •nd•spenW\Iel comprovar 1 sindialiu· 
çJo, ou of~reeei ·prova. mechan«e ct'1idlo negativa di 
autondade reg•onal do M•nisté'io do_ Trabalho, de Qui 
nllo e111ist~ ,o.indiCitO no local onde o ltUIIOIUdo ueree 
1 re:specti•·a att'tldàde ou profissJo. 

SECAOVII 

Da .:lootlo F"mncoiro elo 
Sindicato e sua FlacoliziÇio 

Art. ti"{!. Constituem o patrim6nio du auocil
çl5es sindia~i.s: 

•) a ~onlribttiçain diVidiS aos sindic1101 pe1ot que 
~nte,,a.lm d11 ~tegorills eeon6mtcu ou protiuioneil 
ou das pro6Wes liberais reprnenrld.- pelas referidas 
entidlldn. sob 1 denaminlçla de conuibuiao tindiQI, 
pagas • •r~lcfld•• na f0tm1 do Capirulo 1M d-. 
~tulo; 

bla1 contrib1Jiçdes dos lssoeildot, ftl foi'JNI ..w. 
ledda nosast1tutos ou pelasaSMmbltias oer•ia; 

do. bent • Yllores 1dquirid01e 11 re~,produridt, 
pelos meSmos; 

cQ •• doações ·'~do•: 

11 u m11h1s e cutru renda3tven1UJ~ia. 

Art. 549, A. re~ei1o1 dos lindic.tos. fiCietl~ 1 
conlederoilcl5es s6 poder-i ter aplielclo 

na forma previstl nos r@'spect•wos orc:1m•ntos anu1il. 
otted•cldu 11 dlsposu;ões est.abeltçldiS na lei • not 
seus est1tutos. 

f 1! Para alienacJo. loc1cJo ou aqwsiclo de ~ 
imóveis, ficam .n ent1c!.ldr:-s sindi<:ais ob,ga~iiJ a relli· 
zar av•liaç:lo prtvtl pela Ca1xa Económic& Federal ou 
pelo Banco No~ciona• dóll Habitacio 0\1, ;unda. por qu.,. 
f1U1f oulra Otgan1zaçào legilm~tnte habdit•da .a tal fim. 

I 2! Os bens •mó ... eis das entidades sindicais nlo se
rio alien1dos sem • préVIa autorizlclo du reV~ecttvu 
laemblein oera•s. reunidn com 1 presenQ da ma~ 
lbMJiut.t do$ iUOCI3dos com daretto 1 voto ou dos Con· 
lllhos de Represent•ntes com a maioril lbsqluta doi 
seus membros. 

I 3! Caso nlo wja ,2bttdo o ''quorum" astabelecic:la 
no l)lrigrafo anterior. 1 matina poder i ser di!C'.d~ em 
nova 1ssembt~1 gfrJI, reunid1 com qualQuer número 
de associ1dos com d1tei!o 1 voto, ap6s o uaniCUt'IO de 
IDJdezJ din di crimeira convocaclo. 

I 4! N.as hipóteses prtvfstls nos U 2!' e 3!' 1 dtcido 
ICtmMtl tert valtc:llde H &dotada ~ minitno de 2/3 
~ 1erço1l da• Pft&entll, em ftei'Utlnia Mettto. 

I I' De dtbreelo di IIII~ geql, concementa 
6 ~ de- btns itnóveil, cabert rtcUf'IO volunttrio. 
dtntfo do PfUO de· 15 fQuinzet Ns. 10 Ministro do Tr.~· 
balhõ, com efMo suspensi\'0. 

I I! A venda do im6~ Mri efetuá fMie cfimoril 
di entidade~ apót a decislo da ~ Dlf'll ou da 
ConHiho de represen~ntes, mtd'llntl Conccwfinàl QÜ· 
lllca, t0111 td"•lll ""blicldo no ~rio Of"oW!clallmlo • 
ne imc:tttnu diirial, com tntecldincia minima de 30 
Ctrfntat di li di datl de IUI rNNzaçlo. 

17! 01 NeufSOI destinldot 10 P~g~mtnto IOQt ôu 
I*Ctlado doi1Mn1 âm6veis ~ Wlo conlignl
dol, obrlgatorilment., n01 DtÇICMIUOIIUIUIIil dp enri---1." . 
Art 550 Ot OfÇirntl\10$ CJM entid.tdll lind~ 

• • serlo o~provadac. em ncrut~io Mtra-
10. pelo ~ives •ssembl6in g~rM ou cOI\Hiho de 
ftiCRMRtllrt11S, •ti 30 Hrinl.al dias antes. do iniQo do 
llerdclo finlnceiro 1 que se referem, e conterlo 1 dis· 
Cffmlntçlo da receita e ~despe~~, n11 fCMI'ftl das instru· 
ç6n e modelos expedidos pelo Minlsttrio do Trabalho. 

f 1! Os Otçamentos, ap6s 1 eprovaçlo previlca no 
praente'lrtigQ. Nflo publicld05, em raurno. no PfoiZO 
dt ~ ttrinta) dtas, conu1dos di dlll ~ ruliz1c:lo da 
nspectW1 a&sembléi& ge-ral ou da reunilo do conselho 
de representantes. qui os ~provou. llbservad.J I'J Hguin
tl sistefnitK:I:' 
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aJ no Dt.trio Oficial ~D unao - Sedo 1 - P•rt• n. oa 
orcarntn1DS- da~ conf.c:terac6es. federac6es e acl'ld~atos 
dt baY inrrrut.adual ou nac•o"'' 

bl no 6rglo de IITiprenu oftt:ial do EstadO Or.J T~t~riiO· 
110 ou jOtNI di' 9fande cucullclo loc.tl. os Ofta,....nuK 
dH flder-c6es fttadue" • S.ndiCatOS dtlttitars muniei· 
Plfl. intermuntciP<all • Htadua1s. 

12! AI dotac:&es orurnt~nt6rln QUI H apresentarem 
INufteãtntts p.~rl o attndtmtnlo Cl.ll despesas, Ol.l nlo 
incll.lidll nos Otç:lmtn105 correntes. pOderio ~ ajusta· 
das H fluxo dos ~ltol. mec:h•rue 1 abertura dt cr6dt
ros adicion~is sohcitldos peta 01rerori1 da entidadeo •• 
fetpeC1ÍYIS IJUmbltiaS Dltflis OU conselhos de rqrt· 
Hn11nrn. cujos atos conctnórtos sedo pubfle~dos att. 
D 61tHno dia do ea:lt'cieio correspondente, obtdecida a 
INSm.llliatem•tica previna no partgrafo aftteriOt. 

•) suplamentarH. os destiftados a rtforç~r cf011C:~ 
afDCidas no orçamemo; · 

ttJ Mptcilil. 01 detrinldola incluir cfotec;6as no orçl· 

mento, • fim dt fazer f.ace ts despHis "''' n qUiis 
nlo 1e tenhl consignHo crfltito noeciflc:o. 

14! A a~ura doi cr.ditOI adicionai~ deDende di 
hlsrtncla: dt ·rKeitl Pl'l tua comPensado 
consideraf'ldo_: ... part esse efeito, da&Cit QUI nio c:om: 
prometidoS: 

. aJ o suwhit flftlnceiro apurado em ballnc:o do ••trcicio anttr1or; 

bl o txciiiiO dto trrec:adaclo. Hlim enterKftcfo o satdo 
PDiitivo da dHtftnel entre I renda Drevttta e a raatill· 
'da, tando-seemconta, ainda. 11~111 do ex1rdcto: 

cJ 1 resultante di •nui.Jc:lo parciaf ou tot~~r de dot:l· 
ç6n aJoe~IS no oramemo ou clt crtditos ldiciona.tt, 
~01 no extteiciO. 

li! ,,,. tllho DrÇ~mentano • contibillindic8l, o 
helcidofinanelifo eaincidirt com O' MO cM, a efe ...,. 
Sanc:lndo todll as rec:eiua 1~ a 11 dfiPHIS -· Art. 551. Todh n -ICIIK de Clld.,. -

.... ...-... lo ... -
polooiOQÕIIJOI --.... --. te• 
~ JOb I fiiiiGn '7 tlde de CGntlbiliAa ...... "** NbiMido, em CDrllorrnicllde com o rüno ele 
canr..a M ~ bliudas,..ao ~ cto T• -II:A-.aç~o--.oquooo--ri ...... bo----·-·~ -----ooMçoodecan:.obilidodo.t 
~doo 6faloa.__ __ _ 
__ ,. ............... oclo-•do .... 

pria . .,..idade, ou do conuote que oodert _. .. ~ 
I prMOI6f;IOida UníiO, 11m fac:.ldlltQisflcJ'o es;.edfJCa, 

12! Os doc:l.HTiantDI comorob1t6rios dos atas de re~ 
ceiU a dtlpeN, ,. qu. M refere o ~r6gr1fo tnlllriot, po· 
clttlo ttt inc:intradot, ap6t. dec:Ofridos SlcincoJ lnot di 
datldaquit~Ç~o dll con~s pelo 6rgJocomptltntl. 

13! f obrigltbrio o U10 doSivro Oi.irio, tncadtmldo, 
com foiN1 seguida el'ioogrtfieam.nta numeracMs, PI"' 
rt a escritura~o. !*o rMtodo das ~rridll dabracbs, 
ditetamtnll ou por r~Dduçlo, da. araa ou ooeraç6a 
IIUI rnodif~uem ou venham 1 mocüf1c1r • lltuac;lo ~
trímOnitl da entid1de, o qu1l conter•. rHpeetivlmanta, 
na Drimeirae na Ultimt cM~•· oscermos de abet:ura • 
de tncwf'IIMniO, 

14~ A entid1delindicaf Qtlllt urilizlf' de Mt""a me· 
c:.lnico ou ellttOnic:o para sua escritur•clo coni&bit.po
dlltlvbstituir O Oürio I OllivrOI façultiUYOS OU IUXiüa• 
ret ltOt fichai ou formutiriot continuos. cuJo~ *ç.a· 
Art. 1552. O. Nl QUI Importem maMiruÇIO ou 

. ..._olodo potMianio doi '"-ia· 
""'""--ficom _...,_ oolcrime 
do.........,,julgodoopu.-noconlonnM!adt\dl<logloo 
llçlo-. 

·Art.~. -11: Aa infn~ç6as aã disposto Nl1f Càplcu
ao urto punidas eom .. MgulntM 1M-

1l mutt. de 2 ldoisJ Yllofes de refarfncil rtgionait 1 
100 lcemJ va5oru de reftlrinc:ia •egioNil, dQbr.adl na 
-ÔO! 

.. ,M.Itcenllo de diretorn por prazo nlo euperiot •. 
llllludill: 

cJ deli~ de ãMora. ou dll JMmbrOa dt con-: 
ii fechamento cta aindie.ra. fe<:taraao ou c:onfedtta· 

çlopor PI'IZG nunc:e IUQiriot I Mia ft\Hft; 

at caiiiCio da cana da r6eonhecWnento: 

ft rnufCidf. 1/3 lum tlltÇO} do Yllor de reftrancfl ,._ 
tiOftll', ~vtl ao auociado QUI daixAf cte cumprit, 
-.n causa ;uafficlda, o cf110octo no par•w•to único do 
....sa. 

11! A l~o de pentlidadel 4oa adminiltr~~dores 
nlo .. clui a aplk:aç.lo dn Que este arU;o PIM Nrl a 
OIOÓcllçlo. 

I 2! Podelt o Minlllfo do TraNtho determinar O. 
lllalt:arHnto · prewntivv da caroo ow tfPrnentaçllo lin
llcM de HUSe•.unces, com fundarnerno em llttnen· 
IOICOM\'t(lhll de~ formalizada qup consliiUP'I 
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~ ~~ OU inicio de llfOQ biMinte do fa10 I 
â aucorie denu~ndos. 
An 554 Otslituida • NrTun .. traclo, ftl hipóte· 

• • se di,..;,.. "c .. do anfgo amanor, o 
Mirkl1ro do Trabl.,o norncart um d~ Dltl dilt;u 
1 nsociaçlo eproeecflt, dlftlro do prazo dl90 di1s, ,. 
· nstmbiN gelai por ... cCHWOCaela e prtlldida, i tlel 
elo dO& novos dire1oru • membro• do t.onae4ho FJ~Ç~~. 

Art. """" I<-elo-do...,. do roco
• """' ......,_ro - impoltl i onticlodo -= 11 q.,. -do u1ioloztr u c:ondlçbodo ...,..,,.;. 

*•'funcionamento atnlle'tcidu nntl!lei; 

W QUe • MCU ... eo CVfftPrinHtnto dli MO CIO Prsti· 
-elo llopúblico, no- elo flçúlclodo _,_ polo .... -. 

o1""' crior •- i oqcuçio do palltii:.IIIC006-
mi<aodo_polo_ •• 

Art """"' A_clo_.do...-imon
• .....,, IOelo--nlo-óo 

cencltlmtniO di uu regiWo. nef?l, contiQÚMitamM
IO,e.,.áiaoluçlo,_oo_ri.do-""" 
u~let di IIi q~ regulam 1 Cliaióluçlo dls euo
cilce.cMa. 

........,.. __ No.-dodlo-. parooecher 
a ellàc:illçlo incwu naallil QUI' G.rmem crime~ contra 
II*IOf arrtlde inlefnt c'a nal, 1 ntruturae •-aurai"'ÇÇ 
dG &ateio ....... ~ • tiOClll. o. ... benl. PI'· 
011 U clitdn dee:orren ... dei IVU rtiCJOnllll"'i~ldn, 
- lncorJiorodotloo 1111rirn6dio do Uniloe eplicodo& 
emabtal•• ·.uâiOCIII. 

Art. 557. Aa pe~l8tldaclet cte que't!IW oert. 553 _ _..., 
...... .., .......... ''b'', pel0dht01"91111 dO o. 

.,.,..nto NacioniJ Cio Tr1bllho. ~ recUII"'I I* I o _ .. _. 
bl•-1&. polo-elo Eotedo. 

li! QuendD • nur Cle ai:IOCieçOelde grau~ 
rior, • .,.... .. , ..... _.., imPOCUI pe&o M.nlNro de El· 
\Ido, llhfo M 1 1*'8 for da CMU~ da aína di MCO· 
,.,...,.imeuto ct. cont....-.cao. cuo ~ que I Dtnl .. ,. 
iMPOIU pilo Pu ltttntt di Repúl)&ica. 

12! ----1m-•--..;. ..... ...... -00--· SEÇ.I.OIX 

Art 658 Slo obrigldilaM reQiatra todo n • 
• • m. . A ~li proftuionliS eontlituidal ""'-... prof--··--ouço-

"""'i. ck aeoN:Io eotn o •rt. 511 • ~ c:ontQrmld.a• do 
QUIMtro ae atiYid.ldes e prof•ss66 1 que Ft.~tJt o C.1D•Iufo 
N' dtsle Trtulo As usac.ac:6es prof•s.,,oo~·s reç•s~rad.s 
nos lermos. deste •mgo poder .lo rec;r~sen~•r Cler1nte as 
IUtOhdldes ldm•n•stratiY&s ~ i1Jd•c•v.u os •nt~'~lfl 
lndfviduans d01i IISOC:IidOS rel.l't•vos ; suo~ 11r1•dadt ou 
profÍnlo. s.enôo·lhes u.mbém r~;r~nsl\'llõ .u pr~rrogati· 
vn eon1idaS na &fintl "d'' e no Dol•.lgr•to •·~•co do 

'"· !513. 

11 ~O rogiSttó a que se rerere o o.:.•escr;:t "''uilo,; com· 
pelitt •• Oe~ac .. s Re-g•ono~•s do M.~~ler•c •J::- ':'rabi· 
•fio OU ;s rtPIIl1Cc'5n IU1otll.l'd•s en• \'•' : .. ..JII ~:• •co• 

12! Of80islrodas auoc:iaç6ta far· .. ·• mNiilntt rt· 
~niD~ acompanhado dlc:®'11 aul6m•ca doseat• 
MOit Ã decllrtdo do I'Ürnti'O dt UIOCtldOS. dO 01~ 
~ t dof 111VIÇOSIOCJI.II otg.anrzadcn . 

li! As .tt.t'acandosestaturos dnaqociaçi5ts pro
tillionM nla tnh'llrlo em VIQOf' ,.m aetrovac:lo da au· 
tal'iUdrl caue hOuYtt canctdído o ,.SQKtivo reg•stro. 
An 559 O Prtlidtnte de R•púb!iea, exceDCio-

• . • Nilmwdt t mtld,.n1e prooosr• do Mi~ 
ftiltro do Trabelho. tundRa 11m raz6es de utlftd.fde DU
biCII. QOderA eoncedw. por decreto, ts •~c6H ci· 
vil COMI.ituidas parai defu.a • coordtnlçolo dt intere. 
1H econ6mico5 • protiiiiONts .,. nao obt•;•dn ao r• 
giiUo previsto no .tnigo anterior. • Pt"•'!OG•Dv• da 
-, -d" do..._ 513-C.oitulo. 

Art. 561. A ~o "llnclic:eto" I privotivo 
ctu •uoc~ profisaioNit dt pri

JMiNs grau, ltcOill:'~dll n. fonna det.tl lei . 

Art. 562. As expreu.Gts ''flderaçfO:' v "confe. 
dereçlo". &o~ deo;gnoolo elo 

uma dvidade econ6mica ou proflllional~ conatituem 
~ I)JÍVIIÍYaa da.· eru:üd11 tindicail de _,__. 

Art. !563. ~.-..;o<~o po1o Doc.-toi •. m. & to 
• au1ubro cte 191!11!1. e certe ctw. a 

~O F-II do IM'T IXUngVWt O Contllho Nl; 
-doE-. 

Art.664. 
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Art. f;66. N!o podeom Slndlc~ll:rer·R' os serv•dO· 
•es do Estado e o~ d1s inslrtul(:ÕI!s PI· 

,.ll•llQrllfo lirlico. E•cluem-se d• proi~çlo constlntt 
(leste- ~il'Q" ~"' ~moregados d.s socied1des de' ei::Ono· 
mia m•s•<!>,. ~~~ 1 ,•...,o:fac;ões cr•ildas ou manudas pelo Po
der Publ•co ·.1~ llru~o. CIO$ Estados e Muou;ip•os 

CAPITUlOU 

1)0 ;.tiQlJ"DRAMENTO SINDICAL 

Art. !i7Q. ')'I !lmdlcat6S constjtuir·ose-lo, normal· 
.ne••te. pOt cauogor1.1s eeonOmicas ou 

profrnio,·a•!t especificas, n• conforrnidadil!' da disc.:•l'nl· 
nacJo do ~u.ro•o c1•s Jttv~dades e ttrofissôes a QtJe se,.. 
tere o ar-t ':-77, _ou s~tgundo u suOdMs6es Que. sob pro-· 
post• da C:--M;sit:~ 1o EnQu.ldramento Sindic:~. d~ Que 
:tr•t• o "'' ~ 5 :fj, fonun cMdu pelo Ministro do Tra· 
~lho. 

P•rtQr•to Unico. 01.1ando os cxareentes de QUaisQuer 
•tiviclldes ·~u t~r<:Jf•st.r5es se c:onstiluir~~m. _seja pelo nú
mero re:-Ju :•oo.' ,o:e1a o ela n1tureia mesmt desus ltM· 
dades o .. , prorio;;sões. seia l)elils af,nM:IIdes exlst,.,tel en· 
,re élis. ert1 co.,dlci5et tais Que nJo se possam Slndieali
tlr eticientem!'nta pelo crittno ~ tspeeific'(ladeo dt u
teqoriu. <é-ll"les oerm1tido 11nc:hcatizar~Se oeto cn~eno dt 
cllteoo·•u s:l"'lr11•es ot.: cont.w;as. emen<tendo-5a corno 
tais u que se io;..hii'TI c:omor,endidiS nos limltn de ead• 
grupo co.,s.tant~ dO Qu.c:tro de ttrvtdldn e profiss6es. 

An. 571. Outrquer das ltMdlld•s ou proftese.s 
concenuadlls na forma do partgrafo 

4nieo do tl'tl!ilO tntenor podtd dissoc;:iar-'- -do eihdieato 
pr~l. forrn•ndo um stndte.to especifiCO, desde que 
o novo lindJCito. 1 tuizo di Comélllo do Enquadrtmen
to Sindiul, ofereÇI pouibilid1dã de \ridt auociltiva ,.. 
~utar 1 de aç.lo ••ndfcaleficaente. 

An. 572. Os sindicatos QUt se conltitufftm por 
Cltegorin similares ou Conl'dS, not 

'lermos do pttjgrafo único do art. 570, ldotarlo deno
min~~çlo em que f-auem. llnto qtll:nto poalivtl, lliPiici· 
~tmente menckln•d•s as a1Mdadn ou profisa&ts c:c;m
c.ntradas, dt eonformidadt com o qu.dro das ativida
dn • p~ofiss&es. ou se-se tratar de subdivis5ea, de acor~ 
do com o Qut determinar a Comisdo do Enquadramen
to Sindietl. 

Partorefo 6N:o. Ocorrendo • hipót ... do artigo an
ttriof. o sind•calo principal ttri 1 denominaçlo atte,.. 
Cll. efiminand., u--lh• a dQignaçlo f'tllativa t lttividada 
ou profcsdo <~inociadt. 

An !713 O agruPamento dos slndi~:ltos am ft· 
• • doraç6ts obedeeer• te mesmas rtaras 

qltt as ntabeltcid.as natt Capitulo para o 19fupamen· 
to dn ~dn • profd~Ges 9m lindicll061. 

htlgqfo 6neo. As federac&es de lindiellos dt pro
fiu&es fibe-r•is poderio ser organiUdls lndtpendmle~ 

fMI'Itt do Qh.IPO b.flsico ct. confederKio, Mn"'Pf• Qut' 11" 
~uns pror•ssOn te acNr•m submet41s.. por dis· 
I)OIC6a dt ieo, a 1,11m ún.co regu"mtnto. 

Art. 574~ Oenno dll tnHtna bast lerntorlal. 11 
em:JI'eSIIJ ~l,lll.l'liiiS. dO tiPO ll'fUaf'llf 

· poctêtlo CONI•tu•• tnttaildt!s s•nd•:.tS, de pr • .,e.ro • H 

tundo graus. dlstw-etn das .. soc~c::l5ts slnclic:ail das 
emprnas conot.nerll, Clt1ipo d'rftreilte. 

hrtgqfo t.nico. Comptt• * ComiuJo do Enauadtt· 
.n.nto Sinclictl defintt. Gt modo ventrico. com 1 IP'O
wçlo do Minictro do Trabalho, 1 dimtns.lo e os demais 
C81K1Mflltic01 d•• empr ..... indu.trilia dt tipo an• -· Art. 575. O QU.Mtro de atMdades el)f'Ofi~IM-

q revie.to de dois em dota tn01, por 
~ da Comisslo do Enquadramtnlo Sindical, PI· 
ra O Fim de liustj-Jo .as condtç5es di estrutura ICOf16mi. 
c.ej)f~dofl'lis. 

11! ""'" dt proc:edef i Jft'islo do quadro, a Comis
slo _..,..., tolicitlf suges16et: is entidtda tindielil e 
U IIIOCiiC:Ilel Ptofilliontia. 

12: A.,_. de ....... - IUbmOI;c!o.
çlo do Ministro do Troballo. 

Aft 576 A Comisllo do ~ramenco Sindi~ 
• • ai -• ~ .... Soe.....,.. elo 

RellçtJet do Trabdto do Mlb, QUe I Plndiri. e pekJI 
111Ui1ta membros: 

t - 2 fdoil) reprnenllnltl da Secreot.,.ia de Rtfaç6ea 
doT-Iho; 

I - ' (hum) ~m. M SICletarit dt MI~ 
Obra: 

• - T Clloml---dolnotituco N-do 
Tecnologil, do Mintat.rio dllndUstril• do Comtrcio: 

IY- 1 lhuml_n_dolrwtituto ............ 
Colonizado • Reforma Aottria. do Minilttrio da Agrt. 
cullwa; 

V - l Cbum) NP•IMnttnle do Ministtrio dos Trant· _, 
VI- 21- __ ,,.._ ... ._...-.. -VI - 2 ldolol - du cot-ollfOflo. -11:0.-...doCES-Io~-Mi· 

-cloTrobolho-..: .. ~doo--doo~-. quinto..,. .. --..... .,-.. ..,.. 
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bl indQdo d1 Secretaria de Mlo·de·Obfa; 

c) tfetçlo peiU rHPtc:rivas Confederae&es. em con· 
iunto, ·QUanto lOS. repreMntantu dliil ca•~gorias ec:on6· 
mien • profission•. de acordo com •• .nst~•• q.,. 
forem expedidn ptfo Min~auo do Trabalho. 

1:2 ~ CacS. mtmbt.o ~e~ iii um sup~nte das'gnado junta
mente com a titular. 

t 3! Sert de 3 (ttta) .lnot o mlndlto cJot represen. 
tanta das at~~goriu .conc)mical • profissioNiil. 

'14! Os lnttgrantn di C0!"1iu~o patCebetlo a gralifi· 
c,eçio de ortsen~ que for estabelecida por decreto ••• 
culivo. 

I S!·Em suas f.ttaou imPI'Cfimentos. o SKtetillrio de 
AtiiQ!In do Tr.ao.lho Hrl sutlsriluido na pretadtncil 
plkl SubHCrltirio dt Auuntos Sindicais ou peta ~~
Mnllnte <111t1 na Comilslo, nesta ordem. 

I•! """' das atnbuCO.. fixada• no P~H~nte C1cJitu. 
lo • concernences ao 'lftQuldtamento lindfcaf. Wadivtddl 
ou colltívo, 1 t .. claudie.icJo das atividadn t prafis
lht, cornoelirt tambtm.; CES rnolver, com r.:&rtSO 
1*1 o Mlf'llistro do Tr~. u <hiv~as e controwlrWs 
concernentnt ~lo lfndiclf. 

Art. m. o ~"' do -- • """·em "9)t rurt o p&lno W1e0 do tn· 
-"-looindical. 

CAPITuLO III 

DA CONTIIIBUIÇ.lo SINDICAL 

.SEÇ.\01 

Da Flraçlo e do R_IÕI,,.IIo 
• Contrtbuiçlo Sindlcol 

Art. 578. "* eonviJuiç8oo - - --.... ---~- ..... rioo..-..ou-.ovdoop-Jibo. 

,.. --· ...-m-. --· -· 001> I -çlo do "Comribuôc:lo Sindico!", pogÍia, ,._ 
CDiüdn • ~ n1 lorml> ..Wbrh:IJ• Mltl! 

~·- . 
A - 679 A COIIO't • lindlal 6 de\lide por to-,..,, • doo ____ doumo 

-eolOGOriloconomõeo ouooofiuionol. ou do 
urne IN'Ofiaalo ~em favot do ltncfato ,.,...,.. 
1IYo dolmurn. alegOrit ou proflldo a., ine•iatlndo •· 
... ne conf01midMe dodilpato nó an. 511. 

Art s8o "-··· ilçlo _ .. - --· • • ele ..n11 a6 'IIU., oiiiU~C., I COftllni-
rt: 

1- naimDOttlclcilcon ; o ~datal ~de 
um dil de tl'lbllho. 1*11 M llft'IPIIPciOI, C(UIIIcluer que 
llil I foima de raftrida I'WI'IIUM[Iç:lo; 

P*'l 01 -oent• DU tr•ts.lhedo,... autetsomo. 1 
pvl os profis.sion.is liberais, nume ~rtancca tortM• 
pondente 1 JO% Unrtt• ~ e.ntot do mtior vator de,... 
feftnc .. fikldo pelo Pod• b.cutivo. vigMII t tpac.a 
""que 6 d....rn:s. 1 contrJbu'çlo sindical llf'lldondldt Dll• 
t1 Crlt,CO l1.1m cruzeiro) 1 fre~o ~entur• existen:e; 

III - prr• 01 empregadores, numa lmportlncit pro
PQfctonrl •o CIDI1.11 soc:ial de firm1 ou tmprau, Ngis• 
tr1d0 MI respecti..,IS Juntll Comerciril ou 6rgio1 
tquiv1lentt1, mlldiantt 1 ~çlo â lliQuot11, cÕII· 
fonne a M\}uintt UibtJII prOgressiva: 

. -ao... do Copito) ~ 

I att 150 vez• o m~lor vaJor de refertn... do................................ 6.n 
z ICimo do 1$0, ott 1.500 .... o -
-do•of- .................. G.2" 

a acimll de 1.500, .t6.. 1!10.000 va• o 
..-vo~ordorol-............. G,l'lo 

4 oelmo do 1!10.000, 016 100.000 -o 
moiof voloo" do 101ottncia.. • • • • .. • • .. • O.OZ'Io 

.,~,~-- ... -.... do bm IK IMite Migo COI'IIICQndtf6 6...,.. 
OIJIIco<lod•olq--·-do-lUdo MI cede clllle. allllrrwdal 01 ruJI&Cdww -· 1 z~ Poo-o oloito do cilculo do--o-. pro-
.....W• inMru no bm UI desce rrtigo, conr"dlrll'-11-6 
o'""" do rolortnc:io fixodo- P- Exoc:utfto. III
- 6 dolo do '"""IIOitncio do conlribiPolo, 
arndohdtudo-M J*11 Crt l;OO lum cruzeiroJ a fra;lo 
porwniUflazilctnta. 

li~ t ftx-- fiO'~. r--......,. do moiof 
-do rolortnc:lo o oue Iludo o portorolo -· o 
contribulçlo mrniml drtvidll ~ ...,..,a&dOI-. 

lndopond........, .. do -· - do - .... ..,..,....., ec.ncso# dO. rne.mo modo. •tall•f &to o 
- - - o fiOO.OOO loil- ml1l wua o Wlfor de ••'-lncle. para efeito da álctM di 
._ilbióelo mixlmo, .....,do o -. ....,...,.,. 
-c!oltomNI. 

···~ Oo-ou-- .... -·· ... ---019·-.... -... _· com cac:Kirl sociel registrado, recolhet'lo 1 con1rib&Mclo 
lindicll de IICOfdo com • tabela progttiiÃ'a 1 QUe •,.. 
t ... ollemlll. 

li~ Ao -ld- ou ~lllku!çGoo -- nlo ....., 
ollrigldos oo IWgÔitiO do--lol-. co
mo ~1. pa111 er.-co dO c6Acvlo de caue tr8ta • tlbltl --·--do ltom UI dooto onigo, o--n10do-.efodol*.-do40!11.1-
por ClfttOI iobre o movimenta acon&nico regiltr8do no 
11:.-cicio imediltllmtnte anterior. CIO que derlo conha--

-· • .._ .... -- oindic:ol ou • Dologodo 
llogiorllldo T•-· -·-•--. doo no 13! .,...., lflillo. 
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I t!l Excluem-H di regra do I fi • as tnttüdes lN inl· 
tiluiç5K que comprovarem. au•vts !H reQueumento.CS.. 
ngKSo ao M•nist•no do Trabalho, oue nlo 1111rcarn a1ivi· 
dadl eeonóm•tl com f•n~ luc••~•"os. "n 581 Para ot. fins do itllft'l III do anigo ante· 

• • rior. as em~r~s atribu.rlo pane do 
rnpec:t•vo cap1tal 6s sun sucursaís. fifiJ!it ou aQtnc:ia, 
dadl que toc:<~l41~1'1 for• da ~se ttrritorill dA entkll· 
de Sindical representattva da •tiVIda<k!' económica do ... 
..a.cimento ;:mnc:•cat na Pf®orr;lo das eorrnoon
denta operaç~s eeonónucas. f•zendo a devida comu
nicaclo as o.re;aci.u Regiona•s do Trabalho, ecnfor"M 
1 localidade da sede da trnpteN, sucurtllrã. liliôlis ou 
tgtnCill. 

I I! 'Quantia 1 empreM ralttar divefsn atMd'adn 
ICOftOtnicas. Mm qu• nenh~MM dalallfil prtpOnderatt· 
... cada~~ dnUI 811Yidâdes Urt_inçg;po,ldl ...... 
pectiva catwgor~a econ6mica, tendo 1 conu•ttudo t!Mt· 
dicll d'eridl .a entt<fade 11ndicll reprnanfltiva da met· 
"" tlleQOf"il. procedendo·tl, em retaç.lo ts corre~ 
dlntft sucurut~. agtnNs Oll filieit.. 1'11 fOtml do Dte-
..,lelrtigo. 

I 2! Entendi·H por ltividMe JKtpOndef.tnte a ove 
earacltrilM • unu:lade ele proauto, OP4"1Cio ou oblehvo 
fiNI. par• cu11 obrendo todas 11 d.,,i.,- ativldades 
convit~m. extlusivament•. em regitnl de conealo fun· 
cton.t. 
An 582 Oa-'90C!ornlloabriQidouciM-

• • c:ont~r, d8 folla de peoamet ~to d• HUI 
~ relltiva ao.ml& de rnat'QO de cada ano. a 
conttibuiçlo 'lindtc.l por M'lft dtYida R& rt~peetivol -.... 

11! Conlidlt'I·H um dil de trMNilho, paq .r.ito de 
..... li.W.CIO di lmpordnclit I QUe alude D ÍCitn I dO 
Mt. 510, a equivalente: 

a1 • um. iorNda norrn.f de trllbalha, u o ~mo 
ICI ~ado for faito por unidadl dll wmpo; 

bt a 1/30 tum tMta avotl d8 cauentia ll*c.bidl no 
rn6l .tmllfiOt. 11 1 remuner8ç.lo tor PIOI por unta, em· 
pooillda ... _ .... _ 

li! Quando o ullrio for PIGO .m utlkUdn. 011 noa 
c.oa 1m que o emoNQMia r«ebe, hltlituaknlnte. oor
;.u.. a eontribuiçlo ~ corrnpondef'A 1 1/30 fum 
trinta avosl dalrnoortinCia que tiver --.ridO de baiH. no 
- do jlnoÕn>, .... 1 .-riiKOçlo do -elo I 
P...-ncil Socill. 

Art ·583 O .....,_o do contrilluóolo lincl
• . cli~----·tr•lll

lhldores avu1101 &eri efet:uado no mts •lbd H cede 
1n0, • o retativo 101 actentn ou u.t.thaclofn aut6no
moa • proflulonaialiberaia realizar-a-t no mil de f~~W
IIlifo, 

I 1 ~ o reeorhirnento obedKeri 10 Mt1m1 de ovJK. 
de acordo com u inttr~nexpecld.H peto Mlnao. ..... do 
T-. 

12: O comprovante de depôr.~to d• c:""l'lb·uç:lo Sln· 
clicai Ar• remettdo ao respect1vc, smd•cJ1o. na f<1IU1 des-
te, • conrspondente enttd.,1e Stm$•c•• ':lt- pr11.1 "'ut>~IIOt 
1. MtOt o e.so. •o M1n1!':1er.~ du i '"'!:lal'1o 

An. 584. Servir• de base pare ~ Pl!l,,l'frrl'!'•·'•' da 
contrtburçlo Slr'ld'ICII, peii'Js agenles ou 

Qbii'IICICM'H aut6nQmos e profJi.!ftOr•I!I'S. hi.:::l'·ll•'!l, 1 hsta 
di conlfibuintes. otganr.uda pei()S respl!'•;t1vo'S- '-i.\du:•· 
JM e, N tlllta destes. pelai tecff!•-!1~~,..~ c~o.• ,...,nf..-:l~•!t· 
~ coordtnedo•at da eate~ona 
Art. 585.. oS profissionais lito~liJIS P'Cd~rao QS)tar 

pelO pa9-3ment9 d'.?- !:"CHifrltl;urdit' Sto~Oi· 
cal untcamente '* enhd•de sindtCo!ll '-~f..•P.:;e,:t~t:ll.a da 
~~iva profisslo. ctesde que a e~~rca, eiel•.,.anJe•,te. 
naftnna ou empre"U e como UI seutm n!las r~qrstr.ados. 

,.,.grafo Unico. Na hipótese referida nestl!' llrtigo, i 
W... di rm~nifMtileio do contribuiu!e P. d!' e-~•b,dio da 
ptOI1t dt quitac:Jo d• c:ontribu,çio, dada po• sind,eato 
cr. profiallonais. liberats. o empregador deixarJJ de eft· 
tUII', no u~rio do eontribvinte. o <'e~CNlto a que sere
httolrt. 582. 

Att. 586. A cantritM;içlo lin"dical s.ri recofhid •• 
.noa mnes flXIidoS no preunte Capítu· 

10.. I e..txa E~ Fedec' ... ao Banco do Sruit S.A. 
eu - ~irnent01 b8ndrios Nt::iontil. int~~ogtln
• ckl lillerne ele IN"eeltdlçlo dos. tribulos fedet'ail. 01 
~. 1ft 1e0tdo ~ tn.struç&ef; e~•~idn pelo con ... 
lho Montdrio NIC~. rep~qarJo. A Cat:-ta f:t:'01'16nlicl 
...... - imPOnii'C'-allti'«Miadal. 

11 !' lniiQfltlo •.,... ~~ 11 Caiu. Econ6-
"*-lbtRwM f)el loclfdltdiN ODdllneaisttm os .... 
t 'r ;''*'*~aeno"eaDUI"daa• .. rd;o. 

12! T~ de .,.,.,pdof, eotntM ou b'lbl· 
....... ~ ou profiuionlis llbertil. o 1'9eo6hi
rnii'IID ..,.llfiWido pelas Pf6priot, dirlt.llftl•'•ttt at> .,.. 

l ' 
1 

'"""'91t'nCldlidoc'o 

li!' A con1ritKric;Jo tinellat devKtt .,.eo& empraotdOI 
• bbtlt\lcforft 1vul.,. •• recolhtdt pafo emp~dor 
..... tindiclto. rtÇKthiii'Mntl. 

& - ~ O reeolhimento da contribuiçlo lindi-
"''· <101 • cal-~o- efetUif-u_. no 
mh Cfe \INtk'O de Qdelno. OU,~~ que Vlllham I 
.... I CII-M IP6e ...... mil, na OCHiiO •n que r• 
...,..,. .. ~ o registro OtJ • lif'!flt'l'Ç':" l':"ll'l'l .,. 

-dar._.;.ao!Mdodo. 

Art. 588 A Caiu Econ6mic1 Federal manter4 
• coma corrtntl intitulada "Oep6sit01 

di Amtcldaçlo di l;ontribuiçlo Sindiell". tm no""' de 
Cldluma da~ ~11: benefteladn, ctben· 
• M Minilt6rio do Ttlbalto clentifil:i-la das ocontn-
-~tal!vidl ~mivadnaasentidlda. 

· 11 !' Oluquea ne coma corrente referida no ''Ciput'' 
dllee artigo r.r .. ao rnedilnte Ofdem bainciril ou che
.. cam • ~ q;niuntas do presidente 1 do • 
-da-lirrdM:ol. 
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~ A Caixa Económica Fed~al rlmtl!lri. l'n4lnwf
~. 1 Colda entidade ~icaf. um exttala da ~~ti· 
Yl contl eortenle. •· c:1ando t.Oiic:itldo, aoa 6rgJos do 
Mlnitt6rio do Tr.t>alho. 

Art 589 Da imi)Ortfncia di a~acJo da 
• • contribuldo sindq MIJo leites os 

Mguinres créditos pell c.tx1 EconómC. Federo~!, t\11 
fonN dlt insfruçOa QUI fOI*n ell:pedidas P!lfo.Ministro 
do.Tt~~l~: .. 

I - S .. I cinco por Cen1ol para a confederaçlo Corrft• 
pondtntl; 

I- 15"' lquinzeporcentaJ parao~fld1111çlo; 

•· - .,,., IMIW'Ill: por cemol ,.,. o àndlcato ,... 
pecriYo; 

IV - lll% !Wito por -101 .,... o "Conto E-* 
~·Sallrio". 

Art. 590. lne:risliudo conflderaçlo, o perc...,. 
tuaf pi'Wilto no item I cSo arti;o ant ... 

rior caber~ i federaçJo ltPN:Mntativl do grupo. 

f 1! Na falta ct. fed.,açto, o O«m:entual • era dntin•· 
do c:.ber' t conftder&çlo contsPOndWIZI A metma ca
ltQOr'll econ&niu ou profialtonel. · 

12~ Nl fatul dt 11"\tidad•lind'JCU: cSe greu IUDtriOt. 
O PtfCM1u.JI QUI .AQUelal Cllberie ..... dfttinldo • 
"Conte~ Emprego • s.lirio". 

13! Nlo haY8f10d lindic:Mo nem en«idact. sindic.IJ dt 
Qreu suÇteriof, 1 coatributçlo linc:IU •ri crtditadt, in
tegrllmenrt, ... Conta EIPK-ie' ~e Sa&ttio"'. 
Art 591 lno•õalindolindiulo, • ...,. • ..,.uolpre-

• • vi&1o no Mm. III do an. 589 ..,. credi· 
1ldO 6 flderaçlo eori'MJ)Ondent• 6 "*"" tatlgQiia 
ec:on6miel ou profiii40Mt. 

l'lri,moc.nlco. No hip61- pro...,...,. onlgO, 
c:Mrlo i conftdnçlo 01- percentuais prhiSIO& no.1 

i'lens 11 =• db 1:-:.. 511. 

IEÇlOI 

DeA!ol ofode 
Coidllt J;lo Sindicll 

Aft !i92 A contrlbulçlo olndlcol, - doo dos· 
• • ....- v6ncvledaa • ..,. wraeldaçlo~ 

-MiolO ......... -""'""' ................ 
,.. confonnidMSedol. r11Ptc1i1Ja&~ ~ao. 
IOgllintlo ol>iolivoo: 

l·~de.mpr .. da•••......-em&-= ~~~-~~·-·-= 

loJ ---·-· ............ ·--c:lutica; 
cl-'zaç.lo d• estudo5 econ6rnica. • finlncetroa; 
d) ~nclis de cOlocaçlo: 
I} CDOI)efi(Ãtll; 
tl.biblicnec:as: 
gl cracha; 
hl congressos • confe,,nc._.; 
U INdNHs de- cfi~o"ulgaçlo ·comercial e industrill no 

Pais e no estra"QeitO .. bem como ern OU1ras. tendente& 
a il'\centW•r e lõ)erleteo.r 1 procfuclo nacional; 

jJ .... ,. I' e_•posic6q; 
U prelo'cmçlo de acidentes do 1r11bafho; 
MJ fiNitdadll desportivH. •. s-. ... do ...,, ... go<IOO: 
1J ..-rtnci. iuridic:a; 
bl ....,....., m6clico, donliria, """"'* o forrno-

dulico;, 
cJ et:liltlncili matetnicâde; 
di ovfncioo do cclocl;lo; 
.. cooptf'ltival; 

ti-; ,, .... ,.., 
hJ congraso5 1 confetlnciel; 
U audio-h.W~aral; 
J) col6nil$ de tirine CWI'U'OI c» '-Ctuçlo; 
a pttvenÇio de acidem• do ,,.blfho; 

~~~~--·-: 111-...o elormo;lo profouionol; 
ot ~~de ntudo. 
•· Sincfic.atOI dr: profauionlialíberait: 
I) ..a.ttncil juridica; 

III -'""'" -· dOnúfla, ~ o lormo· 
ctulico: 

cl Mlist:~cil i maternidade: 
dl bolus de estudo~ 
.. CGOpWativlll; 

~~-·ecoo: 
fiCIOciiO:s; 

h) ccngrltsao1e conftrlncias; 
Q audo·fuMr.tl: 
D-dol-ocontloOdo......;ao; 
I Ntvdol tkrlicoa I CÍimffiCDC; 

"" ... ,.,_ "-"""'. scicM: 

~~~-··--: .,,....... ...... *-·-· tiondfiec!o. IV·Sindicoloodo_IUI_; 
~~~ -éjuridico; 

~·-·--· don .. rio.-. ,......,. ......,., 
cl_io, __ 

IIII bolus de estudo: 
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eJ~tNM: 

fJ bibliotec:..s: 
1lcc.chls; 

llt CDffOI'"IOI • contertndM; ................ , 
• c:oiOnin dt ..,., • centro~ di rte:rwçlo; 

·-··""~ ...... -; .... finl5dadH ~- IIOC-. 
t t! A .,ra;to .....,. .. nnte eni;o ficer6 a cnttrio 

clec.dl-'11idldl, QUI, ......... fim. obeôKM. Mmplll, 
ia ,.cutt.ridMH do r~ grl$0 ou ClteQORI, fi· 
cultldO eo Mints'ro qio Tr.bllho pennitir 1 .nctusi~ 6t 
novos. orogramas. dnde ifut eaegur.tdoS 01 N~ 
aais1enc:iliatundamf.ntM dltMidâ. 

I 2! Os lindieltOI poderiO dtl'ltcaf • ..n ..vs orça· 
miR!OIIIIUiis. ~* 20--. Cmte pGf ~)'005 IIC~~ 
di conlribUidO •nditll Pll'l O CUitetO das lUIS I~Mdl· 
dtt Mfrn1niltrati'llll. indepen!Mnttmentl de IU10flZ~ 
"*"-teria~. 

Art. 593. AI percenlfQina auibuldal ts entkfl. 

da IW!dlc:aio dO grou - -
aDiitadll cs. canfonniclaclt com o que dilpr,Hrlm ot 
....,.clivoa ConMihot de ft..-ntanta. 

A 594 Rovogado 0011 Lol n. 4.5111. dO 11 do 
rt. . -· dl1!1114. 

SEÇI.OIII 

Da Comllolo de 
Contrl>uiçlo Sindical 

~rts. 595, 596 e 597. =~ ~ ~ 
dezembro de 19114. OOU de 17.12.14. 

SEÇI.oiV 

Dlo P.,,.&$r d• 

Art. 598. s.m pqjolzo c1o oç1o - • .. __ .,....., .. no ... M:J.• 
rio apf"eeadla muhu dt 1/S lwn quintot da' wtor de,.. 
'-'lncil regionll 1 200 ldurentOI) vakKn de retertncil 
rtg~ono;., ..... inf--· Copótulo, - .... 
111 Dtloaac;..• Reg-do r.-. 

PMarofo 6nõco. Agmloçlo dl""'ltloroncllra a,. 
tutua U infraçlo e ta condiç6n IOCiN e Kon6miCM 
elo infrllOr. 

nMfOI'ft dõiiS: Jesptoctu.las prOfiiSÕ@r. medo~nt• c:omun1~~ 
clb elas autondaCJcs fascallzado•u 

................................................................... -................. . 
TITULO X 

DO PROCESSO JUDICIÁRIO 00 TRABALHa 

CAPITULO I 

DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

Art 763 0 PfOC'!::SO da .. 'c~ica do Trabalho.~ 
0 " QUI COftCif'~ IIOS d1uidto1 1nd1V1dUIItS 

1 cOietivos 1 1 .. ~de penaliôKies. reger·N·I. em 
todo o ttmtóno nacional, pet1s notm~s et11b.teçld.lls 

neste Til\llo. 

CAPITULO 11 

DOS DISSIOIOS INDIVIDUAIS 
SEcAol 

DI Famlll *Reclomlçlo o do Notllíc:a~ 

Art 838 Nu loclldldn em ..- houver mail 
• • H uma Junt1 ou "'* di um Juizo, 

ou-odocfwl. 1 -•• -·.,.-~no._.. 
,., -~ 1 <footribUiçlo. no Iom~~ doclllpcmO noCopi
-I, Soçlo R, dloto Titulo. 

Art.839. Arocllmlciooodlraw-'""': 

I) pefol emprtgadoa e ~dONS, IIII I llrntn11, 
ou por 11111 ~nta. • pelos sineli~ M clu-
oo; 

III ,... in1ermlo6o doo Ptoc:IMOdotiU liltiaNôo di 
JuoliçadoTroboiiO. 

Art 840 A rocllmaçio _, oor - ou 
• • verbal. 

t 1 ~ Sendo ucma •• recllmlçlo dlveri contar 11 • 
llignlclo do DrelideMt da. Junta. ou dO juiz de Direi'lo. 1 
QU1m fcw dlrigidl, I QUaldielçlo do rtclamlnUII do rt· 
cllmfdo, Ulnl breve exposiçlo d01 f11t01 dt que mutte 
o d"lllidio. o pedido. a dita ta lntn~tura do r.c\lmante 
ou diiiU reprnentante. 

1 2! St vetbll . .1 rectarr.açto Mrl reduzida 1 ttrmo. 
tm du.s vin. datada~ e ~~~~n<td'!~ e!l.., •sc:rivlp ou eh•· 
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ti'Cie seerrterta <'\b:õ!' .... ·J 110 que c:oubfor_. o ~~s.to 
noparilgtifo ......... . 

8 l !'~ .. .,_. ·••-• e r-~ctocciladB I rec~c:Jo, 
At t. 4 · · l' ~ ....... jo uu ~nete de secrer.n11. den· 
tto de "8 h ... r'\s •"' ... -"~ 1 wourrda ., •• di ~rdo, ou 
do rert••O. ao.re'- 1 

• • •:.. •• ot~f..eilln_do-o, a_o mesmo lem-
00, p.a1• C::Oõhô-'i'l· ~· ~ , ... ,~e:.c•-1 de tulgam~IO. QtJf: SI· 
ri 1 primeira (leiJ•··~'"'·~•cff'-. deoo11 de ttnco diiS. 

I 1 ~ A notlftcac~o ~r• feita em regi"ro POStll com 
ftlnQUII. Se o fel.':r .. ,,_~_ol_~9_crrar embir1cos.ao Mu tecebi· 
méiltO. Ou não frJr .~r•CrJntrado. t•r·se-1 1 naltficac.Jo 
por ediial, enseuo r1ç ,_,w,.l ,,_fic111 ou no Que pubhcar o 
expecltent• for• •• ·• • ... ft~lta. lfiJ.IdO n1 sede d• 
Juntl ou Jl!trO. 

12! O tlltCIImarrte Sl!'t6 notificado. no ato dllaptHin· 
tacJo di rec~maçlo ou n• formA do oar,grafo anterior. 

A <>.t2 Sendo v6rin '' redlmaç6H e hlwn· n . .,... . do i<J0111Mlodo ... ,. •• rio. poderio-
acumuladl' ll''HI s6 ptUCII&O. M M.traur de lmprlgl· 
dos de mnm• •mr~,~~a ov estabe'-camento. -

~~ÂOII 

Qo Audillncio o:1o Julgo,.,to 

Art. 843. N1 audiinC:-1 de julgamento deveflo 
estar Ptes.ntH o ftdl~nte 1 o reda· 

mtt:lo, incft;pendenren'Mtl"tle do eom~recimento de seus 
reprHtntanttl, r.ar..o nos enos de recl.ltftlltórils pfúrf.. 
mas ou ac6es d• eumpnmento, quando os empregado$ 
podet'lo fuel ·se ltf!r~..,~·~t~r pelo S;ndtcltO dt SUl ca
tegorta. 

1 1! E facui'Uido Ao empregador futr·H sublthuir 
,..&o gerentfl, 1111 qu.al· 1utr ouuo prePQito Que ttnhe co-
nh~~eimento do fitO. e CUJII declarlç8n obriglrla O 
pnponente. 

12! S. pot doen~ ou qu,IQuer owo motivo poctwo. 
10, di!Mdament• comptovtdo, nlo for pouivef .a .,... 
PIIQido COfnPJI"Cif PHIOIImlntil. poc:twt fuer-u te
presentar por ouuo emor~21do que ~ença A mama 
profisdio, ou pelo 11u aifldia.to. 

A- 844 0 llio-c:ompan~cimento do redlrMMt 
""·- • hud_im...,.ollqU-todt 
·rac~am~ç:lo,.,. onlo~todo rKIIma~ im· 
...,. 111V0fio, ti~•• 1• c<=nf.....,, ~~U~nto I motirio elo 
foto. 

P'llr6orafo Crico. Ocorrendo. tntra~ento, motivo f'lle. 
wnte, podtfi o praiden~tsuspencr. o julgtmento, dt
lionlndo ftOYII audtlncAI. 

A - 845 O "clamante 1 o reclamado comp~~,. 
""''' • ce<lo • oud-., ocomoonl!.-
sun testemunhas~ ::~r~ent.at'ldo. ntSM ocasilo. IS Ge
n'IKPfOVM. 

M,. 846 Lido~ a reca.m.çlo. ou dispenuelll illf. 
- • tur1 por ambls as panes, o recWmMG 
ttd"Vimt minutos para olduzir .ua ~fes.~. 

Art. 847. T errninact. a dÍftA, o juiz ou prnt. 
dtr~tt P'OPOfi a concildlr:Jo. 

i 1 ~ S. hOUWt' 1cordo, ltvflr·u-t t1rmo. auin1á 
ptto ~1n1e e plfos liti;lntes. consignand«He o.,.. 
zoe demlil; condiçtes ~ Hu curnprimen10. 

t 2! Entra • cond!c;6ts 1 oue • ,.,.,. o P1'*9'1fo 
1,_., podá Ur HUI~ I dt hclr I p1n1 QW 

n1o cu~rir o acOtdo obrig.act. a utisf.l~ imegralfntn.. 
__ ._o pedido OU Dllo;.r um1 incftntuç.lo oorwencioudl, 
11m aniuim CID Curnt»M'1ttUO do acorQ:), 

An. 848. :\.!o·"•"'•ndo o~cordo, seguir·se·i a tnl .. 
ttuelo ~o ~roctsso, pooene1o o prni

deritt, "11 off":c:io ·• ou a t~Q.~trimento dt qu1tquer vo
GII, ir1ttrrog1r os ~Rsg'»ntq, 

t 1! F:nclo o •nt1rr~1tório. poderi qu•lautr dos titi
QintH ~tirii-H. ):lrossegumdo 1 instrur:Jo com o HU 
"''JI'ftentlfttl. 

12! Serlo. 1 seguir. ouW:I•sas teuemunh~s. oc Dt• 
ritolt 01 tk:nicoi. ae t'lower. 

:Art. 849_ A ·.,ld;tneil elo íulgomonto - eon. 
· linuao mu .. • nlo for passivei. por mo· 

tivo dto fOtÇt meior. conclut-ll no mesmo d&a. o Juil ou 
Pf'Uidenlt m.arcari 11 IUI conttnuac:lo Pira a PfimtN"a 
~· independtn1~emente de nova notiffclçJo. 

Art .. 850 •. Torf!1N11dt 1 ilmruçlo, J>9Ciorlo os 110,. 
ta lduzll' ru6H finais, 1m PtHO nlo 

~c~ de. du minutos_. Cldl UIM. Em UOUidl. 
o fUI% ou a:walf<lente renov•ri a propcma de concit;.clo, 
~ nlo ll'tufr.rando ua, ..,, proftrida a Cltcillo. 

~Grieo. O -dtnto dt Junto. 00~
IIDiur;:lo do diSiidio. tom•ri 01 votos dOI·'f'OQãis 1 hl· 
vendo dNerg6ncia tntre llitts, DOdert desampell~ ou 
JI(Oflrit decido qu1 melhor ltlndl 10 curnprlmen1o da 
'-i I AO ila:O equilíbrio entte OS VOlOI; diver&;tn~ts I lO 
lnteraM IOCiilf. 
An 851 O~trimiteoelo~.oiulgomonto 

• • da reclamlçlo ..-ao ~ em 
ata. dt Qu:e constarl. na intqr1. 1 deôslo. 

I 1! Noa PfOCISSOI. de tJcCfusiw a&ç.da das Jun111, 
ri diiOintívtf. a tuizo do ~nte, O resumo dOI 
depoimentos, devendo constar di Ata 1 concluslo do 
Tribunal Qvlnto i mat*'" cM f.ato. 
tz: Aoto ..,,, ooto _ .. ou~.iunto oo....,. 

ceao. dlviclarMnte auinadl. no IM'UO ~VIl 
• 41 hora: contado de .Wttncia de ;utolmtt~. • ... 
linlcloiiMs..,P.-tnlmosmo-•. 
Art 852 · Do doc;sfo sorlo os Nt;g1n1H notir~Ca-

• • doa. IIM'HOiknln11, ou por leu feptl-
fliltanll'. na ~iaiiUditucil. No caso dt revalil, • no-
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liiQçio far·M-1 pelo fomle ONbolocidl no i I~ ffo 
... 141. 

SEç.lO III 

Do lnqu6rlto .,.,. 
Apuroçlo de Falte Grow 

Art 853 Para 1 inl'lluraçlo de inQu6rito PI'' 
' • aOU'Içlo dt falia grava contro ampra· 

lido prentido corn estabilidade, o empregJdOt apre· 
11n111ra recllmaçlo I)Ot escrito i Junta ou Juizo de Di· 
JWilo, dentro de 30 dia,, contados da data U IUSpenslo 
IIDamptOOado. 

Art 854 O ptOCeao do inqu6ftto per~ntea Jun·. 
' • til ou Juõzo -"'* *' norma• OitO· 

IMiecidn no pruen11 C.pilu5o, obHrvadas •• cfl&pOii· 
caa-soe~o, 

Art 855 Sa tivw hawto Jrivlo raconhaclmanto 
• . • dt osrabõlidadt ffoampraoado. o Moa· 

_,lo elo inqu6rico pelo Junta ou Juizo nlo preiud'ocarl 
auecuçlo pari peg~met~to doa salWloa devidos ao em
~»Ngado, M6 1 data da inltauraçlo do mesmo inqu6rito. 

. ... . ... ....... -........... --.................... -................................... . 

CAPtrULO 'VIl 

DA APUCAÇAO DAS PENALIDADES 

Art 903: Aa-ntabotecidlsno To11Ao 
' 

0 ant--1- pato iuiz. OU 
Tribunal.--dtc-dtd-õincio,-. 
elo. ~. t .. ta ou ~o ..... offcio'', ou m.diance 
~tá qua~ intereuado ou <bl P~,. 
dariadl...._doTtoball\o. 

Art 904 Aa anc;aa em que lncorrel:em u au-
• ' 1-daJUIIÕÇidoT-

ID'cadw pila ilutaridadl OU TribuNI iNdiltMIMibt 
IUIMirialr. canlonne o caiO, .. ex officio•. ou m.dilnta 
~ dt ~ .. _do ou da Ptocura
daria. 

Art 90S Tornando conhecõmento do hrto imou· 
• • tlldo, o juiz, ou Tribunal compelrtnto, 

rnandari nottficar o lcuudo, para 1presen1ar, no pruo 
de Quinze din. defeupor IISCtito. 

11! e: racuttado 10 acusado, dentro do pra:ro ft'labe~ 
tecido neste lrtigo, requerer a DtoducJo de !eStemu
Mas, ati ,ao milximo c:t. c~. Nnse çaso. Hti marc.
de attd'lncil ~r• a inQuiricJo. 

12~ Rndo o pruo de.def .... o processo seri imedia· 
""*'"'concluso para jul~mento. que devert ser l)ro
fwtdo no prua de da diiL 

Art 90S Da imposiçlo das penalldadn a que H 
• • rehre nteCapitu!o, cabe:ri recurso a .... 

din6rio par~~ o Tribunal SWJetior~ no c;razo dlt dez dias, 
Uivo • 1 impoliçio multar de dissldio coienvo. caso 
-.,.o pruo sara de ~inte cüs. 

A~ • ~ Sempre QUe a infrator incorrer em pe. 
,... •· <Nt • rw C'lminallar-- remoS51 das peça& _.,.....,,_....._.., ... 

Art 908 A cobrllnc.s das multas estebeteciO.JS 
• • nnte TtUa Mril feiUI mec:h1nce e:~~:ec:u· 

lho ftlcll. J)erlnM o NE ~te ~ra 1 cobra~ 
ele Divida Aciva da Fazenda Püblica Federal. 

....... o 6nico. A col::nnc:'a dai mYtuos sert promo-
vida. no Distrito Federal e ~ &r.dos em que funcio
rwtm 01 Tribunais R~. pN Procuradoria di 
.Jt1stiça do Tnbllho, •. 1"101 demad; Es:tados, de acordo 
com o disposto no Dec.-lei n. 960 de 17 de dezombro d• 
1938. 

do 11 N. 

Alletra • n••do do • s• llla Al't. 
S.J .. Co••olida~io ••• L~is do 
fraltaJM, aprovda ..,lo D•cl'rt.o
leJ n• S'.uz, ti• 1• tle •do ., 
1141, est~•d•••o·• ••t••illdade" •• •-.~•a••• •~socfa•o inYCitido 
•• ca~ao de •tJ'~çio 4e As1ocJa 
çlo Profta1iOD1l. -

O Presidente de Rep.:Obllca 
Faoo Aber que o Con&~• .. o Macf.Obal decreta • n •a:acto:.o a. 

.. ptate t.i: 
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A~t. J• • O I s• .. art. 141 •• ConsoJi4~ 
ele tias Ld••• ll'•)aiH. ,,....., .. ,..laDtcrlii.a•lel n•s.cu • 
•• J• •• &aja •• 11•3. , ••••• •laarar c ... ••a•l·'· rs 
••ela.: 

·Art. s.s •••••••••••••••••.•.••••••••••••• .... ················ ............. ~ ....................... . 
I s• - fica n..,a a •u,...a .. .., ....... 

al.,iaUu•• .... soda ... a ••1'l1J' ...... ata .. na11 
tn .. au aMU.1.un a cara• .. •bech " "'ru .. t:! 
sla •• nU•••• tl .. lcal au ... uaacta,la •nft .. lead. ali 
l (•) IM 1pl1 I Ebal .. IIU M ... ta, CAH .. Ja alaill 1 

lacl .. l" C... l .. laflta. •al .. 11 ~tn fllU era.. 4t, 
•t ..... u a,.rala ua. la~• •uu CoasaU'-çla. • 

.. An. 1• • lata Lei .. tra -·~a•r M ••ta 
.. •• ,.)ltuçla. 

an'arua, • ez •• ••c.•re •• 1 "'· 
11•• •• l...,...IKla a ti• .... pMIIIUca. 

(Á Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LÉI DA CÂMARA N" 46, DE 1994 
(N". 1.002191, na Casa de origem) 

Altera a Lei ;,_. 6-015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre Registros Públicos, com as 
modificações posteriores. 

O Congresso. Nacional decreta: 
Art. 1' O art 293 da Lei n' 6.941, de 14 de setembro de 

1981, passa a vigorar com a seguinte redaçã_o: 

"Art. 293. Se a eScritura deixa de ser lavrada no 
prazo de sessenta dias a COntar da comunicação do alie
nante, esta perderá validade. 

Parágrafo úi:ricO. A ciência da comunicação não 
importará direito impeditivo· da referida escritura por 
parte do credor hipotecário.'' 

Art. 2° Esta lei entra em' vigor ·na data de sua publicação, 
produzindo seus efetivos em- todas as hipóteses das escrituras de 
que cuidam os arts. 292e 2g3, da Lei n' 0:015, de 31 de dezembro 
de 1973, com a redação da Lei n' 6_941, ae 14 de setembro de 
1981, com exceção daquelas que foram objeto de procedimento 
judicial, com decisão transitada em julgado. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. 

LEI N' 6.850, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980 

Altera a Lei n° 6.015, de 31 de dezembrO de 
1973, Lei dos Registros Públicos, compatibilizando-a 
com o vigente código de processo civjL 

, ___ .................... _ .... .. 
LEI N"6.941, DE 14 DE SETEMBRO DE 1981 

Altera a Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre os Registros -Públicos, com a 
modilieação constante da Lei n• 6.850, de 12 de no
vembro de 1980, e dá outras providências.. 

Art. 292. É vedado ·aos Tabeliã e aos Oficiais -de Registro de 
Imóveis, sob pena de responSabilidade, laVrar-ou registrar eScritura 
ou escritos particulares autorizados por lei, que tenham por objeto 
imóvel hipotecado a entidade do Sistema Financeiro da Habitação, 
ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos, expressa
mente, a menção ao ônus real e ao cr~r. bem como a comnnica
ção_ ao credor, necessariamente . feita pelo alienante, com 
antecedência de, no mínimo. 30 (trinta) dias. 

Art. 293. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 
(sessenta) dias a contai-da data da comuhlCãÇãi:fdo alienante, esta 
perderá a validade. 

Parágrafo único. A ciência da c_om.unicação não importará 
conse~nto_ tácito do credor hipotecário.'' 
..................................... ~ .. --·~-~~-.:..;....:... . ..:... .. ----·---·-~-~; .. ;.:.. ..... ~ 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
, · nia.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 47, DE 1994 por índice oficial da inflação desde I" de julho de !991 até o pri-
(N0 1.177/91,na Casa de origem) meiro dia do mês cm que a lei for publicada, sendo, a partir de en· 

Dispõe sobre o e:tercicio profissional do Técni
co de Segurança Patrimoniã~ e di oUtras--Providên
cias. 

O Con~s'>o Nacional decreta: 
Art. 1° É assegurado o exercício da profissão de TécnicO de 

Segurança Patrimonial, em todo o território brasileiro. 
Art. Z' São atribuições do Técnico de Seguraoça-Patrimo-

nial: 
. I- planejamento, organização, -supervisão- e opiraCiOO.allza~ · 

ção dos serviços de segurança patrimonial nas organizações priva-
das

. - ~ ·~ . 
ll- assessoramento à empres'a nos problemas relativos à de

feSa e cOnservação do patriniõnio, à segurança física das instalaçõ
es e das vidas humanas ali existentes~ 

m -organização, controle e fiscalização dos serviços de -vi
gilância privada, próprios da empresa e/ou prestados por terceiros~ 

IV - estabelecimento de normas, regulamentos e instruções 
operacionais de segurança a serem implantadas pela empresa; 

V - organização e planejamento das atividades de seguran
ça patrimonial e de instalações, no tocante à integração con:i as ati
vidaâes de segurança pública e defesa civil; 

· VI- irispeÇão-das instalações da empresa com vistas à pro
teção de vidas humanas e de patrimônio contra riscos de ações cri
minosas diversas, internas e/ou externas, que possam comprometer 
a continuidade da produção; 

vn --estabelecer programas de treinamento, formação e re
ciclagem de pessoal na sua área de competência. 

Art. 3° O exercício da profissão ~ Técnico de Segurança 
Patrimonial é privãt1Vo: - - o - - - - ~- -

I -::_dos portadores de certificado de conclusão de ensino do 
2° grau, habilitação de ''Técnico de Segu-l"@ça Patrimonial'', com 
currículo a ser aprovado pelo Ministério da Educação, e realizado 
em escolas técnicas reconhecidas no País; 

TI- dos portadores de certificado de conclusão de ensino do 
2° grau, com "Curso de--Formação de Técnicas de Segurança Patri
monial", realizado por instituição especializada, rec-onhecida e au
torizada, dt: acordo com cuniculo aprovado pelo Ministério da 
Justiça, com carga horária mínima de 480 horas/aula; 

m- dos portadores de c_ertificado de_ curso de especializa-
ção realiZado no exterior reconhecido no Brasil ____ _ 
· Parágrafo. 'único. É _assegurado. o_ exercício -profissional, e 

respectivo registro. àqueles que, no prazo mínimo de 90 dias, a 
contar da publicação desta lei, comprovem estar exercendo a che
fia, gerência ou direção de atividades de segurança patrimonial por 
período não inferior a três anos, mediante documentação trabalhis-
ta eloo previdenciãria.- -

Art. 4° Fica o Ministério: da Educação ãutorizado a fixar o 
cuniculo mínimo apara o "Curso de -FormãçãO em 1:écnicas-de Se
gurança Patrimonial", com carga horária mínima eQuivalente aos 
demais cursos técnicos. -

Art. 5° Fica o Ministétió do Trabalh-o~utorizado a efetivar a 
criação da categoria diferenciada de 'Técnico de Segurança Patri
monial" e a proceder à inclusão da categoria na "Classificação 
Brasileira de Ocupações - CBO". 

Art. 6° Os TécníCoS de Segurallça Patrimonial fi~am sujei
tos ao registro profissional no Ministério do Trabalho atr.3.vés do 
órgão competente, devendo tal registro estar obrigatoriamente ano
tado em sua Carteira Profissional. 

Art. 7' Aos profiSSíonais de qUe trata esta lei fica assegura
do piso salarial de Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros), reajustável 

tão, aplicáveis os critérios de reajuste da política salarial em vigor. 
Art. SO O Poder Exe-cutivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 dias, contados a partir de sua publicação. 
Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 48, DE 1994 
~ ~ (N" 1.292191, oa Casa de origem) 

Dá nova redação a dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" O art. :Ss da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei D0 5.452, de 1° de maio de 1943, passa 
a vigorar aCrescido de um parágrafo único com ~ seguinte redação: 

''Art. 58. O horário de trahalhQ dq empregado que 
comprovar a condição de estudante não poderá, s.em sua 
aquiescência, sofrer alteração." 

Art. 2° Esta l~i entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coD.irárió. 

LEGISLAÇÃO.cfrM)A.-

DECRETO-LEI N"5.452,DE !"DE MAIO DE 1943 

Aprova a ~~~~dação da~ Leis do Trabalho 

TÍTúLOll 

Das_NQr.mas Gerais.de.Tutela do Trabalho 
- - . . -

•••:••••••~•••••••~••••••:•'•••••:••••;,,,,;Oou-•••~ ... ~~··---·---;...;.:_.;:..:.~-.:-· 
~ · · ~ ·oofliiLou 
-Da Duração do Trabalho 

····················~······~···-······-·····"·····--·· ...... ~ .. -~···-·-···:·= ... ······· 
SEÇÃOll 

De Jornp:~a de Tràbalho 
Art. 58. A duração normal do trabalho, para o• empregados 

em qualquer atividade priv&da, não excederá de oito horas diárias, 
desde que não seja fiXado expresSariierite oritro liritit~. 
................................. _ ........................ -............. ~··········--······-·· 

. (À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 49, DE 1994 
(n" 1.744n2, na Casa de origem) 

Altera o art. 482 da Consolidação dás Leis do 
Trabalho- CLT. 

O c~~o Nac~onal decreta: _ _ _ ___ _ _ 
Art. I" Fica alterado o art. 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho- CLT, com a supressão do disiJC?stOna alínea f. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as dispoSiçõeS em contrário. 

~'LEGISlAÇÃO CtrADA-

DECRETO-LEI N" 5.452, DE I" DE MAIO DE~ 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 
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TÍTULO IV 

Do Cooti-.BtO"lndividual de Trabalho 

CAPÍTULO V 

Da Rescisão 
•••n••••••••.''l .. .., .. .,.,,,~.,.......-•••••••••••••••••••••••ooouooou•••••~•••---•••- •· 

Art: 482-. ConstitueM Justa carisã para rescisão do contrato 
de trabalho pelo empregador: 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem per

missão do.empregador, e quando constítufr aio de concorrência à 
empresa: para a qual trabalha o empreg'aclo, ou for prejudicial ao 
serviço; - - · · 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, 
caso não tenha havido ·suspensão da execuçãO da pena; 

·e) desidiano'desempenho das respectivas funções~ 
f) embriaguez habitUal ou em setViço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de in,disciplina ou de insuboidinaçã0; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 

contra qualquer pessoa, ou ofensas flsicas. nas mesmas ·condições, 
salvo em caso de legítinia defesa, própria ou de outrem; 

k) ato lesivO" da honra _e boa fama ou ofensas físicas pratica
das contra o. empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso 
de legítima defesa, própria ou de outrem; 

I) prática constante de jogos de azar. 
Parágrafo único. Constitui ígua:JmeDte juSta causa para dis

pensa de empregado, a ptática, devidamen~ comprovada _em In
quérito administrativo, de a~ aten~iórios à SegUrança naciollãf.- -

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI' DA CÂMARA N···so, DE 1994 
(n° 1.844191, Da Casa de origem) 

Acrescenta § 3° ao art. 2° da Consolidação das 
Leis do Trabalho, dispondo sobre execução traba· 

' · lhista. 

O CO:ngfes~sO Nacionàl-deçre~: _ , _ . , , . 
Art. 1° O · art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lein° 5.452, de_l0 de maio de 1943, passa 
a vigoiãi acresCido de"§ 3°, com a seguinte l'e-&lção: - · -

"Art. 2° ·······················~--······--·40····----·· .... 
§ 3' A execução tiàbalhista poderá ser promovida 

contra qualquer empresa integrante do mesmo grupo 
econômico ·defmido nos termos do parágrafo anterior, 
ainda que rião tenha participação nõ processo-de conhe
cimento." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. ~Revogam-se as disposições em cõntrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 
Aprov~ a Consolidação das Leis de Trabalho 

........................ _ ............... Ti:riJLõ't'"'·--'-"'"'-----"'"'"'··--
Introdução 

Art. 2° Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, ·assumindo os riscos da atividade econôm.ica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 

§ 1° Equiparam-se ao empregador, para os efetivos exclusi
vos da relação de emprego, os profissionais Iiber3is, as :Instituições 
de beneficência, ã.s asSociã.ções recreatiVaS-oii OUtras Instituições 
sem fms lucrativos, que admitirem- trabalhadores como emprega-
dos. o • 

§ ?.:' SemPre- que -uni3. ou mais empieSãs, tendo, embora, 
cada uma delas, personalidade juridica própria; estiverem sob a di
reção, controle ou administração-de outra, constituindo giUPJ in
dustrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, 
serão, para os efeitos da relação de emprego solidariamente res
ponsáveis a empresa prliiclphl e cada uillildas subo!dinadas. 
................................. -.......... .-.-.-•••• -.-.-.o •• r ••• .,. • .;;--.o-.o~ ............ ~ •• ~-:.'., •• , •••• 

LEI N" 6.830, DE 22 DE SE1EMBRO DE f980 

·Dispõe sobre a cobrança judicial da.dívida ~ti
va da fazen_d_a pública e dã outras providências. 

.............. ~ ....... _ ............ ..-..-=;._ •• ~ ••• ~ •••• --··-·--·····-·~·····~.:. 
Art. 4° A execução fiscal poderá ser promovida contra:
!- o devedor~ 
IT-ofiador; 
m--o espólio: 
N -amassa; 
V- o responsável, nos termos da lei, por dívidas, trjbu~ _

ou não,-de pessoas fisiclis ôu pessoas]tmdicas de diieito piivado; e 
··~···~·········-·»···-·-·· --..... , .•....•..... ~:....,._,._;. ...•. -.--;.-.. :~., .... ,-;;;-.. -.•. ~.-•.. -;;;-.~.- ,-;--±, 

LEI N" 6.024,DE i3 DE M,\RÇb DE 1974 · .. 

Dispõe Sõbre a iÕterve-nção e U: liquidação ex. 
trajudicial de instituições fin_anceiras e dã_outras pro· 

· vidências 
••••••••••~""""'-•••-'.._-.o·õõooo.O.õft,u<•••-••.,;.•••••-•n•-~•••••••t~r.;.-r.;>,;,:;-_~~.: •• f ,--

CAPÍTULOill 

Da Liquidação Extrajudicial 

Art. 30 Salvo expressa disposição em contrário desta lei, 
das decisões. 4o-Jiquidante caberá recurso sem efeito suspensivo, 
dentro em dez dias da respectiva ciência, para o BancO Central do, 
Brasil, em úniCa i.DstânCíã.. ·- · · 

§ 1 o Findo o prazo, seni à úiiétpoSição de recurso, a decisão 
assumirá caráter definitivo. 

§ 2° O recurso será entregue, medi~te protocolo~ ao liqui
dante, que o informará e o enc~ará, dentro de cinco dias, ao 
Banco Centrai do Brasil. o - • 

. .................. ~---·-----...-wn;;n-;;--.-.'..,..L.::-~.:3t~:..r.~ • .-~,;.,..; •• ;;t~.· .. ; .. :.: . .-~.!.-.: -
rÃ c~;,is~ao de Ãss~tos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" SI, DE 1994 

(N" 1.978/91 na Casa de origem) 

. . Altera os arts. 846,847e !!4~, ~u_t,da Co_;: 
lidação das Leis do Trabalho- CLT, que dispõem so
bre procedimentos a ser~m adQ.,.ç}Q$. na audiência 
inaugural das Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Art. I • Os arts. 846, 847 e 848, caput, da Consolidação âas 
Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 
1° de ~o de 1943, passain a vigora! com a segufute'redação: 

"Art. 846. Aberta a audiência, o jui_; 01:1 presidente 
proporá a ·coociliação. · · .-C __ c • • 

§ I o-se houver acordo Iavrar-se-á teimo, assinado 
pelo presidente e pelos litigariteS. CO:UslgD&idO-:Se- O Pfã
zo e demais-CoridiçõeS para ·seu cumprllneD.ió: - · 
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§ 2° Entre as condições a que se refere o parágra
fo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que 
não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmen
te o pedido ou pagar uma indenização convencionada, 
sem prejuízo do cumpr:.nento do acordo. 

Art. 847, Não havendo acordo, o reclamado terá 
vinte minutos para aduzir sua defesa. após: a leitura da 
reclamação, quando esta não for dispensada por ambas 
as partes. 

Art. 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instru
ção do processo, podendo o presidente, ex-officio ou a 
requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os 
litigantes.'' 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
' Art. ~ Rêvogarit-se as disposições em contrário. . . 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 5.452, DE !"DE MAIO DE 1994 

"prova a Consolidação das Leis do Trabalho 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
cOnfere o artl80 da COnstituição, decreta: 

· Art. 1 o Fie& apiovãda- a: Consolidação das Leis do Trabalho, 
que a este decrêto-lei acOmpanha, com as alterações por ela intro-
duzidas na legislação vigente. 

·Parágrafo único. Conúnuam em vigoras dispi)Síções legais 
transitórias OU de emergência, bem como as que não tenham apli
cação em tcx1o o tetrit6iio nacítmal. -

Art. Z' O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de no-
vembr,ode 1943. · 

. · Rio de Janeiro, 1• de maio de 1943; l22" da Independiocia 
e SS~'da Repúblic•- GETÚLIO V ARGAS- Alexandre Màr
condes' Filho'. 

TiruwX 
Do ProcessO dtidiciário do- Trabalho 

·-·······················-... 4·4·····---····-··----···~4-· _ ....... ...!.-'·· 
CAPÍftJLO III 

Dos Dissídlos Individuais 
OOOooOOOOOOOOOoo000000--0000-·0-00000<-0000 .... __ 00000000000oo•-ooo .... _ ...... _.,, T ~ ---

SEÇÁOII 

Da Audiência de Julgamento 

Art. 843. Na audiênCia de julgamento deverão estar presen
tes o reclamante e o reclamado, independentemente do compareci
mento· de seus represent.arites, salvo nos casos de Reclamatórias 
Pblrimas ou Ações de Cumprimento quando os empregados pode
rão fazer-se representar pelo sindicato de sua· categoria. 

· · Art. 845. O reclamante e o reclamado cotnparecerão audiên
cia aêàmpaDhados das suas testemunhas, apresentando, nessa oca
sião as demais provas. 

Art. 846. Lida a reclamação, ou dispensada a leitura por 
ambas as partes o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua de
fesa. 

Art. 847. Terminada a defesa, o juiz ou presidente proporá a 
coociliaçio. · 

§ 1° Se houver acordo,lavrar-se-á termo, assinado pelo pre
sidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condi
ções para seu cumprimento. 

§~Entre as condições a que se refere o·pa:rágiafo anterior, 
podeni ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo 

obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indeni
zação convenCíOnada, sem prejufzo do cumprimentO do acordo. 

Art. 848. Não havendo acordo, seguir-se-á a instrução do 
processo, podendo o presidente, ex-officio ou a requerimento de 
qualquer vogal, interrogar os litigantes. 

§ I" Findo o interrogatório,.poderá qualquer dos litigantes 
retirar-se, prosseguindo a instrução c~n;a. o seu representante. 

§ 2° Se!ãO, i seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os 
técnicos, se houver. 

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 52, DE 1!194 
(n• 2.16tn1, na Casa de orlgem) 

Dispõe sobre o arquivamnto e a eliminação de 
processos judiciais. 

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art. 1 o Os autos judiciais fmdos, deconidos triiita _dias do 

arquivamento, podem ser copiados em _discos óticos ou outro siste
ma eletrõnico similar, que assegure a memória-das informações e 
evite alterações ou regravações. . · · . 

Art. 2° A juízo da autoridade competente e safjsfeito o dis
posto no artigo anterior. papéis ou documentos de valor histórico 
serão preservados e recolhidos ao Museu do Tribunal respectivo 
ou ao Arquivo Público: - -- --~ -

Art. JO Os autos arquivados, na forma prevista no-art 1°, 
podem ser destruídos lX'T incineração, destruição mecânica ou ou-
tro meio adequado. _ 

Parágrafo único. Pt:iblic3r-se-á aviso às parteS OU iriteressa
dos, com prazo de trinta dias, no ói-gão oficial, oode houver, ou em 
jornal de circulação na licalida.de, a fim de que possam requerer, às 
suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de 
peças do processo. 

Art. 4° Os Tribunais baixarão inStrução_ para a execução 
desta lei. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À CQ,núsã"a de ConstituiÇãO, JuStiça_ e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 53, DE 1!194 
(N" 4.83VJO, na C&Sa de orlge_m) 

Dispõe sobre o funcio_n_a_mento de Bancos de 
Olhos, e dã outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O funcionamento de Bancos de Olhos é permitido 

nos termos desta lei. 
Parágrafo único. Para os fins do que· se dispõe esta lei, en

tende-se como Banco de Olhos a instituição legalmente estrutura
da para atuar na remoção, exame, avaliação, presetvação e 
distribuição de olhos humanos doados, ou qualquer parte anatômi
ca desses órgãos para fms terapêuticos e científicos. 

Art. 2° Os Bancos de Olhos devem estar legalmente estrutu
rados, com estatutos sociais registrados em cartório. 

§ ~ • Os Bancos de Olhos subordinar-se-io aos princ!pios do 
Sistema Unico de Saúde- SUS, podendo a iniciativa privada exer
cer tal atividade mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades fllantrópicas e as sem fms Iucrati-
vos. 

§ 2° Os custos e honorários relativos aos procedimentos ne
cessários ao funcionamento das instituições referidas no caput 
deste artigo correponderão aos fixados pelo Sistema Único de Saú
de-SUS. 
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§ 3° Os estatutos sociais devem ter-:.!flseridos em Sl)a _redação 
a obediência aos princípios de ética. -_ 

Art. 3° As instituições de -que trata esta lei deverão funcio
nar sob responsabilidade técnica de médico legalmente habilitado. 

Art. 4' As instituições de que trata esta lei, para obtenção do 
alvará de funcionamento, submeterão à autoridade sanitária com
petente os seguintes, documentos: 

I- estrutura administratiVa-di ·instiú.iição; 
li- responsável médico; _ _ 
m- estatUtos devidan:;tenle registrados em cartório;_ 
IV -:- documentos comprovantes do ate~dimento aos dispo-

sitivos legais pertirientes às inStiiuiçOOS de saúde; -
V - descriçãO de estrutura téCnica eXigida para os Bancos 

de Olhos. 
Parágrafo único. As autoridades competentes somente auto

rização o funionamento de um Banco de Olhos dentro de uma área 
geográfica com 50 (cinqüenta) quilômetios de raio. Existindo mais 
de um Bari.co de Olhos na Ip.esma área geográfica, o alvará de fun
cionamento será eXpedido somente ao mais antigo, legalmente 
exiStente. 

Art. so Aos Bancos de Olhos, e somente a eles~ competem 
as seguihtes atribuiç'õeS, observ.ldos os limites determinados na le-
gisl~ção vigênte: . · · · · 

I- promoçãO e divulgação para obtenção de doadores; ~ 
II...., remoção, exame, ·avairaçao:-preserVitção-ê distribuição 

de córnea,. esclera ou qualquer outra parte anatômica dos olhos 
doados. 

Parágrafo único. As inStitUições de-que trata esta lei deverão 
manter-se em funcionamento de forma contínua-e iníDJen:upta para 
a realização· das competências a elas atribuídasA -- - -

Art. 6° É vedado-aos Bancos de Olhos, seus funcionários ou 
colaboradores: · 

I _- ~eb_er importâncias ou vantagens sob qu31Quer titulo 
para efetuar o disposto no artigo anterior, executando-se o previsto 
no § 2' do art. 2'; ~ 

n- prestar, direta o_u indiretamente, assistência médica ci-
rúrgica ou )lospitalar. · · 

A:rt. 7° Os BancOs -de Olhos- distribuirãO, sômente a médicos 
legalmente habilitados, as parles anatômicas dos olhos doados, 
respeitando a ordem .d~, inscrição de pa-cientes cadastrados, com 
exceção dos casos de emergência cOmpro~ada. _ _ _ __ 

Parágrafo único. Somente poderão ser utilizados para fms 
científicos oU terapêuticos 3S ParteS anatômicas cedidas por -Ban
cos de Olhos legalmente estabelecidos. 

Art. 8° Só poderão ser distribuidas pelas instituições de que 
trata esta lei as partes anatõmicas cujos doadores foram ~bmeti
dos a testes labomtoriais ou investigação clfnica, Conio~ o caso, 
para a detecção de moléstías potericialmente transmissíveis através 
de transplantes. 

Art. 9<'__0s Bancos de Olhos adotarão como padrão de con
duta o Código de Ética lntemaciolral -dos Bancos de Olhos. 

Art. 10. O disposto nesta lei será fiscalizado, no que couber, 
pelas direções federal e estaduais do Sistema Único de Saúde -sus. ~ ~~ 

Art. 11. Os Bancos de Olhos já existentes deverão compati
bilizar suas atividades, estruturas e funcionamento de acordo com 
o disposto nesta lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 
da sua regulamentação pelo Poder Executivo. 

Art. 12. O responsável pelo não-cumprimentO do disposto 
desta lei será punido com pena de detenção de 3 (três) anos. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

~LEI N' 5.479, DE 10 DE AGOSTO DE 1968 

Dispõe sobre a retirada e transplante de ted· 
dos, Órgãos e partes de cadáver para finalidade tera• 
pêutica e científica, e dá outras providências. 

Art. I' A disposição gratuita de uma ou várias parles do 
corpo, post mortem, para fms terapêuticos, é permitida na forma 
desta lei. 

Art. 2° A retirada para os fms a que se refere o artigo ante-
rior deverá ser precedida da prova incontestável da morte. 

§ 1°_.Vetado. 
§ 2' ... Vetado. 
§3' ... Vetado. ~ . ~ . ~ ~~~~ ~ _ 
Art. 3° A permissão para ó aproveitamento, referida no arti

go 1°, efetivar-se-á mediante a satisfação -de ·umâ dâs Séguintes 
condições: 

I- por manifestação expressa da vontade do disponente; 
n - pela manifestação da vontade. através de instrumento 

público, quando se tratar de disponentes relativamente incapazes e 
de _analfabetos; • . . . • 

ill - pela autorização escrita do cônjuge, niiO ~parÓc,l9, e, 
suces~vamente, de desc~dentes,_ asceD:den~~ p ~Çila~erais, ou das 
corporações religiosas .ou cívis responsávei~ pelo destino ,dos des.-
pojos; · _ o-_t- , 

IV- na falta de responsável pelo cadáver, ª' retirada spmen
te pOOerá ser feita com ã á.Utorização· do Diretor da -Instituição 
onde ocorrer o óbito? sendo ainda ~~~$sáiia es~ autorização .nas 
condições dos itens anteriores. ~- , , - . T . 

Art. 4' A ·retirada e o transplante de tecidos, órgãos ~e parles 
de c_adá.ver, somente poderão ser realizados por médico de c-apaci
dade técriica comprovada, em instituições pôblicas "dU particUlates,. 
reconhecidamente idôneas e autorizadas pelos órgãos' ,ptíblicos) 
competentes. __ _ _ 

Parágrafo único. O transplante somente será realizado se o ~ 
paciente não tiver possibilidade algUma de melhorar através de tra-
tamento médico ou outra a:~ cin1rgica. · -' -

Art. 5° Os Diretores de Institutos Unive_rsitários e dos· Hos
pitais devem comunicar ao Diretor .da Sarlde Püblica quais as pes
s~ _ _que fizeram disposições, para i>os( mortem, de seus tecidos 
ou 9fgãos_,-Com destino-~l tr~splante e o nom:e das instituições ou 
pessoas contempladas. 

Art. 6° Feita a retirada, o ca,d~ver será condignamente re
composto e entregue aos responsáveis para o sepultamento. 

Parágrafo únicoc A infração 'ao 'dispost<)neste artigo será 
punida com a pena prevista no artigo 211 do Código Penal. 

Art. 7' Não ha"l"'do compatibi](dade, a <!e~tinação a det,er
minada pessoa poderá, a critério do médico ~cbefe ,da.ipstituiçiio, e. 
medianie prévia disposição ou autoriZação de quem de diraito, ser· 
transferida para outro receptor, em que se verifique aquela cmdição. . 

Art. 8' Os Diretores das Instituições bospitaiares_ ou institu
tos universitários onde se realizem ~.-retiradas d:e Qrgão_s QU. teci~ 
dos de cadáver com ímàlidade teràpêutica, remeterão ao fim de 
cada ano, ao Departamento Nacional de Saúde Püblic:a, os relató
rios dos atos citúrgicÕs relativos a essaS retiradas, bem. como os re
sultados dessas operações. _ ~ _ 

Art. 9' A retirada de parles do cadáver, snjeito P9' força de 
lei à necropsia ou à verificação diagnóstica. causa mortis, deverá 
ser autorizada pelo médico legista e citada no relatório da necrop
sia ou da verificação diagnóSiica. 

Art. 10. É pennitido à pessoa maior e capaz dispor de ór
gãos e partes do próprio corpo vivo, para fms humanitários e tera
pêuticos. 
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§ 1° A autorização do ?isp:mente dev~rá especificar o ted
do ou órgão, ou a parte objeto da retirada. 

§ 2° Só é--pos-slvei a retirada, a que se refere este artigo, 
quando se tratar de órgãos duplos ou tecidos,- visççras ou partes e 
desde que não impliquem prejU.fzo ou mutilação ·grave para o dis
ponente e corresponda a uma necessidade terapêutica, comprova
damente indispensável, para o paciente receptor. 

Art. 11. A infração ao disposto nôs artigos 2°,-3°, 4° e 5° 
desta lei será punida com a pena de detenção de um a três anos, 
sem prejuízo de outras sanções que no caso couberem. 

Art. 12 .. As intervenções disciplinares por esta lei não serão 
efetivadas se houver suspeita de ser o disponente vítima de crime. 

Art. !3. As despesas com as retiradas e transplantes serão 
disciplinadas na forma determinada pela tegulamentaç_ão eles~ lei. 

Art. 14. O Departamento Nacional de Saúde Pública será o 
órgão fiscalizadoc da execução desta lei. . _ 

Art. 15. O Poder EXecUtivO regUlãniCiitãrá O-disposto nesta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da da~ de sua public~-ção. . . .-. - - -- . - -- _o ___ _ 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publiCação, 
ficando revogadas a Lei n' 4.280 (•), de 6 de novembro de 1963. e 
demais disposições em contrário. 

(À ComisSão de AssunJos Sociais.) -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 54, DE 1994 
(N' 4.85Y.IO, na Casa de Origem) 

Altera o § 3" do art. 2' da Lei n' 5.584, de 26 de 
junho de 1970, que dispõe sobre normas do Direito 
Processual do Trabalho, altera dispositivos da Con
solidação das Leis do Trabalho,_ disçiplina a _cçmces
sãO e prestação de assistência judiciária na Justiça do 
Trabalho, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !'O § 3' do art. 2' da Lei n' 5.584, de 26 de junho de 

1970, pássa a vigófar com a segUinte redação: 

"Art. 2° ........ ~~·····~·-------~--····---~·--········-

. § 3° Quanâq o valor fixado para a causa, na forma 
deste artigo, não exceder de 10 (dez) vezes o salário mí· 
nimo vigente, será dispensáVef o resumo dos dçpoimen
tos, devendo constar da Ata a conclusão da jUnta quanto 
â matéria de fato. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor· na data de sua publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970 

Dispõe sobre normas de Direito ~~suai do 
Trabalho, altera dispositivos da Consolldação das 
Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação 
de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e da 
outras providências. 

Art. 1° Nos processos perante a Justiç_a ~o _:Trabalho, obser
var-se-ão os priri.cípios estabelecidos nesta Lei. 

Art. 2' Nos dissídios individuais, proposta e conciljação, e 
não haVendo acordo, o presidente da Junta ou o juiz, antes de pas
sar à. instruçãO de causa, flX:ar-lhe-á 6 valor para a determinação de 
alçada, se este for indeterminado no pedido. 

§ 1° Em audiência, ao aduzir raZões ímaiS;-pOcJ.ei::i cillalquer 
das partes impugnar valor fixado e, se o juii-OiilimiiVei~ Pe-dir re-

visão da decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. ao presi-
dente do Triblll)al Regional. _ 

§ 2° O pedido de revisão; que nãó tei-â ·efeito susPenSivo. 
deverá ser instituído com a petição inicial e a ata de audiência, em 
cópia autenticada pela Secretaria da Junta, e será julgado em 48 
(quarenta: e oito) horas, a·partir do seu recebimento pelo presidente 
do Triblll!al Regional. 

§ 3° Quando o valor fixado para a causa, na forma deste ar
tigo, não exceder de 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente na 
sede do Juizo, serã dispensável o resumo dos depoimentos, deven
do constar da ata a conclusão da Junta quanto ã matéria de fato. 

§ 4° Salvo se versarem sobre matêria constitucional, ne
nhum recurso (O.. T art. 893) ca"f?erá ~_sentenças proferidãs nos 
cli$síQ.ios da alçada a que se refere o parágrafo anterior. 

•••••••••••••••••••••••••••••••·---·---••••••--·-~o•~•••;n•••••.-__••-•-•;' 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 55, DE 1994 
· (N' 5.017190, na Casa de origem) 

Acrescenta inciso ao art. 659 da Consolidaç§o 
das Lei do Trabalho. 

O ó:mgresso NaciOnill decreta: 
Art. 1 • O art. 659 da Consolidação das Leis do Trabalbo, 

aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' de maio del943, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso X: 

''Art. 659. ·········----······-------····------· 

X - Conceder medida liminar, até decisão fmal 
dp processo, em reclamações trabalhistas que visem 
reintegrar no emprego, dirigente sindical afastado, su
penso ou disperisado pelo empregador.'' 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário._ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
FEDERATIVA DO BRASIL 

·············~···~---~·-······ ... ··-~ .... ~-'--·······""·'·"··""'-·'··"ó·"-·---l .. ~ 
TÍTULOIT 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍfULOIT 

Dos Direitos Sociais 
........... ··~·······························-······················-~·--···-~~.-... ..;:::-. 

Art. 8° É livre a asso_ciação profiSsional- ou sindiCal, obser~ -
vado o seguinte: ~ 

I - a lei não poderá exigir auti>rizlição do Estado para a fun
dação do sindicato, ressalvado o registro no órgão compéteDte,-ve
dadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical; 

Il- é vedada a criação de mais-de uma organização sindi
cal, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou 
econômica, na mesma base tenitorial, que será defmida pelos tra
balhadores ou empregadores interessados, não podendo ser infe
rior à área de um Município; 

m- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses oo
letivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas; 

- ' N-a assembléia_ geral fixará a ccotribuição que, em se tra
tando de categoria profissional, será déscontada- em folha, para 
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custeio do sistema confederativo da representa-ção sindical respec- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 56, DE 1994 
tivã, independentemente da contribuição prevista em lei; (N° 2.482192, na Casa de origem) 

V- ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter--se-filiado (De iniciatiVa áO ~sidente da RepúbliCa) 
a sindicato; -

VI- é obrigatória a participaçãO dOS SíndlCatõS MS negOcia
ções coletivas de trabalho; 

Vll - o aposentado ft.liado tem direito a votãr e ser" Votado 
nas organizaÇões sindicais; 

vm - é vedada a dispensa do emprego sindicalizado a par
tir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação 
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o fmal do 
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

ParágrafO único. AS disposições deste -artigo aplicam-se à 
organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, aten
didas as condições que a lei estabelecer. 

DECRETO-LEIN" 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

'IÍTULOVIII 

Da Justiça do Trabalho 

CAPITuLOU 

Das Juntas de Conciliação-e Julgamento 
............•.. , ........................................ _. __ _ 

SEÇÃOlll-

Dos Presideô.tes das Juntas 

...... n·•;:rt."""659".'""{:ij~f;~~··;~;;_i~;;;Ie~(;··;~~- presideD."ies- das 

Juntas, além das que lhes forem conferidas neste Titulo e das de
correntes de seu cargo. as seguintes atribuições: 

I-presidir as audiências das Juntas; 
II - executar as suas próprias· decisões, as proferidas pela 

Junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada; 
m - dar posse aos vogais nomeados para a Junta, ao secre

tário e aos demais funcionários da Secretaria; 
IV - convocar os suplentes dos vogais, no impedimento 

destes; 
V - representar ao presidente do Tribunal Regional da res

pectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal a três reu
niões consecutivas, sem motivo justificado, para os fms do art. 
727; 

VI '--despachar os recursos interpostos pelas partes, funda
mentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regio
nal, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do art. 894; 

VII - assinar as folhas de pagamento dos membros e fun
cionários da Junta; 

VIII - apresentar ao Presidente do Tribunal Regional, até 
15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano ante
rior; 

1X - conceder medida liminar, até decisão fmal do proces
so, em reclamações trabalhiStas que viieiD. a -toriiar sem efeito 
transferência disciplinada pelos parágrafos-do art. 469 desta Con-
solideção. - · -

(À Comisslio de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

Altera a redação dos arts. 9° e 14 da Lei n° 
6-450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a 
Orgauizaçíi'O Básica dlt Polícia Militar do Distrito Fe
dera1. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Os arts. 9' e 14 da Lei n' 6.450, de 14 de outubro de 

1977, passam a vigorar coni a seguinte redação: 

"Art. 9' O Comando-Gera! da Corporação com, 
preende: 

VII- Comand_o_de Policiamento- EscalãO Inter
mediário de Comando . 

.. -Art. 14 O Estado-Maior compreende: 

m-................ c ................ ""'c ... _.: ........ __ , .. ~-~. 
d) 4' Seção (PM/4)- assuntos relativos à logística 

6oestat,ísti~a~ 

f) 6' Seção (PM/6)- assuntos relativos a planeja
mento administrativo e orçamentário.'' 

Art. 2° Esta lei en_~ em vigo_~ ~~~ta de 51!-~public~.ã9. 

MENSAGEM N" 763, DE 1992, 
DO PODER EXECUTIVO 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 61 da Constituição Fedenil, tenho a hon

ra de submeter à eleVada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos em Oficio D0 2.179, de 20 
de setembro de 1991, do Senhor Governador do Distrito Federal, o 
anexo projeto de lei que "Altera a redação dos arts. ~-e 14 da Lei 
n' 6.45.0, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a Organiza
ção Básica da Polícia Militar do Distrito Federal". 

Brasília, 16 de dezembro de 1991.- Fernando Collor. 

OFÍCIO N" 2.179/91-GAG, 
DE 20 DE SETEMBRO DE 1991 

(Do Senhor Governador do Distrito Federal) 

À Sua Ex.celênéia o Senhor 
- Doutor Fernando Collor de Mello 

Disn:fssimo Pr~sidente -da RePública _FederãtiV.i do Brasil 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tendo sido preocupação permanente deste Governo, a pro

teção da vida, do património e a garantia mais ampl~ da tranqüili
dade da população do Distrito Federal, tenho a honra de submeter 
à elevada apreciação de Vossa Excelência, a anexa proposição, 
que visa introduzir pequenas aJ.terações na Lei de Organização Bá
sica da Policia :Militai do Distrito Federal, coril a fmalidade de 
adequar a estrutura organizacional daquela Corporação à nova rea
lidade e situação da Segurança Pública que, além de permitir um 
ajustamento de seus recursos humanos às Unidades Operacionais 
recém-implantadas, possibilitará melhor distribuição e utilização 
do pes~oal, a ftm de g?T3D-tir, com efi.çácia., a seguraõ.ça da popula
ção desta Capital. 

As alterações ora propostas foram previamente submetidas 
ao Estado-t\:Wor do Exérc~~o,_ quando do último aumento d~ con
tingente, obtendo sua aprovação, conforme cópias xerografadas, 
em anexo. 

·' Pélo exposto~-venhO SoliCJ.tai ·a i.Ddlsperi-sável atu~~ de 
Vossa Excelência, no sentido de viabilizar as alterações de dispo-
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sitivos da Lei n° 6.450, de 14 de outubro de 197_7, a sere_m expedi
das por esse Executivo Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos do meu 
mais profundo respeito. -Joaquim Domingos Roriz, Governador 
do DistritO Federal.· 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N'6.450, DE 14 DE OUTUBRO bE 1977 

Dispõe sobre a organização básica da Polícia 
Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Seoado Federal 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

'IÍrULOI 

Generalidades 

···················~·····--·-*""•········-·-----·-····--·•o:.•----··-········-·-·· 

rial~ 

ção; 

CAPÍTULO II 

Constituição e Atribuições do Comando-Geral 

"Art. 9° O Comando-Gera! da ~ção comprende: 
VII - Comando de Policiamento - Órgão de Direção Seto-

1- o Comaodante-Geral; 
ll- o Estado-Maior- Órgão de Direção Geral; 
ill- as Diretorias-Órgãos de Diri:ção Setorial; 
IV- a Ajudãncia Geral; 
V- as Comissões; 
VI- as Assessorias. 
Art. 14. O Estado-Maior compreende: 
I- Chefe do Estado-Maior; 
II -Subchefe do Estado-Maior; e 
m--seções: 
a) I' Seção (PM/1) -assuntos relativos a pessoal e le~sla-

b) 2• Seção (PM/2)- assuntos relativos a informações; 
c) 3• Seção (P:M/3)- assuntos, relativos a instrução, opera~ 

çõeseensino; ------ · 
d) 4" Seção (PM/ 4)- assuntos relativos a logística, estatísti

ca, planejamento admi.nistrativo e orçamentação; 
e) sa Seção (PM/5)-:- assuntos civis. . 
Brasília, '! 7 de outubro de 1977; 156° da Independência e 

89" da República. - Ernesto Geisel- Armando Faleão 

(À Comissão de Constituiçáo, Justiça e Ciciada-
nia.) 

(PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 57, DE 1994 
(N• 2.579/92, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos 
Federais de Fiscalização Profissional e sobre a ~~e
ção monetária dãs importâncias devidas aos inte
grantes das respectivas classes e dos órgãos regionais. 

O CongressO Nacional decreUc 
Art. 1° As importâncias devidas aos Conselhos Regionais 

de Fiscalização Profissional pelos integrantes das re~pectivas clas
ses serão corrigidas monetariamente, acrescidas de juros de 1% 
(um pi>r cento) ao mês, quando pagas fora do prazo legal. 

§ 1° Idêntica correção terão as importâncias devidas aos 
profissionais integrantes da classe dos _diversos Conselhos Fede
rais. 

§ Z' Os índices para cortiç-ãO- dos valores ck que trata este 
artigo serão _os previstos na legislação pertinente, na data da ina
difuplência. 

Art. 2° Os Conselhos Fedetiis manterãO- Óbrigatoriã.mente 
estabelecimento em Brasília, independentemente dos que existi
rem em outras unidades da Federação. 

Parágrafo llnico. É concedido o praz~ de 180 (cento e oiten
ta) dias, contados da data da publicação desta lei, para que os Con
selhos Federais cumpram o disposto neste artigo. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor n-a data de sua publicação. 
Arl. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À ComiSsão de Assunios Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 58, 1994 
(N" 2.581192, na Casa de origem) 

Revoga artigos do Título V da Consolidação 
.. <ias L<:is do Trabalho.- ÇLT gue tratam da organiza. 
--ÇãõSindical. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r• Ficam revogados os arts .. 512, 515, 517, 518, 519, 

520, 521, 522, 523, 534, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 
533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540;·541, 542, 546, 547, 548, 
549,550,551,552,553,554,555,556,557,559,564,565,566, 
570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 592 e 593 da Cousolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 
l 0 demaiode 1943. - -

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BIUlSJL 

1988 

·Titulo D 

.Copaulo I 
DOS DIREITOS SOCIAJS 

.. -·- --~ .... --··- .. ·-... ---.--- ... ---. ··-.-. ---. ·- ---- .... ------.. 
Art. a• E Uvn: a assoei~ Ao profissional ou slndlc:-al, observ..:So 
o seguinte: 

I --11 lei nlo ~á exigir •utortzaçt.o do Estado,..-. 
• fundaçbo de ~ncllcato, rt!Ssal\lado o reotstro no órgilo compe
tente, vec:S.du ao P~r Público • lnterferénda e a lnte~ 
.,. organW.çbo sindical; 

V - ning~m ser6 obrig.do a filiar-se ou • m11nter-se fDia... 
do • sindicato; 

' 00 oo••• o o o O Ko o o •• • • • o ••••• 00 • 0 0 • •• 0 0 o o•• o 00 0 00 00 " 0 0 •o '
0

' 
00 0 0 

• ..-• •• 

VIl - o apo.entado ftllado tem dln:fto • votar e aer vot.do 
nas ~nluç-6es slndlc•ls: 
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CONSOLIDAÇÃO 
DAS 

LEIS DO TRABALHO 
·····-~·-······················································· 

TITuLO V 
DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL • 

···········-····················································· 

CAPh'ulO I 
DA INSTITUIÇAO SINDICAL 

············-~---·--············································ 

................................................................. 

········-···························-~·-···················~·~··· 

S.çloll 
Do Reconhecimento elnvatldura Slndiclll 

•Art.lti.Mt :'Q5 pea' '-clftWio•llll••••g'..,........,_~ 
.... riOOhoLI "11 COfiiO ~: 

ai -"lo•1131.,..twç~~l,nomWmo,•--'; ,..,.--.-,....,. 
fonnlildv'~UIIou* ;' I 'e,'UMW.Wdll . IIIG • ..,.,.. ;r1c.-.;oude1n 
,..,._,doo_...__.,_..~ou-•_,.prallaalo.,...,• 

• ..,... · ;laele.,lpiiJiFdatou*nb• 1 •oueeer-••1 roonaeou• ......... .....,: 
61 ~·3, .... 1 __ 0,..,.. ........ : 

...•............................................................ 

• Aft. 117. o. ....... poderio ............. r 's • • fllliihU r f$ '$ $M 
··- , .. 1 ;:" ........ _ ........ , 1

m'ltllllle11hiÍildiiCM&-
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toftla ou two' Stl, o Mlnillro dG Tlllblllo IICIIIfild....., • ...,.lhiolluw• de....,. 
Cft.1lll. r r h Jlia. 

I 1~ 0 Mlnill:ro dct Tllbllho 01 DO ... I illli6ulila• a.._ ... ,......, do lir s la. 
I 2-" Domno dl-llrrilollll- ... far ........ I floo lladD ..... t 110 lrlld-

M '· onc'•ou .... c-alftllllorJW ae;T dai uc' 1 edl111 aw•~CCNI6naica 

., - I ... ou proftmfn....., ··- ll~lo 
• AI!. III. Opedldodeo-.:.oloo•oiO_,drlgldo.., ...... doT---

oom.....,..,ouoóprill•leo•l*wdldol ••••1110edeeww:a · ~· 
11~0.-_..._, 

•J ·a •o•Wt•cto • • ..-di u :1d ;la: 
t)•Ja&l ;crie ... 16mlcloupeo' r ..,.,.,. ... -

7 

.... 041••- ea;la:.,. _..: 
et aaftan JQiadiQUel'"' :! çllatglrtcomo6rglodl:o' t •;lc:oomoe.....,_ 

~·•.,.,.•••e~dJ;5rr noiMddo*ra«t hJifr..,•dl•': di J;ladal 
llrtll I IIOCMi611'11:CUI OU pro' ·= .... 80 .,._ MCionll; 

~ ••ului;S•.ol" ....._.. ... a•;" > G1GIIaldl...,.dl,..,._ 
1 di at l'lul;la -.ldru4lillledou•: 

.J omododl..,..ulçla olldooiFoiwlçla11o-looo6I .. IIOdlloo __ .,._ 
.. dlldoiiiO - de I I!Çio: 

n•con~t;~ • .,..,.., . .,... n ·:·:. 
tr Op:ac• rcr*riCIOI .. .....,..,__.,........ .... .-u;Sr .... ,.,,.,.._. 

... c~or.-. 
• Art. 111. A ln• ddift elndk:81_. oon..,... ....,... cltpla prafiMioNI.,.. 

--.ajuiiDdoMinllovodoT.-,..,. dtl4•••_...,._..,.__ !'lo.--: 
., o número·~:! 1111; 
., 01 ...tçol _.."-"'-I ot•MidOI; 
d o 'Wior do pauim6nio. 

•. M. 520. lacantm:fd· como~ 1 nu clr;ll r:aeuthrlallll ........... t; :lâ 
CIIIUdei'IN)Of•WilaWI'Ito, ~Pilo MinilcrodoT ...... nl .... _. III" ICifCW I 
,.,....,tlçlo ICCHIÓfilicl OU profilliclr*. COftfutda I rwiida:Mtldl I.._ ......... OUIDt• 
goelo. 

l'•'vflfo único. O NCOCIMcin,..tto lnveete e.e•e~dfçlo MI~ do.,.. 513 
1 I ol>rivl-- do lrt• 114, cujo_,........,_ I ouloiiM k ooanq6lo- Lof, 

• An. 121. Slo -~;5• pal'l o funóor.-n••IU do Sindicl1o: 
•I P<Oibiçlo de quolqU« ~·de-~-'""'',.,... com alnodtulçjloo, 

ot. int.,... da Neçlo, bem oomo de c.and4Ucur• • carvoe MtNo. ....,.hoe eo Slndlc.t· 
lO, 

III poiblçlo de ••""'Ido de--- com o de.,....,..,..-
- polo s-.. ou---de .... -"'<: 

el gmviclodt do ....:Ido doo cargoo *"-: 
d) proiJtçlo de quailquer MiAda cfu ftloGOO•IPl• d'dw nee ftnalicledel: m.lciol ecs. 

noert.l11,-ado-pol~; 

------......... 1',_ 

Pot6gmoünloo. Ouonq,,perwo•-de-o.-o--de-..o 
de--· de ,__.. out6nomoo ou do ll'Oftoolonaio......, de a olaol"' do 
1111 tnobolllo, podo<• _....,-- ,_ o- Goralume -""'<o!llo.......,. .. .,.. 
-~·da impotdndoo de .... -çlo ... .....- -lioo. 

Abril de 1994 
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Seçlo III 
Da Administraçllo do Sindicato 

• .-,,, 522. A •dmi•• .. r•çlo do Sindie.to .. , .. t•trcldl por um• diretotil eontthulda, 
no m•••mo. dt 7 fMitl 1, no mlnimo, de J ltr .. J memiHOI t de vm ConN4ho rtec.- com· 
po11o O. l ltrht membros, tlt•lo\ tu.a órulot a• Aweml.,4re Otrtl. 

\ I~ A d•rtlor'.a .,tgtr6. dtnltt 01 MUI membros. o Prntdenlt do S•ndlcato. 

t z· A comDettnCII do ConNihO Fbcal 'limrttdl. fi5Uiillçlo dt Qft11o ftnenc:eirt 
do SindÍCIIO" -

i 3~ Connrtutrlo atribuiçJo t•clusNI di Dirl1olil do Sindiceto • doa Dtle.gldos Sin· 
dieJi,, 1 qut H refere o tn. 523, 1 rtpr.sentlç::lo 1 1 dtfeu dos internMS di en1~ pe· 
rantt os podtrft públ~ t 11 tmptllls. Uivo tnlndatirio com poder• outorgldoli por 
procurtçlo _,. Diret';lia. ou auociado investido. em repriiMniaçlo ~· tmt.f. 

·~·tOm~~.,.., D«:tfft,...ll,l.~ ãZI-1·1M. 

t A.rt. 523. Os Otlllgadot SindiCIIÍI Ol«inldos I dirtç:lo dN dele'IIJKill ou ~ kt.ti· 
tukt" "' fom'll e1taMtecid1 no I 2~ do tn. 517 Mrlo deUgnadol pec. dir111orill dentre oa 
tiiOci~o• radicado• no t~rltórão da COfT'tiii)Ondente deleQecil. 

• An. 524. Serlo Mmpre tomtdn por HCrutlnioHCr~o. ne forma Mt.tudrill, a d•li· 
btlraç6n. c11 Aaernbllia Gtrll concernent• 1c01 MQUin'• auuntOI': 

C.put tQm rwwç~o d.W P'1H ,. n. Z&U. dw z:J. ,z. 13155 

11 eleiç.lo de eaoel1do s-• reprnene~çlo da retpeerivl cetegoria prwv;.ca em lei; 

bJ tom8da e lptOVIçiO dt Contlt di dimOfW; 
<I lpiicaçlo do pouimOnio; 

·lfJ jul;amoniO doo ftOO di Dn!oril, r- I ponll- ;mpoo!10 I .,._ildoo; 

AliNu., ~ .. ,.,. ~lt. ··~ "!' ZJ.1"!...... -
•J .,..,........,_-. rw~~çoeooou- do...-...-.-... -... 

~di ••ambWt Gerlill6 urlo con1fcll,.... "*-quu,do Ni tiY.- Jido•t~• c't""-•· 
tf c:orri'Dcldl para- nm. de ecordo com" dilpoti~ doi.:~ da W\Udlde IMndi· 
cal. O quorom !Mi'' validade dá ~ ur6 CS. metade meia um ÔOIIUOCildol quit•: 
nlo obt1do nu quorum em prirnettl convocaç.lo, reunir ... ·• • AsMmbltie em ugunaa 
convoeaçlo com os presemn. COnsidWindo._ aprowda u d_.iberaç601 que obówrem 
2/3 Ido• tefç.») doe YOlOI. 

-~-=--=:-:,.=-= .. ::-:-=:-:-=-:-, ·=·= •. -:2;:.«111;;;;-. -:.::;-;D-;-;;11;-:· ,:;; .. ;;---------
~ ----·--· --~ .. ; . 

t I~ A eletçlc p.era eargoe de dir.-torie • conMito r..c.. .. .-. reelb.cta pl)f .av~lrMo 
MCR10, d\nnhl e I Mie)~ oonthUII, pe6o 1'N1"601, "'lede do Sindieato. ne. auMdl
itlgKI• • MÇ61M • noe princip.eillocait de tr~. ondl funetonarlo a· ~ coletOtn 
clooigNdlo po4oo Oolegldoo Regionlio do Troblllo. 

li!_,.,~,..,_~,. Jl • .faZ .ZI-l·IM. 

I Z~ Concomklnlomon .. 10 16<mino do pwoiOiipulldo pora 1 VOIIçio. irm
•• em AsMmbWill Eleitor~! pública • perm.anenee, n1 Mde do Sindic.ato. a meM ei)4Sf'8dotll, 
p1ra 1 qull Mrlo envi.-dls. imediatamente. peiOI pre:eidentn 'dai meus cole1oras. • ur~ 
,.. receptoras e u 1111 r~. S.j fiCUirldl dMignlçlo de rM111pur.clor8auplfti
w umpre que •• peculil~ ou c:orwtniinda do pleito • exigirem. 

I Z' .......,..,_ - --...t •· J./1(12. do ZJ-1·- No6 - • Ui 
~. 4-SZJ, • D- 11-19151$. 

t 3~ A meu apuradon Mri presididl POI' membro do Miniftl6rio Público do TAbllho 
ou 1>01101 do notório idonoódldo, dolignodl.,... Procurador-Gorai di Ju-.i.,. do Trobllho 
ou ProeUNC~ot• R~il. 

;-l-;3 .• ;-::-==-==--=:-;o.:;:===··=---;::;: .• :-_-;:,_-;!!02.;;;;-:;.:-D-::-;7;c·•;:;.No::;--------

I •~ O ploilo 16 -' vllido no hip61- do plniclporom dlvotlçlo moio do 2/3 ldoio 
tetc:cal dOI uaociadol com capacidade per• IW'Ot•. Nlo obtido .... c:oefic.,te, ..,., fMI· 
z.S. nova -~ d.nuo de 15 (quinze) dill, a quel *' vllidlde M nela tomarem perte 
m1is de 50% fcjnqõenta por ~to I do1 referido~ aeaociedoa. Na hipót ... dei n1o ter lido 
IICII'IÇido, na ugunda votaçlo. o coefieieniN exigido, ..,, rNiizado c terceiro e úiUno 
pleito. euj.l wlid.ldrl deptnded do 'VOtO de rneil dt 40% C~• por eentol doi eludicSoe 
auociadl)&, ~csO o Pre~Jdlntl dl-"-e apuradora em qutlquw deuel hie:tótMn 
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• ~ a. queiiMrlo tmcr rdoe ~w ne dela do t*mirKJ do l1\lftd8tO 
..,.ana.. nlo twldolfMo IUIPMiivoOI ~ou~ of-.1 c'dcr na conbmidl· 
.. da loi • 

................................................................................. 

li~ Nlo-Oiingõdoo __ ..,..poro aloiçlo,oMinÓII*iodoTrabalhoelo· 
~~ weclncil da ectrnif'Minç:lo. apenirdo Mtminodo ~":Sol n••~em •••· 
cloio.•dolignar6_,_por•o""-'o.INiirondo·M,....oi~-""""' 

"'"'-· 
• An.1125. ~-~-~- ... ...-• ...-oo$óndicoto.quol-in· 

.,,.. .. ldl niiUII ...,..,.çlo ou ftOI ... awviÇ~~Da. 

l'orAgrllo Unlco. folio oxcluldoo douo proõbiçlo: 

•• • DrlsQJ ~ tdo MiniM.nodo Trllblhoar~re'rl .,.,,r. lftr'gnrllot pelo.Minilt:roou 
pOr .,.,. o NPfiiNMit: 

•J 01 que, como ~·· •""'*"' cerg01 na Slndlc .. o ,....,,. autoril•çlo cN 
MJmbi(III•O.,. 

e' An. 521. O..,.,. u• ='=-do Sindic81o -.;to nom••dof pele direloria ~ ed ,.,._m. da _,_ Cloral, nlo POdando rocoóf to! -çlo 1101 quo ~~~~ 
-~ .......... -it .. II,IV,V,VI,VIIoVIIIdoon.S30o,no~daono· 
- ,_ oldo dlriQoonw oindlool, - noo do ltoml do- ..,igo. 

----~.-·10- ... ,... 
• An. 1121. No - e1o- - ,_. ..,. IMo do rwoiotro. """",_""""'"*lo ooo•-••• do Mõolill....,llo r.-. • do~-_, 

el tret.Mdo1l de Si jlcMO dlempnordarM, at'tnna. ~ou~. ov • •· ftOiniftl• da .. ~ _. • ..,. lede. o 110m1, id8dl, ..cedo c:NI. nr c·c nalidrde • ,..,.,.. 
de doi•C: I C\IVW ~.OU, em 11 ......... de IOCieclade pot r9hf, doi '*-total. bem 
como a indk:ae;lo d.- cSecSM ...-eo e6cio ou diretor que ,....,_, • emptW~ no 
Slnclic:oiD; 

liJ ..,.,. .... s~••r.,. ;•dcr,oudl~ou~~ 

- ou da profloúonolo -· -do ........ -· IOiodo cMI, naclonolldodo. proflo. 
tio ou funÇIIo • ~ de c-. awci.ldo. o -r~imento ou 1uo-r onde ••~ • 
1U11 DtOfiulo ou funçlo, o nUmero I t Mn. di ~~~ Can:Wr de Trrbelho e Previdtn
cio Social• o númon> do Ncriçlo no '-iMo NoOonol da -.ao-· 

,.....,.,.~,..'l.*Z'·''·IM. 

• ~· 11211. Ocoiftlldo - ou -~- que .,......-. o ,,,.,.,.,.,.,_to da 
---ov __ ._daoovuronc:onodonll.o Miniolrodo Trobtlho
dlrl nell intlr'W. por intllrn'Mdio de Orr&tgedo ou de Junte Jnt~torw, com~ 
Pld U'niniltr•-a. • e:qc;::uw ou PfOPOf • I'Mdid'aa "**"ria .,. normeUz•.:t. o furt
~nto. 

Seçto IV 
Das Eleicões Sindicais• 

• An. 112!1. Slo --"""'o --.:l<io do Clinito do """'como inYW!lc:l 
""' Cf<90 do lldmlnis1ro<lo ou ........,..ç~o ec:on6mlc:o ou pro-..f:"" • "'" 

•I ter o ,.adida meia dt I fllirl rn..s dt inlcriçlo no O....dro Sociaf 1 l'nlil: di 2 
lcloiol .,_da oxon:loio da otMdoda ov da prcfiaolo; 

M'W'com~'**IMIIoO.C.IItVJa'n. #.'*l • tt-ro-rSÜ 
bl --dolllclololtol-; 
cl-no-lloo--.... 
,.,4grafo lktlco. E ~ -. ·na c'•dot o vocu ne. Nioe. linclc8ie. 
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,.,.,.,.. __ ... Drficrftt-111/lf.- •»Z·1117. Vldet•· ... &11,2.. ,,.,1--,,17. 'AdeM'.-'· 
• M. 530. Nlopodom..,_ ... ___ oudor.,._ u;lo-

n6rrice ou profillionef, nem pe~~n .. .-.. no uerclcfg "-' cwvc-: 

·····~····-···············-··-·································· 

I- .. ___ "" ______ -.rndo __ _ 

1100 do --·;lo; 
11 - .. - ,__...,·-o ......... do qualquer entidodo .......,, 
III- osquenlo..m;;a••.-..2(ckMI)..,..n•.P16omtnot.no~ ...... 

vo d• MMdedt ou di profialo dentro da beM tlf'riton.t dO Sindic:a1o. ou no s ...... 
de~ iiOQOÕcWCI OU $WDI'f ·~ IIII; 

rv - a. que dwrwrn lido COIIÔW ldol por crime dclloeo ....,_, ........ •.,.. 
toldo ...... : 

V - oe.,. nlo tlllh•••• no ooro •...,. clreitoe: ~ 
VI - M que. púbiQ • OM~ie, po~atoe ou~-. dwt$toc:Mm oe ..,. L' 

~II'Catde p«cido-polh:Q cujo~,_,. -'doc.IIMdo. ou de~ ;lo ov ... 

-do"""""*- çujoo -·--... . --""'···- ... -----·cu;..,.....ho;o--... ----""-···--,...., por~ OJiiipitcu •• 

VIl - 1M conduta. dftÕldlliiNI•• oomprovMa: 

..._ ...... .,. '* Dwccoltlitt. • * w-,_ 
VIII - 01 que IW\Im lido dWdc •ldoe de C8fVO adi:.tiwcle&ho ou c1t ..... - I ;la -· ...... _.. .. ,.Oco I 111'11.····,.. 
I f~ Nlo OCINOCOiiaido. priroMh COOIOOC4çio ~ lbloluQide .......... ou nlct 

obtwndo Mnhurn *- cendidl1ol- mliDril.. ~__... • nova""" c ~· .... • -·----.... --obli ..... --IOta pi..., ... 

I ~ "--..,.. cliopo IOgÕWidl.,.. a oloi9lloo. IICidod o • ri lllo. 
_, Ul'tfiM CQ;; CJçla, _. ....ar..de 2 (ctu.) ftcnl apM a prlmlb COI u 1 CI ;1'1 ..... Cl'll 
CIO ldllll: ~I :d.a CDr-.- lldl.urte•. 

13~. c::or-••ido-do..,.cliopo.podorjlo,._dor.-.,......,_o,. 
lidlntedl-'o i~Mftan~, ... qi.-CI ~ 01 ... ' paa.,... 
poedvOJ cliopoo. 

~,-::z-;-::-===·=,,;:-:_::::::-:,..:::;::-;;o::w=u=•:-lul;:;-: .. :-._:=._:;;;;-.:::-:,:=,.-::,..:c-=~----
14! o Mlniln do r.-.. .......,.lnooru9Goo .....,.. _ .... ..,.,.._ 

• Are. 53Z.. M .W$&11 s-e • ••=• a ;lo de Olrwtorie • do ConRiho ,._....., _. ---do ;wam-iiiiOI-II_o_illliJI_I __ 
111 do-do-· Clollliilgoril• ... ....,Ido. 

~-----... .,..,_,.._ 
11'! Nlo,_,.,.~ne•da • at'tl a.taor.louNICUilOk• ,., 

olgullldQiew r· .... -i11151QuNol-.o-dodoadoo..,.,_,_. 
--Ó ~lP I- do ... O .. ;Io doa~ pelo ....... lo de r.-... 

tI! nm..._., .. .,.Dit:u.,. W11. &-. * ,.,.,. 
~~~~~-··-·-doliJI_I_dor ;ladoo 

~··=.av~ro; ... :.dw,~.diii:Kõt_..,_...._iOfiiiliiilfociopiMD ..... ~ 
~oo4rglolocolileMio-fu""T.-.,do ..... Ciol-.---.... c::e*umeed'I Joa;lg•fl.lnÇioqyewl__.. 
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tr ~~ne .. deA ;t;'C'a8eitorllourwano11•pw•d1Mro• 
IS rq.,.,..l_do_...,_..._, _ ..... ---·-••••· 
dluidce:c•M~. o~...nor.l1106rgloloc:llldo Mil .... lodoTI'8bllho. QIUeO 

---'*'-·---~ ........ -.... -............. 1 loo-do-.oDórotoriooo~'*"'-••-•• ................. 
!•~r::!-~~ .. ~-~~!·~-~~-~~-~~·~·~~~~·!,.~·!•~w·~'~'·!·~-~c==== 

···········-····-----------------------------------·······-··-· 

14~ Nlo • ••-Ido • hlp6_....._ 1101*..,..._..,, ·-·a.-ioo-• -..c~onuo•30Cirinlal-...-.-ooltrmino do....
do""oriot. 

I ·~ Ao-..... o *OCJ, o IMito,. ... J)Ot.mto ............ OOOiiipiom'leo 

doiWOplitot,nooxon:lclodo-..o, oConodllriçlo,•Lolo,..._loqo-dooon--· 
SeçloV 

Das Asaoci«çi5es Slndlclls de Grau Superior 

• A/t.ll33. ~-95oe-•;rwu-*••-..-•--
rw95oe OfVOnil----Lol. 

o An.QO. rrocu~~--Sind'-oe.~omnúmon>nloln-olldncol.oloo· 
doo"""'--. moioriol olooolutl doo-- doo • .-"" ptO-idfn-. 
~ ou conexa1, orgeniz.,.,.,·M em fedtlr1çlo. 

I 1 ~ S. j6 exiltir fecter•çlo no liJf\IPO de ~ ou ptoftaów em que dev8 ..,. 
c:ontti1ulda 1 nov. entii:Sede, 1 crieçJo deltl nlo ~ , .. chuit • "*''Ia dl5 CencoJ o nú

orooro do-QUO...,.....--- fil-. 
t r.• ..,..~ ~ L• n . .t.Jil • ZZ_.I!Ifi1. 

12! ~ r-.ÇI5ou- o:one1lNida por~. podondo o Miniluo do Trobolllo 
autorint 1 con&'litulçlo dei Fe0er1Q6a inter...._. ov nRian8ia. 

-• 1.~ - el :r-Lri •· .J.a!ll • »4-IMS7. 

I 3! r oomoitido o Quiilauilf t-roçJo, pono o fim doo he --os in-. 
o;Nf>Of ou Sõndlcotoe do -ominoda nouniclp;o ou rogllo o olo -.. moo o unilo nlo 
tor6 tfiooito do -toçlo doa-ou....,,_..,.-__ 

~ll'!.~•lr,..,.;n . .J.M •v.-,.,. 
• Att. 536. AI Conf~•o5el Otganlzer ... ..ao com o rnlnimo ct. 3 tart.J f~~ • 

terlo- no c.pílol doo Ropúblóco. 
I 1! Aa confe<SerwQ15. fOtl"nnld:u por fed«a~ de Sincfk.l1:01 CS. tf.npregldorn d•· 

_,.,__.,, Conl-çlo Nocõonol doo lndúotrio, Con,_,.çJo- do Co<Mtcio. 
Conf.a.r.çlo HacionW de Trenaponee MarRmo.. Auviais 1 ....,eoa. Confeõeraclo N•eio
noi do T-T-. Conl-.çlo Nlcionol do Comuna- • Publõc;dodo. 
Conl-....., Noo:óonal deoe ~do c.-., o Con,_oçlo Nocionoi de Educoçlo o Culturw. 

12! M _,_.95oe ......,_""' ,_,.ÇI5oudo Sinclcltoedo .;,p..godol torlo o 
•- oç6o do: eonr-..~ Nldonlf doe T-ne lro<lúario. eonr-.ç~o 
-doe T-1\o Co<Mrtio. Cont-. .... Nldonlf doe T--.u em 

T--· FluWóe 1 -· Cont-.çlo N--T-• em Tr8f'IIIPOt'l• Tenowtrw, Confedeta~ Necional doi Tr.bll'lada • em Comunic:.a<:6ef; e 
~. eonr-...~;~o NacioNID Trabalwda,_ ~ ~ drt c.tito e Confe
dorwçlo Necionll doo Trobllhldorwe om Eot-cimorot., do fduc<lçlo 1 Culturo. 
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I :r. Doo•••• • • C:O.•- ;to - cllo ....,..,_ ........, 1 l'tUIIilo doi 
t ; ·- fedei ~~ .. 

I~~ ,.. IRO olo;&e olndlcolodo-~· ~· I'ICUIIril -Ofiiiiii
_..,.OiiJilfOilf'hâdoque~llllquereguilrlli ~·:lllrtçlo'*'-lti'tt.dtM 
OUIWur 15 I 

• An. 53S. Ulo•. \,. tJoc,..,,_- ·~111#.1 

......... ilnioo. '""' ;o t ,.,. Doc.N ,_ Z2a do :IJ.l-~1 
• An.l37. o~•--·-•--r;lo-dlrigidoeoMinlocrodo 

Tflbello ..,.,_._.,..,de""'.....,.., doi i IIICII CÚWOI.-.Mol e dM cóptu -..entiee• 
...... di • j 

1 1 

('• • Cedi SlnclicMo OU ,..... [;lo que MIIOriDr J filiaçlo, 

11~AOI'OIIki;lu•,...•o5•Í•Wnr.d. C'Gtltt f ., ... ~aomida 
,_ ........... 511. 

t 2! ,.,..,.., .......... ,,.,,o-.tcdw:.,.,_.,......,_pelo~c:to T,.,._ 
lho, no quol-_.... 1 CIOOI<IInlçlo --ou prollulonol contendo o,__ 
doNdla b-. c.rrttorill cu&cc;tdl. 

1:r. 0•--•••10cloocar_8911M_fol<v...,-..do...._,,do"-..-. 
······-~-········································-···-·--·-····· 

o An. a. A -.k""'n;lo doo -op5o • car,,_,."" .-cidl po4os .. 
...,._ drgloo: 

,, exr-11: 
61 Canellho de "•"*•calla: 
.. Canoelho·Aocol. 

=c ... :--·~-=-:, ~.~,::t::--:::::::-,_:::::-:,-::.;-: ... -,z.~•=-:•"'»=·,3""·"'ta=------
li~ A.,._--no- do3 ,_,-- • do J 1-1 ,_,_ 

-•-'oc-...Aocol.oo<Noio--polo~doR-:onçom-""'' , .... ,_. 
!•!•-:• !-~~· ~·~·!-~-~~-~~Doo~~·~··~..,~ ... :m~.~·~·-~~·•!!:-:::::: 

I r S6 poc1or1o--... '"-""'"doo- -,..,.,!6os ou doo ;>~ano• 
.. conftdcetQGII, I t lh .... te. 

1 ;r. o "'-• do f-oçlo ou--oçlo --ido -noo....,. ,__ 
b<oo, pola ~. 

I 4! O c.on..1to de RepreNntattt• .... fonMdo pelei d'1'1 gtç:Gn doa Sindic:•to• ou 
doo F-l9iloo til._, -~~~-~ .- dofoge!lo do 2 ldoiol momb<oo, com mondoiCI 
""' 3 ,,,.., ....... - 1 '"'"'- o - illll~l!fo. 

t 4! c:.w,..,.,.. **,. """"' •• m. • , ..... ,,. 
I i! A m:epc ... da do ConMihct Fllcllf. lrnDdll I ft a " 1 ;la â gllldo ftnenc:.n. 

o Aft, 5:11. ,.._ • -• ';lo o -••pao doo '-8911M- ..,_,no 
queloriQilctvll,. f p' ';811 doo Seçlleo ••• do-~. 

S.çlo VI 
De. Dl~cSo. Exercentea de AtlllidadMou 

Proflaaele doa Sindlcalladoe 

eM. Mil."---~---· c ,.,..,.,..,._ou pallllllo. diiCIII que aatkr ~t1t• ··aa.a.-..IAI. .-..a._ .... edmicidct ne 
"""*-dllu $ .... UI IC ii. MfwoOa.G41flbcleldui ·g 1 , .llldiwi ... aCCII'ao -------aMii' lludiT-. 

11~ ,..... __ do h-ao IIi f I lo _,..,que~quer"""""'·-........... .,....oudo...,...l. 
I ~ 01 ... • A ' I • a;:;:o i ••• ,_ eQ11n1111 ou nbelwclotw ...,.... 

nomoe. dt awon 5 

..... .. ...... • ...... .,.. 1 .... .., ov .... 
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13~ Cnenlo..;.obadoaqurorum••~ · IJ ,..~.....,,lm11..._po. 
derj ... ~""' I"'IYYI Aa.nbllia '*-1. NUnide com~ rNrMro • •odnctoe 
com dirllt· 1 voto,lpól o D'8nleUI"'G 4t 10 Ida) clee di primlit1l conuoceQio. 

I~..,.,..._._,,_, •. ,.·- tllti-IZ·tn& 

I 4~ N• hi&)ó-. ~ noe tt 2:" 1 3:' 1 dedlllo.,.,.,......,. Wlldldt •~doce· 
de pilo mlrWno de 2/3 (dolt 1•901' doi prwwww, em ..orv~HD ~. 

I c.• CMt........, .. ,..l.ei11, ..... Q-lPI. 

tt! ,._ ... ___ .,..._do-.opdo·-do 

4aomb161. 0... ou do Conleh:lld.ltepmOiiiW, mtdllnel Oiili00116ade~. atm 
lldiul publk:ado no Di*io Olkiei#U t.Jni6o• raa......,.. cUrill, oom • 'E di..,.._ 
do 30 (trfntal- da- do ... -.oQio. 

ifT ---=-=,.--=--~-:,li-:-n."'&"'•="'•-•=u.:-:-=,-------
1 7~ 01 f1ICUf'IOe S ' 8dot ao P•IJ ,.,., 11ot11 ow ~ dali beM .,_,.,... .,.. 

~WfloeotlllliQnldal, obrig-.:~1. notOIC*'MiilcA ............... -- 11!' .,.,....,... .. ,.., ...... ••tz.IJJ& 

1 Aft. 550. Ot Ot~iitOill ._ ~ lindlcail NriG IP04.._,- eiCNtWo: ..
cmo. per. I C dw.. .... mb .. IM Ger.il OU CoMiiho 41 fliiNW&KLNW, .. 30 ltrintal 
d.a 1n1• do fnleio elo exercido~ • .... ~ •• ~e411oli:• tela dli 
recaila 1 di dnpMI, n1 folml dM irwtniÇilJela modeloii'J ' , .-o Mnií1ttrio do T• -· 

11~ o. Otç:ana)aw, 10611 tepnmçlo ~no""""".,_,_..,. ur t= • 
em,_, no pouo da 30 !!rimai-. con!Ocloa da data do mllraç:lodo o ; ~'" ,._ 
-õaG ... ..,da_clo~da~OIIIOW""'*·-oa-. l -
aooguõniW-: 

ol no Diórlo Ofl<iol• I/nilo - SaQio 1 - "- n. oa orçoo••otw o1ao Con,__ -· --o Slndóc:otoo da- int--.., nodonll; 

"bl no 6ovlo da Jmpo.- Ot!clol elo-... T-eujoonaldo..-~ 
Soe~~~, 01 orQII'MntOI 411 Ftdelt~M eadulilt Silt41C41W dlflrfl:* ftlnlciplil.....,.. 
nicipt~iiiM-..... .. 

t t! an,...,.,....,.,., a• ••u-101 
.soa.. ........ ---~,. Ololrw. OlcW dli Unilt: ~ .. ·-. 
IZV.I.-

t2~ Aa~~que-~~ ........... . 
ta dia-. ovnloinclu--Ot--. podaoto•--•fto
xodoll~ ....._ • ....,. dlcNdkal-*'onlit raM:'IIdae,...Dntariedeenll· 
Âdl .. fii~ICti•TT lw.t1b'f'M GttWil OU ConeliholcM n.;w-;cacuW. cujoe ... ..,._ 

:::a..=::::,d::!,~~ . ...wd:iooon ; •••aPJ•• ·x.,_. 
tz- QMt,..... ... ~, .......... ... 11-1111. 

13~ O.c'*'iloald'clc; .... ~ ...... : 

•J ~ .... oa derdr ra 1 n.fotcer ~ lllooiGir ••;awi'ID; 1 

4!D·. 
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., ••a fril. • J ll t 1.,... 'fa•:" ,. • ..,, ....... .._..._ .. 
...,....,..,. .... ,., • .,.wuillfOo:lldocrM~D ~ rw_ 

1r _,.....,.....,,.,. L• "· a..-., • .. &:,. 
··~ A ..... crc. t::lr'6cllm Z I - ...... • I e .. iii ......... -

COIIPW ;:la. Wi JJ atda ..... - ..... ca.c~~.- nlo ...... ,I I r • 

•• • _....._ ..... 0 __ ... -. ... --~ 

•1 o..._, • •• ecls;lo • ..wn •• 11 o -'do PQIIIIho •.,.......,.. a 
,.. ~ •• ~ ....... MtCIOflla .................. ·---·. 

e• .,.... ...... ,_,...oulaall•d•;t!•-....no•:pue•w•ou• 
<ridilol'rO''c'c-._......_no......_. ,._. ___ ,.., ••. u•••u--

11~ ,.,. .._or'*•=•io• condtlllllndcll.o~~awlaoá ..... ,CIOftt 
O- ciwl. •. iMNIWado-- • ..,._ Wi • d'rr e • ...._ oaa:;:ew tkx -- .... ----'"' ..... ··u--

• Aft, W1. Toclll • opeup5u di ordlm .,_ICIIita • pcc•ncwlill _., ..... r 
piilol, ~ ocw " · dai. enód 1 lindic:*. •~•• à •' : e= i t • 
~t D*••Mtliiaac:lca,emconfolnt· 2 CIDti'IOpiMoell~•••- ;5 
-poloMi-lodoT-. c:..----to/11. ·- ··u--

I~~ A~-·----onigg_...._ __ ,..,, ... 
• ,_. • ._... • .,."'**o~ n01 MMQoe di oOu trt 'Sr t I 1 c 'ti 
dol:ckglol; ~l .. .,.....,tcomp~t.:.n.oeoedrniÁiiallw••· ' ;lttlrwnollre 
dli prolprie-,oudo--padotll--poloo ..... dliUnllo, MIIW-

etdl'g•' ~a~;~-~.a~-~~~~~~-=~~~~==~-------------lt! ____ tolo.&•••u--
IV Oo- •-'""''"" .... lilolotcloo-·-·---·-•-o pw6goalo-,podotlo-ioldo•ofoo,op6e' ololoollc:inool.._,._,....,._ 

taçlo .. octnta,...., oomptt•••· 
IZ! ____ t,;tt. ... ••u--

13~ '.,..igalilolo o-do-Ol*lo.- 1

1 ·-· _.. ...._ _.., oliloogrwti
CitftMCt nutMf8CIM. 1*8 I~ .... IMiodD -Pif'licllldatndlil. .. D&u•a 
oc; pOr •• , d ... - ... Ofol opnça. que motlftou.tt ou""'*". modfkw ... 
~iAl•i•••dlen1idede~oqulll~ ••• a;J;-Ih•nw•. neswWntnene-..p6gii· 
nn .. 01 1etmoe de ~ • de .-.oetl:8ftWitlkt. 

II!_.,.,__.. ..... L.·a. a.- ... rJ.,.... 

14! AMliclldelinclkafqye•"*-de...._JJI.:tllldl .... ou:BaOulk:o,.,. ..... 
--podorf--oDMtiueoe_t_ooo_....,llclloo 
OU ~CIOnlfnllal;. cujorlllf_,.:IOICiftrerlo-.iafa.lloáoaOII .. '1'1 IINW• 

-·~eooigõdoo-Nioçlo ---.--.... - .......... .,.,._ dellber&vrlle • ecOW&:a:ciiG •.......,... ..,~. tcW 1 ~. ,._. ____ '"'"'"•••rz.-
···~··············································~············· 

I~ Noo _,.. POf p *-ou~--· • .,_ 
..... lwrD a::riPrio ,_. ~cloblllnca IWUfl;;ua.W 1 ••••= ;la do,......, 
... --.. --.. -...-........ ---·-----........ ,.... .. ,.,,.,.. ..... ,~,,.. 

.I~ 01-·-... ·--ro--oe.nv-·--···-· ~·· 11' ~~~cMIOWgec#IIRJg'c ..... T ...... Ioc:a. .... M .... ~ ·-- , ... ____ tol.._ ..... u--
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·~ ,_ ____ ,.._ ; ---·~-
...... ........ a r ~ •• em ....... ou t'k;:ihM. ~.QUe ttwaiiCIIIIo .. ~ 'o-"1&1" 
ct. eúgicl8e..,. o IMo Di*io. induiNe no QUe • ret.re 80 ,....,.. • IUtb l IKio de O... 
~ llogioMI do T- la<ol. 

17'! ... ,...., .. ,.,.,, ·- ... ,,.,,1& 
I r. Aa ~*-~dei Wllkl8clM lincticâ ...to eprov.a.. em .. 

crvthio ..... o. ptMe ~-~Gerei& ou ConMihot de~--··· com.,__ do eor- F*al • .,.-.., Mnmmdo r.-.. -. .... 
ZDI I pi f ilileldDe Plfll ... Mborli~ e .S..inaçlo • 

.... ..,.. "'*""- ... ,.. ,. ,.. ..... 12-,. .. 

• Att. !5152.. o. .. ..-~emrNMntçloourAep'd ;;lodopetlirn6niodel•· 
toei·~ ou~ ~indicai~ bm equio4ndoe eo crimt de pec::u&lto julgedo • punida 
n1 canfom '1111 cUiegillaçla penal. 

S.çlo VIII 
Das Penalidades 

• Alt.IIA. MlnflwQeooOOd.......,,_.Cop!Nio..,lo.,.._,_,..o_cn· ........ .-. ..,..~ ....,._, 
· ol -do21_1_.....,.,., ... io o IOD lcoml--fot•oc:la rogionoio 
dobradl'nl ••. 12 JCil: • 

,.. ..,... ., ........... ,. 
ti• ; ••-pcwllfUOnlo_...o3011rimal~ 
,., II•Malçltdl.._.oudl~dec:on.hr; 
di ftd'La•••• • Sindiceto, Fedei r ;1m ou Conf.0.1ç:la parpruo nunca IUPI't'ior • ._,_ 
•I CIM8Çio • Clr'l8 de reoon.\uc:in••• 
lt mulalde1/3lumwçatcloul6rio,.,...._,......eplctWIIIIaor••a · t= quedei- • cumprir.-._~. o ~no .,...,.ro tlnlco do .... m . 

.--....... ,.Daeccule/111. 221 • ..,.,.,, 

t 1~ A in~cli;lo ele pertJiidld• .101 oldtroi;lilrs<ldcww nlo adule api=a;lo ._ .. 
-lfligo PIM poro o -.ç~o. 

-pftptolw -·-o I t.•--li. &I;. ~10-I!ID. 
12! ,_o_odoT_ho_o __ ....,._.,.. 

rtprftllntlclo lindicM: di MUI txercMt•. com fundemento em ellmem01 conMent• ele 
~ -fOnnlilizMa que conltituam indicio YMmentt ou inieio de praw ballnte do fitO 
• a. aU1oril ~. 

~~r~-~--~~·~·....,~~-?!:~-~·~··~"~·~··~· ~-~·~IIJ.!!w.~-~======= 

• An. 5611. O.huldo 1 oclmõniftroçlo, no hipó1- dO o!. e do onigo --· o Mlnio
tro da Trlbllha nomtett um o.t.g.do pow8 dirigão a n·C'Ci·çlo • proac:Mr. denlro da;.,.. 
zo de 90 Cno'W'Mca) m., .-n AMtmbllíl Geral por 11e conu e~ ceda e ..,..;didl, i eleiç:lo doe 
novcc dimore~ • rnembrol do ConMiho filc.ll . 

• ...... ISiill. " ....... ·-çlo dO ..... do-_,.._ .• .,.,_ .-.:: . 

•• que 4liur dlll'tilfuw • condi~ di COMdNiçlo • fulocb...,tu ••t · 1 
doo-IAI: 
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•• .,. • ...,....,euuuçaüc•4Gde .. dDP'a ·s DNcle"spib5c•~no181dl,_,.· 
--.ride.....,""· ae: 

~~~~~-------------------- .... Sif-. 
cl quo - -~ t execuçlo elo 110111tca _,llloooiel- polo ao-. 

..... ..,,. ........ ,.~, ..... ,,.R). ... 

• An. MI. A caoNÇia elo c...,. clt -·--"" clt--nlo ~· o~ di aeu ~ro. ''*"· con~·,,,....,.,, ... a -clllofuçlo. qw • Pf'OC*e· ..,. de-"'"' • dilpooii'Oe• clllolque ............ o t· I 1\'10- -õoçW• c:lwio. 
Poi'sloofo ....:.,. No .-o do .-,!'lo, 110< M -·~..._,_lN 

que drtfiMin crirMI contl'8 1 penona~ ~~~. • -"""'' • e MgUrMç. do fi· 
lido • • ordlm PGI'*- • ~. o. .. ,.'*-· perge~• ~ o.con.ntw .._ ..... , ... 
pon••tll'd,.., .,lo ftoOrPorectoa eo {WbiloóNo da Unilo • aplcldol ~obrai de,.... 
ttnao-. 

• An. 117. ,.. P«\\l'lfllfl ... .,. .... o.,, 153 ..ao irnpaMw: 

M • doiOII. o e •• pelo Deloog-l!egloneldo T-. --..... o MlnOotJo ·-; bl•-peloMinmrodo-. 
t ,~ Ouwtdo .. ,,,,~, c:te '" · '"''*ior. •• ~ .. ao impoar• 

pe4o MinisttO • &tido, uivo M 1 ~.,, ro: e .... çlo di cara de f~h""1iecih .. nro di 
contoaoooçto, """em que • ......, -• impg111 pelo rr- c11 ......-.. 

I 2~ NlnhurN peNI Mrt impostl Mm que Mjll UMgufldl defea ao ecwldo· 

······································-························· 
S.çlo IX 

Oisposi~ Gentis 

e Aft, ••. 0 flrttilfln•dli ~blk:ll, PCtp •g ..,.,, ......... praiPOMadoMt
nlotrodoT-. -Miouhldoutllldete-.--.--. 
.. .-odloa- c:MI conRN~ ,.,. • def .... eoordlnlçlo ôt .,,_ ecotl6ri.,. • 
prof~ • n1o o0t · ;ecew 10 rwg~tuo P'Wiauo no 1Jt"90 ....., , a prenog.uv. di 81. t1 
do .... 513- Capllulo, 

··········--~·····················-······-··--·~-----··········· 

• Aft, 1114. 1.. --oolndlcaia, Mndo- ji4ICIOIIor a_, e atribulçlo -
H~"~Itivl e coordenadOI'I Gal cou 1:0 cnodent• categOrill ou profill6n. • vecHOo. diret• 
ou tndlrt...,te, o tx.-c.lcio de 1rMdede econOmicl. 

• An. MI. Alen-llincllclia ,_,_ nee --Lei nlo poderio filllr. 
ooo~intamaciorlllil. nem c:om .... monllfnlaQOal,oom ...- Nconço-· 
d'ode por - do Pt-nre to Roptlblico. 

---Uin,ZCI,áiU.IS 

• An. 581. Nlo podem lindtclllirlr..,. 01: M•widol•• do &t.ldo•• ct.s intrityiçOes pe· 
~ati ia. 

ParAgrofo llnico. Elocluem·• do proioil'lo conouonre- ettovo 01 omptOVOCIOI doo 
soe*!- te KOnOtTOia misto. di Coi• Econ6mõco -.. • doa fu-I'We- ov 
""'"tidoo pelo Pote< Público do"Unllo, doe Elotodee a Munic ....... 

,.,.,.,. com~*'*,.,.,., 7.-. • »U·1•. 

······----········-··--···················-···-················· 
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CAPITuLO 11 
00 ENQUADRAMENTO SINDICAL • 

o M.II'IV. O.Sinclcatoocon&1ilulf ... -fo. nom_ • ...,...,.__->6,-ou 
11'0-.,. --· no C<infomudodo d4 ditorimõnoçlo do Oulidfo do A- o 
Plo1 "p 1 qw • ,.,.,. o 1n. S71. ov MQundo M ll.l~ que, nob DfOO(JIItl di C.O.. 
-·~-.do-""'""""·m.l ....... l:ttod.oo--odo 
Tr~Niho. 

,.....,o único. Ou•ndo 01 •x•cen•• de quM.quer ltfwldii~CJ ou pwo' SI .. 

-· .. polo no~ ...... rocklzldo, .. )1 ~· """''" - - 1111- ... P'0:Ç '•~ Mie petee afiNd..at Piltlntw .ntre ..... tm c:ondiQhe. wie que nlo • PGII· 
181ft 1M dlciii nreflc*t..,.... .. fNiiocrifjriode~ '1W.dl~,...._~ 
do ~.r.ie..woÕritiAriodeCit.,.... ..,.,.,..ovconea.. •~t•Kfwndo ... coniO tN 
a QUe •IICMM camotM dldM no. !imit• de cada ,grupo COf1l:lllnM do ca,_.o de AIM
âdlle r.t3a•M 

• /ln. 171. Ouolqo.-doo II!MdodM ou"'..---no-do...,... 
droico elo litigo"""""'""'*' ---do ,.,.,...,..,prfnc:ipol, ,_-
--.--o-Slndlcolo.ojulrodo~do~noSindlcol, 
of~; 'R'os dovido-!Mroouiorodof\li0--10. 

• An. 172. O. Sindc:aro. que 11' çonsrtruhm por Cllll~ tlmi\a,.. ou conex.. na. 
_do...,..llo_do.,...SIO.odot«lodoo-IOÇioomquo""'*''·'"""'_.. 
to po111vtt. rJli'CiQmlnte menclonldu •• l"tiv•dn. cu ~>to r..,_ c:oncenttacül. • con· 
fOfi'TIÍdlldll com o Quedrv c» :.\t:Mdect-. • Prof..,_, ou H 11 trwttr de JYbdhr 511, di 
ocorlo com o quo dottrm/nlr 1 CorMola do &•qv-Ut Slndlcol. 

P .... fo ilnlco. Ooononda o lópót ... da Of1ÍI/O ont-, o Slndicoto r<fnôooltri I 
denamin1;lo lttlrMSI. ~fMII detignllçto,..... •nvJU~ou l:'fofiMiodit--· • Ali. 17.1. O llgniPim«<tt dot Sit~leltct~ •m F•d•,ÇI(I•~• .. ,,,.,...,..,.... 
que u Wtlbt'uk:JM' neste C.pfiUio par,. o ttJ•up••UIU•Iv ''" ••lut•cSet • pron..a.t ent 
SindlcoiOO. 

r.,qmoilnlco . .-.-...;-do Slr>Orottosdo "'--·•-~o ... ...,.. 
ftizldtl ~te do grupO Wsico d• Cottf<ldtH•çlo). sarnpre que n ~~·~~ 
p~ W KNrwlt tubmeUdu. por ditpo11ç6ft de .. i. • un1 Unico r-:o11:111t1~. 

~ I r.~ pfts.dt, • ,_.,,~:;"J;~"ll. ~, ~ ~••ogrrlo tlflf r. t:th ~....-
"· - • :J/1.~ liiGT. ·-- •• ~ ·-·-· ~· --~=~·"-"'---"'"'-'· 

• Art. 574. 0...,0 dll m.,:., biH ltrritorial, •' tlhplbH i'adt.lltJiiiÍI do tipo.,...... 
~ COI1Itiallr ~ tindic1il. de printfto • aeguOOu graus, ditlrinta dn .-odl· 
ç6a. .,.._. .S. lf\"'PP'fttl congtne,. •• de tipo dtft.frcne. 

"*""olo ilroõeo. Comt>o~• • Comi- 4o En<r"'*Ot-oto Sindical dolitlir, do
....... CGmAIPIIU a9fa do Minillrodo T~. I dlmlittloe 01 dernN ~ -----de tipo,,_ .... 

o M.l75. O Ouodro diA-o,.,,,__. rmom do doóo om --·-0""""',. do Comialo do (nqv-10 s-11. poro o ló'n d01juo"-lo .. e.,,...._ de 
IIWUUn ~ t pro~ do Ptllt. 

I 1~ Anllldl procecMr • revlllo do O~••dto, • ({·,n•.,o dt"'' sollctt• ~n1GM .. 
........ ...... e .. a•GCIIiJCIII protwfcMlM. 

I Z.0 A- do.-..,_, .ubMrido' ~pavoçlo do-do T-. 
• """m. "Camioolodo ~"" -.. .... -ltJidopolo ---

do 0112& ••••ID NecioMI do Trllb•lho, C1U1 I ~. e C)lba e.guintill membrae: 
J - 2 ldoiiJ ...... _,,tMMII do Oep.tanMtntc N.ciot•• do Tdb81ho; 
I- 1 fuml __ ,,.,,.do s.cnn.rio do ,.,..OVO oS-: 
III.- 1 (Um) __ ..,,,. do lnot!tvto N- do Tocn~. da Minlft- do ln· -.da CooMn:io; 
rv - 1 Cunf) ..... ,ta~•• do lnllituto Naclol ... di Cralonia:;lo • tt.fonn. Agrn. 

do ... lu ... AgrloUton; 

V - t tufftJ ••-••• do Mlei11161fo do& TI•WjjCH111e; 
III- 2 _, _...,,.. doocotogo<ioo-; • 
VIl- 2 _,_...,,_dooco-......-.... 

C... • ....._. Cllftt,..,. ·.,...,., t• n. A•ra * • ,.rm, =====----··. - . ·---·~--~ -·-
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I I~ O. ;na: .. oe ü CES Nr1o du"gnldolplllo ManiMro do Tr ........ rntc:lienlt: 

., ~""" lllullrio .. -· -"'0-----Mlnio16· noo: 
··························-·····················~-~~-~~J ...... . 

III ·-~ do i ; i Clivo --Goro!. -10 oló 'DNMO: 
C', IWc:ioPI&II III$ I ;ti.,. COitfedlll~8• ... aonjunto. quento Me ••-•.-n• 

.... .,._. __ ,....,. .......... ,cll_ ........... illllol ... ._ ••• 
cllo pelo- do T-. 

:-,-::, .. :-: ..... =:: .. ::i::,:;.:,:-::-=-=-~-;;:=,:-, .. =·-=~.~-=-:.:.:-:»z.=-::,Jn.:;:;-. -----
1 r CeM memtwa..,. um.,.. d ·u llidO ;.••••• com o tituler • 

• ze .... "'*i* ..... ,.. Dwuee ,, "· - • »z. rll1. 

13~ ..,.cii3Ciitllln00o~cloo-llllllldll~·-14o..Ue 
"'Vi' 'c til. 

I -~ Em .,.. ,.,_ ou impldln'• IIOt o Oimar-Getwlcto DNT ... Mtbltituldo ftl .,.. 
lidfncil pelo Dl!wtot...-.nodo o.o.-oupolo __ ...,,,._no~...,,...,._. 

-:·-=~=--=-:,,,_,..,-. ...... ...,_=..,.-=-=-=-="··,...· "'•=--=-=-=:::-=-. -'-----

o Att. STI. O Ouoclto elo A~Mdofoo e PI'Of- om ~rigor-o""""- do on
ouadro"""IO lindUI. 
····························-··-·········-··········--·········· 

CAPITuLO III 
OA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL • 

.............. ····-· ......... ·---· --- ............................ _ ........... . 
Seçlo 11 

Da Apllcaçlo da Conlribuiçllo Sindical 

• Att. 1!112. A -lçlo oindlcal, 11tm ciiO - vincullcllo i iiUII ,,_...,, 
rwcolhimento • contnM. _., lplicedli Ptlae llncHeiCOI, na conformtdedt dos fMIMClh,oa 
•teM"'. vtundo *- MCJUint• ob;Mfvoe: 

I - Sindica"- de Emt:w-.11dru• • de Agentw A~: 
•t •.. .,.. .. ~ • jurldic8; 

"' I I 11 icla m6dica. -· ~·-= d , .. IJ•çla • _... fCOI•nicot • fitw.ICIIirol; 
~~ .....,.. de cara:t'Qie;. 
•t QDOIIilflld\w; 
n blblau r; ,,,_, 
ht •• r • contertnc'-; 
n ,.a1doe cll ........ çlo COOI*CÕIII -no hlo, eno-.ngt''">, bem-

om-., *""''IW • iw•- • _..._a pod~ nadonll: 
/t ..,.••·:c c ';B a: 
/1 ~ ciiKid iiW elo-: 
MI lnaUrd 1 1 a duw. 
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1 ..:a r =••••;e , · 
.. 

7 11 .... Jur*lcr. 
•• I I ... fn6clel, dentllrll,. t' I 'DIIu ............. 
d : ......... ,;; r; 
_,,...._. ;I; 

ti I 1~141: "17 r ,_, 
·······················--·---~·······-~---······--·-·········· 

ltl COf"G......a ' con~iel: 
11 ovakl·fu-: 
jJ coiOniel CSI f6riM I centrOI â tK•••*; 
11 ~o W Kld.,t" cto trtblfho; 

m) tiNI~~~~ I IOCJIII, 

,, ....... çlc • -Qio prof\oloal*; 

olbolooldo-. 

11 - - ..... ,,ofiooionM L!Joro;o: 
11 ........ jurtdlco: 
ti ........ -.-........ -.--..: 
, ... tlneil. ,.. ... '12ldrl: 

-~-·-· ........... -. 
fJ blllMaUCII: ,,_, 
"1COI+ t~: 
11-"-"': 

· Jt CICIIOnlil di ...... I Olf'IGVII .. iW I pi I; 

lt ..,.. ....... ••clk:au: 
at tu', t ••• • eacllil; 
,., .- ;rc:llll 1 ,." r;F; pgoF ' IIII: ., .......... ,.,...- .......... , ... , 
~- llldcsiW * Trr~r&1i'a • Aue•oonuo.: 
.. • ......... jurMoe: 
M ..................... ' $;r •• 'dcs. 

,. r : -·~~-· '1 1: 

~·-·-= ft ; :eh• 
n 'e· ,._ .... ....... 1 • 

n r·'· Luit 
n...-..a..,...,oenn.••••r;r~: 
n .. ;l'a ....... a;la ..... I •: 

•I. '' tI lfiJOGg'1hwe..-.. 
c:.r,ur ....... ..,,......, .... ,. "· ....... Q.,.,. 

I 1~ A .... , ;11 ,.....,.. neM enlgo .._.e criW'Io de~ ertlidlde. que,.,.,._. 
ftrft, at ' ............. pen•p 'Ir fi I do ii IS: IC~IiO I'UIJO OU e81100rii. fecufacla 80 
....., • Tfllbllho pernlllir 1 indlalo • ,_.. .... ....,., •• ~ .- ••••a r :s:r oe 
...,... I . .. hk tundlrftenlail ........... 

'·~----,. ........ g.,. ... 
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tr. 0.15111 -...-................ _ .. ~-----40"" , ....... po< 

OMt.OIM --ela~ .õndicll- o CWIM»-- n.illtlf.-IÓI'JoiooiA,.
*-· 6r dupsndef..,..;IIJ CIIIUD' ;lo.,.· wl. 

1 r -.---,.. ,,. "· •• • •r:t- r61/l. 

1 3~ O- cie couut: · 01c ...,.... _....,no 12~ nloi)IOCM<jle-• ...,., elo Ylllor total 
cs. l'nllulidecMe ~ ClOI ··ar 1 ~~~ nae ar~- doa Sindica-• .-..o ...tonzaçla 
IIIP' 1 11 do Mio Mo do Tl'llllelho. 11/'_,___,..,..._ ..... ,.Q., ... 
• M.-. ,..,__I,,. aaliu'dw • 11 i~llfnlil t:f cb.,.., .. .,.;ar -la 

112E~Id'1i ele wlfoan ·rw oom o...,. r· J '' • 01 'eiQI..._ CIO' r!hol• ,.,_n. --
..•...•.....•............••.•..........•..••............•....... 

(À Comissão de Asswntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, DE 1994 
(N' 3.123J92, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o prazo de publicação, pela Se
cretaria da Receita Federal, dos modelos de Declara
ção do Imposto de Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' A Secretaria da Receita Federal fará publicar no 

Diário Oficial da União, até o dia IS de fevereiro do ano subse
qüente ao ano a que se referem as declarações. os formuláriOS-de 
declaração do Imposto de Renda, 9as pessoas flsicas e pessoas ju
rldicas, de que tratam o art. 12 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro 
de 1991, e os arts. 4', 18 e 52 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro 
de 1992. ···· ·-

Art. 2° O atrã.So na publicação dos formulários a que se re
fere o artigo anterior implicará automático adiamento dos prazos 
de apresentação das declarações, assegurando-se aos contribuintes 
o prazo de 75 dias, contados a partir da publicação dos formulã
rios, para apresentarem sUas declarações. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sUa publicação. 

Art. 4<' Revogam-se as djsposições em contráriO. 

LEGISlAÇÃO CITADA-

DECRETO-LEI N' 5.452 DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação daS Leis dO Trabillho -

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constífu1Çãõ;-decreta: 

Art. I' Fica aprovada a Consclidação das Leis do trabalho, 
que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela intro
duzidas na legislação vigente. 

Parágrafo único. ContinJLam em vigor as disposições legais 
transitórias ou de emergência, benLcomo as que não tenham apli
cação em todo o território nacional. 

Art. 2° O presente decreto-lei entrará em vigor em: 10 de no
vembro de 1943. Rio de Janeiro, I' de maio de 1943; 122; da In
dependência e 55' da República. GETÚLIO V ARGAS -
Alexandre Marcondes Filho. 

TÍTULO. X 
Do Processo Judiciário do Trabalho 

CAPÍfULOill 
Dos Dissídios Inidividuais 

SEÇÂOII 
Da Audiência de Julgamento 

Art. 843~ Na audiência de_ julgamento deverão estar presen
tes o reclamante e o reclamado, independentemente do compareci
mento de seus representantes, salvo nos casos de Reclamatórias 
Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados pode
rão fazerwse representar pelo sindicato de sua categoria. 

~ Art. 845. o reclamante e o reclamado _comparecerão à auw 
diência acompanhados das su~ testemunhas, apresentando, nessa 
ocasião, as demais provas. 

Art. 846. Lida a reclamação, ou dispensada a leitura por 
__ am~ -~ partes, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua 

defesa 

Art. 847. terininada a defesa, o juiz ou presidente proporá a 
c_onciliação. 

§ 1° Se houver acordo, lavrar-se-à termo, assinado pelo pre
sidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condi
ções para seu cumprimento. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, DE 1994 
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(N' 3.!231'12, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o prazo de publicação, pela Se· 
cretaria da Receita Federal, dos modelos de Declara
ção do Imposto de Renda-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' A Secretaria da Receita Federal fará publicar no 

Diãrio Oficial da União, até o dia.l5 de fevereiro do ano subse
qüente ao ano a que se referem ãs declarações. os formulários de 
declaração do ImpoSto de Renda, das pessoas tisicas e pe,sso~s ju
ridicas, de que tratam o art. 12 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro 
de 1991, eosarts. 4",18 e 52 da Lein'8.541,de 23 de dezembro 
de 1992. 

Art. 2° O atrãSO na :Publicação dos formulários a que se te
fere o artigo anterior implicará automático adiamento dos prazos 
de apresentação das declarações, assegurando-se aos contribuintes 
o prazo de 75 dias, contados a partir da publicação dos formulá
rios, para apresentarem suas declarações. 

Art. 3° ESta 1er tmtxa em vigor na -data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 5.452 DE I • DE MAIO DE 1943 

Aprova a ConsoHdação das Leis do Trabalho 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. I' Fica aprovada a Consolidáção das Leis do trabalho, 
que a este decreto-lei acompanha. com as alterações poi' ela intro
duzidas na legislação vigente. 

Parágrafo únioo. Continuam em vigor as·disposições legais 
transitórias ou de emergência, bem como· as que não te:Dham apli
cação em todo o território nacional. 

Art. 2° O presente decreto-lei entrará. em vigor em 10 de no
vembro de 1943. Rio de Janeiro, !'de maio de 1943; 122; da In
dependência e 55' da República. GETÚLIO V ARGAS -
Alexandre Marcondes Filho. 

TÍTULO X 
Do Processo J udiciãrio do Trab~Iho 

CAPÍTULOIU 
Dos Dissidios Inidividuais 

··········-··~-····-~········-···--···-····...__:_-· -·-.. ..:.~·---;...:.:.: .. -~.~-
SEÇÃOU 

Da Audiência de Julgamento 

Art. 843. Na audiência de julgamento deverão estar presen
tes o reclamante e o reclamado, independentemente do compareci
mento de seus representantes, salvo nos casos de Re,clamatóPas 
Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados pode
rão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. 

Art. 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à au
diência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, nes~a 
ocasião, as demais provas. -

Art. 846. Lida a reclamação, &" dispensada a leitura por 
ambas as partes, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua 
defesa. 

Art. 847. terminada a defesa, o juiz ou presidente j,rÕporá a 
oonciliação. 

§ 1° Se houver acordo, lavrar-se-à termo, assinado pelo pre
sidente e pelos litigantes, consign_.an_do-se o prazo e demais condi
ções para seu cumprimento. 

§ 2° Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, 
poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o aéordo 
obrigada a satisfazer. integfalmente o pedido ou pagar uma indeni
zação convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. 

Art. 848. N'ao havendo acordo, seguir-se-á a instrução do 
processo. podendo o presidente, ex-officio ou a requerimento de 
qualquer vogal, interrogarps litigap.~s. 

§ 1' Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes 
retirar-se, prosseguindo a inStiução cOiíi o seu repre-sentante. 

§ 2° Serão, a seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os 
técnicos, _se -h Ou _ver. 

(À Comissiic de CollStituição, Justiça e CidmkmiLz.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 60, DE 1994 
(N' 3.125J.I2, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o foJ;_~ecimeoto de certidões pelas 
repartições públicaS, regulamentando o art. 5°, inciso 
XXXIV, da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o AS repartições ptíblicas federais, observado _o prazo 

máximo de sessenta_ dir:t_s:, são obrigadas a fornecer gratuitamente 
aos interessadoS _certidões para defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de ordem pessoal. . 

Art. 2° O descumprimento-do disposto no artigo anterior su
jeitará o funcionário responsável às penas de advertência, suspen
são ou demissão, conforme a gravidade e habitualidade da falta. 

- Ari. 3° A aplicação da punição reger-se-á pelas normas da 
Lei n• 8.112, de !1 de dezembro de 1990. 

-Art. 4° Esta lei entra_ em vi_gor-na data de sua publicação. 
Art. 5° Revog~-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃ'o 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASU. 

1988 
··~·~ ..... ~ ............ ,_·_ .• ,:,.,., __ ,:.-••• ~~~...:.:..;~~--~ .. --·--~ •• w.J •• ~ •• :.. ............ . 

TÍTULOU 
· Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO! 
Dos Direitos e Deveres lnc;Jividuais e Coletivos 

Art'. S' TodoS· são iguais J,ermt~ a lei, sem distinção. de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade. ã segurança e à propriedade, nos termos seguinte~: 

XXXIV - sãc a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: _ _ _ _ _ 

a) o diraito de petição aos Poderes Nblicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para de
fesa de direitos e esclarecimento de Situações de interesse pessoal; 

(À Comissilo de Consti!Utçáo, Justiça e Ódodania.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai ã publicação. 

Sobre a mesa, reguerim~n,tos que serão lidos pelo Sr. 1° Se-
cretário. -- - - - · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N'163,DE 1994 
Senhor Presidente, 

Nos termos do '!!t. 50 da Constituição Federal e do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam forneci-
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das pelo Sr. Ministro da Fazenda. cópias dos contratos celebrados 
entre o Banco Central do Brasil e as empresas estrangeiras impres
soras das cédulas de Real, de acordo com o que eSpecifica a Medi
da Provisória n° 442, publicada no DOU. 1°-3-94. 

Sala das Reuniões, 30 de março ·de 1994. - Senador Amir 
Lando 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N' 164, DE 1994 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e dos 
arts. 216 e 217, do Regimento Interno, requeiro, por intermédio do 
fvfinistério da Fazenda a remessa a esta Casa, dos seguintes docu
mentos destinados a instruir a Mensagem n' 43, de 1994 (n' 53, de 
1 g94, na origem): 

- Tradução p·ara O pórtUgUêS da minuta do contrato original 
da operação pretendida júnto ao BIRD. 

- Detalhamento do plano de aplicação dos recursos que se-
rão liberados em !994 pelo BIRD. . _ _ _ _ 

- Detalhamento de todos os ~ do. Estado do Tocantins 
até 28 de fevereiro de 1994. oomexclusãoda CaiXaEcoo.ômicaFede-_ 
ral, já relac~ oompreendendo dívidas do <Jmoemo anterior e 

· atual, individualizandq valores em d6lares e cruzeiros reais. -

Justificação . . 
Tais informaÇões julgo_n~çessárias enl fRctÇpriineiràri:teiite, 

do disposto no Artigo 13 da Constituição Federal "A língua portu
guesa é o-idi_orria ofiCiai do Brasil11

; sendo que os demais esclareci:
mentos objetivam uma maior transparência -da aplicação doS 
recurs~ pretendidos, be_m como visualizar a real situação ímanceí-
ra do Estado do TQCan.tins junto· aos seus-cred.O"fes: --

Sala das Sessões, 30 de março de !994. -Senador João 
Rocha, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Ol.agas Rodrigues) - Os requeri
mentos lidos serão -despachada à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso ill do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
cDeUúio. · · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 165, DE 1994 

Senhor Presidente, 

· Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro are
tirada, em caráterdefmitivo, do Projeto de Lei do Senado n° 10, de 
1994 . 

Sala das Sessões, 30 de março de 1994. - Senador Júlio 
Campos. ~ ----·---- o_ 

. O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodri~s) - O requeri-
mento será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art 256, § 2°, lep:ia b, inciso TI,_ do_ ~~gimento ln temo. 

Sobre a me~a, requerimento_ que será.- ,li_?_o pelo Sr. 1° Secre
tário. 

Exm0 Senhor 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 166;DK1994 

Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do 
Senado Federal 

Nos termos do artigo· 43, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro seja considerado de licença para trata-

mento de saúde os dias 14, 15, 16, 17 e 18 do corrente, período em 
que estive em Porto Alegre (RS), submetendo-me a exames médi
cos-laborat.oriili; conforme laudo em anexo. 

Brasília, 30 de março de 1994.- Senador José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Ol.agas Rodrigues) - O requeri
mento está devidamente instruído, com ateStado médico previsto 
no art. 43, I, do Regimento Interno. 

Em votação o requeriiri.eiito. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimeD:to•_ fica concedida a licença solicita

da. 

c O SR. PRESIDENTE (Ol.agas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguiitte 

REQUERIMENTO N' 167 DE 1994 

senhor Presidente. 
Requeiro, nos teri:nos do artigo 13, § 1°, do RCgÍ,nÍCitio ln~ 

temo.rl9 ,Se~~ F~cJer~~ ~ja cons~d~3:4o como_L_i~_imç~ AUtori
zada, os dias 7, 14, 18 e 21 de m(U'Ço/94. 

Sala das Sessões, 30 de ,;,arço <k: !994. - Senadora'Júnià 
Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Ol.agas Rodrigues)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. 

So_ b~ a mesa, ·comunicação que será lida pelo sr: 1° Secre
tário: 

. É lida a _seguinte 

Senhor Presidente, 
Cóniunico-a V. Ex• que reaswmi nililhas funções do. Sena

doFederalnodia31 de março de 1994. 
-- _- ~ ~_proveito_a_o_prn:tunidade para reiterai a V. Ex• meus pro

tesioS de estima e c-oilsideração. 
Sala das Sessões, 4 de abril de 1994.- Senador Fernando 

Henrique Card_~~o. . __ _ _ _ . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 
lido vai ·à PllbliCaÇãO. - -- _ - . · 

Sobre a mesa, comunicação que será lidá. pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

Oficio no 14/94/GAB-SHN 

Senhor Presidente, 

Brasília, 29 de março de 1994. 

Comunico a Vossa Excelência que não estarei presente às 
sessões dos dias 4 -a 8 em rWo de viagem ao exterior em- caráter 
particular para acompanhar consulta e exames médicos de minha 
esposa. 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão. 

Q SR •. P;I!!i:SIDENTE (Chagas _Rodrigues) ,- () ~xpediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !'Secretário. 

É lida a seguinte 

Of. SJPB 055/94 

Senhor Presidente, 

Brasília, 4 de abril de 1994. 

Comunico a V. Ex•que, por motivo-de tratamento de saúde, 
terei que me ausentar de nossos trabalhod nesta Casa a partir do da 



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Terça-feira 5 1539 

4-4-94, desde quando estarei, submetendo-me a exames para -cor=---- plataforma flutuante,_ a maior do mundo no gênero, que irá proces
reçãono sistema au~itivo. _ _ --- - sar, por dia, mais de 100 mil barris de óleo e 2 milhões de metros 

Opor1uriameiile serão eiicaminhaods~ Os respectivos Laudos cúbicos de gás, a partir da mistura de água, óleo e gás, tirados de 
para formalização da licença, na forma exigida pelo art. 43 inciso I 16 poços perfurados no fundo do mar na Bacia de Campos, onde 
do Regimento Iritemo do Senado Federal. o poço mais profundo atinge o recorde de 1.030 metros de Iãmina 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de estima d'água e, dentro de S anos, estará produzindo mais 200 niil banis 
e consideração.- Senador José Paulo BlsoL por dia. 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ 0 expediente Es'? engenho da tecnologia.m~a de exploração petroll-
lido vai à publicação. fera, adqu~do ao custo '!" 272 milhoes.de dólares, que se~o pa

gos em dois anos e me1o COiíl a receita geradã., produZido no 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência exterior com te<:nologia desenvolvida pela PETROBRÁS, viajou 

recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre endivida- 30 mil quilõmetros, durante 34 dias, até chegar ao Brasil, onde 
mento dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal inaugura um novo estágio, cOm o funcionamento de plataformas 
referentes ao mês de fevereiro do corrente ano. flutuantes, ao contrário das amais, que são frxas, assinl permiii:D.do 

A matéria será despachada à CómtSsãCfde Assuntos Econô- maior economia e versatilidade na extração do petról~ em águas 
micos, para conhecimento. profundas, um dos grandes trunfos da PETROBRÁS, pois o Brasil 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n• 1.313/94, enca
minhando documentação relativa ao reescalonamento de divida 
contra! <!a. pelo Banco do Estado do Rio ~de do Norte junto à 
ReseiVã Móneiárlá. o - - _ 

O 'eXpedienté será an~~~- ~_prOcessado do Oficio n° S/28, 
de I ~94. ~,despachado ,àCoruis~ão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Se
nador Louriva1 Baptista. 

. O SR. LOURiV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, assomo à tribuna do Senado Federal, nesta opor1uuida
de, para me congratular com a PETROBRÁS pela recente desco
berta de mais quatro campos petroliferos na B~cia de Calnpos, que 
acrescentarão às reservas brasileiras um volume da ordem.de 1 bi
lhão d~ barris, atingindo, com este montante, a cifra de 10 bilhões 
de barris, elevando a produção atual para 850 mil barris diários. 

O~ poços descobertos, conforme nota divulgada pela PE-
1ROBRAS, todos em águas profundas, são os seguintes: 

a) Campo de Guarajuba, em uma lãmina d'águade 118 me
tros dei fundura, num poço de 2.520 metros de profundidade, tem 
reservas de 150 milhões de barris; ~ _ ~ 

b) Campo dei Caiatiliga~ situado em uma lâmina d'água de 
922 metros de fundnra, acumula reservas de 130 milhões de barris; 

c) Campo de Merlim Leste, em lâmina d'água de 1.060 me
tros, tem 185 milhões de barris de óleo; e 

d) Campo de Albacora Leste, em Iãmina d'água de 1.098 
metros, tem reservas de 550 milhões de barris. 

Essas descobertas, Sr. Presidente, que representam I 0% de 
todas as reservas até hoje já descobertas no Pals pela PETRO
BRÁS e que elevall1. -aS nossas reservas para o patamar de 10 bi
lhões de barris, acrescentam uma receita potencial no Vaíor de 13 
bilhões de dólares, a preços internacionais. 

Esses valores, Sr. Presidente, de tão alta magnitude, se com
parados à produção de antros palses latinos-americanos e das 
maiores empresas de âmbito internacional, colocam a nossa PE-
1ROBRÁS na vanguarda das empresas mundiais mais produtivas, 
capazes e eficientes no setor petrolífero. 

Basta dizer que, em tem;tOs de 'll'ploração de petróleo em 
águas profundas, a PE1ROBRAS é mundialmente reconhecida e 
premiada como a mais aVançada nessa tecnologia, superando. a 
cada dia, seus próprios recordes, com técnicas e procedimentos ge
nuinamente naciooais por ela desenvolvidos com sucesso absoluto. 

Mais um fato relevante no desempariho da PETROBRÁS se 
refere à aquisição e recebimento, nos últimos dias, de uma- imensa 

ainda tem grandes reservas -de petróleo, em sua plataforma conti
nental, ainda não identifica-das. 

Quem visita, por exemplo, Aracaju, pode verificar. à noite, 
pela quantidade de luzes em pontos avançados mar adentro, a in
tensa ativicUlôi da empresa em pleno oceano. 

No ano-passado, superando exercícios anteriores, a PElRO
BRÁS registron um lucro de 676 milhões de dólares. 

Para mim, Sr. Presidente, que estou ligado à causa da PE-
1ROBRÁS desde os moviiilentos de rua para a sua criação, desde 
o tempo de campanhas como 110 petróleo é nosso!", e que- testemu
nhei as descobertas de petróleo em Sergipe, no Campo de Car:m6' 
polis, quando a empresa tinha apenas dez anos de funcionamento, 
em 1963- depois, já em 1968, foi descoberto o primeiro campo 
petrollfero do Pais em águas pmfuudas, que foi o Campo de Gua
racem.a, a 26 quilómetros de Arac8.ftl -, essas notícias sobre os su
cessos clã empresa me trazem granru; satisfação e entusiasmo. 

A PE1ROBRÁS, depois de se especializar na operaÇã~ de 
plataformas, em Sergipe, e de passar a operar na Bacia de Campos, 
tem trazido um imenso benefíCio ao- meu EsiadO, através, por 
exemplo, de obras de saneamento, da construção de miús de 2 mil 
quilômetros de estradas vidnais, do fmanciainento e construção do 
Porto de Maruirn e de Sergipe, das lirihas de transmissão; adutoras, 
serviços de terraplanagem, pavimentação de trechos de estradas, 
conseJVação de ferrovias, etc. 

Agora, com uma produção de cerca de 850 mil barris diá
rios e uma reserva de !O bilhões de barris, a PETROBRÁS já ca
dastrou e desenvolve uma tecnologia especifica para o 
aproveitamento dos recursos da .Segtlllda maior reserva do mundo 
em xisto betuminoso, um nlanancial correspondente a 800 bilhões 
de barris de petróleo, equivalente a mais de 50 bilhões de dólares. 

Fui Governador de Sergipe em uma fase muito importante 
na vida da PETROBRÁS, quando ocorreram grandes descobertas 
em decorrência das iQ.t~sas atividades d~envolvi~ pela empre
sa na região, que também muito contnõuíram pãrã O Progresso e o 
desenvolvimento do Estado e do Nordeste. 

Em Sergipe, temos mil e 229, Poços produtores em terra e 
68 no mar, com reservas da ordem de 207 milhões de banis, ha
vendo 4,2 bilhões de metros cúbicos de gás, com uma produção 
diária de 42 mil e 880 barris/dia. 

Nos últimos 40 anos, a PE1ROBRÁS investiu 3 bilhões de 
dólares em Sergipe, correspondentes a 4% do total investido em 
todo o País nesse período. 

Num momento em que se realiza a Revisão Consútucionãl, 
em que várias correntes de pensamento divulgam e debatem suas 
idéias, suas teorias, algumas defendendo indiscriminadamente o 
fim ou a quebra dos monopólios sob o pretexto de democratizar a 
economia, tomar mais rêntáVeis as -empresaS viriCuiã.das ão Estado, 



1540 Terça-feira 5 DlÂRlO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1994 

ou mesmo atrair investimentos externos, tenho me posiciooado em 
defeSa da manutenção do monopólio, mesmo porque a maior-parte 
das empresas petrolíferas do mundo é estatal, e das 19 maiores 
empresas do ramo de fertilizantes, ligadas à fudústria petroq_uími
ca, 15 são estatais, isto sem contar os países do teste europeU. 

Em termos de privatização, o EstadO. antes mesmo de adiní
fu privatizar empresas lucrativas, deveria prioritariamente se des
fazer das empresas que dão prejuízo e que, na iniciatiVa privada, 
poderiam ser mais eficientes e produtivas. Não existe beneficio so
cial quando uma empresa estatal que atua em setor estratégico p3s
sa para a iniciativa privada e, ao contrário da situação anteri_O!". 
c_omeça a dar grande margem de lucro, tu3$_ operando com preços 
muito _elevados, o que também contribui para aumentar a inflação por que todos pagam. · 

Sr. Preside.Q.te, sou bom~m de fácil motivação, uias aíricta 
SoU 'nlúito céiic~ó~ quantó àS -3lard~s vantagens divulg$s e de
fendidas pelos arautos da flexibilização dos monopó1ios, como o 
do petróleo, o das telecomunicações, o da energia elétrica, etc .. , 
São setores de potencial fantásticoopara lucros imensos no setor 
privado, sem oferecer, em contrapartida, nenhuma seguranÇa 'de 
que'os preços ao CónSU.Iíli.dor __ f}c~ão _ID4Ís a~êssívei$. : • : _· 

· No caSO ela' PETROBRAS. por exemplo, considero ,essa _eP}_
preSa úniã das. mã.iOieS eXpressõeS da intelig!ncia, do trabdho. da 
c:ijatiVidade, da ~apacidade e da competência dos brasileiroS, qiie 
constrúrram esse valioso patrimônio nacional que está a irerViço de 
tóda a população e de toda a Nação brasileira. · 

Sr. Presidente, a PETROBRÁS~ considerada por entidades 
especializadas de nível internacional como a _empresa do.ramo .que 
IWPs terq cre~jc!qJlo mundo desde 1987, situa-se como a décima
quinta maior_ CJllpre~a de petróleo e é rec~dista em tec!lologia e_ 
eficiência em extração de petróle_o em águas profundas. E a oitava 
no mundo em fawramento por-número de empregados. sendo su
perada apenas -por mais· seis companhias japoile_sas e uma·core?hi. 
A sua.a,tividade estimula o exercício de um milhãO e meio de em
pregos indiretos ,e_ ela consome 85% de suas compras no mercado 
interno, favorecendo as indústrias nacionais._ 

O Si-: Valmir Ca:mpelo- Permite V. Ex .. um aparte? 
O SR. Wúi.UVAL BAPTisTA-: Com prazer õtiço·v. 

Ex' 
O Sr. V almir Campelo - Quero 'pafabenizar V: Ex' pelo 

disCUrso oportUno que faz, na tarde de hoje; no Senado Federal. 
Há pou'coS días pi'onnncic!í l.im 'discurso eirl.plenário em ·que tani
bêm defendi a permanência dO monopólio eStatal, através da PE-
1ROBRÁS, cOnsciente de qu·e aquela empresa é rentável, é um 
exemplo para o nosso PaiS; é uma erilpresâ que- iraz alegria e de
senvolvimento -para toda a Nação brasileira·. De forma que, nobre 
senador LouriVai Baptista; congratulo-me'-Cõii:i v: 1~X· pelO opOr~ 
tuno diSCurso que· v. Exa próriuncia neste momento. E quando es
tamos iniciandO os debateS que logo mais_- Serão realizados' nO 
plenário do Congresso Nacional, na Revisão 'Constituciorial, é Im
portante que haja conscientii:áÇão de todos -Os Parlamentaies para 
que o mooopólio estatal seja' preservado e para que não se alterem 
as regras do jogo. Se a PETROBRÁS vemdafido res'u!tadOs pÓsiti
vos, nós não podemos jogar nO escuro e fazei algo que -Venha ape
nas benefidat_as_ famosaS "Sete Irmãs", tãO COnhecidas pÕr todos 
nós. V. Ex .. está de parabéns pelo pronunciamento desta tarde. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Va!mir Cirmpelo. V. Ex', que é um Senador 
aqui de Brasilia, do Distrito Federal, não tem nada a ver com o pe
tróleo, que existe principalmente naqueles Estados ribeirinhos, 
apesar de haver petróleo em terra. O aparte de V. Ex• é valioso, 
porque V. Exa é um homem sério, que aborda os problemas nacio-

nais com serlt:dade, sem- deiriagogia. Esta ~ conbec_e_ bem v. 
Ex .. e sabe da sua_ estima aqui em Brasília, cODiO o poVo o Conside
ra e, na sua profiSSão~ COlegas Q.ue--son:iOs, sei do serviço valioso 
que prestou e continua pre~taJ:_ldo ao po'Y~ brasiliense. 

0-_brasili_ense- permita-!11~ que o diga- que não votar em 
V. Exã êU.m ingrato. Por onde passo. quando faço uma visita a um 
subúrbio de Brasília, vou a uma vila, à casa de um homem modes
to, observo que o nome de V. Ex• é lembrado como· o de uma pes
soa humanitária que sempre procurou D.a sua Vída -pUblica fã.zei' o 
bem sem olhar a quem. · 

Esse aparte de V. Ex .. , ri.uma defesa sincera, oportunã e ne
cessária do petróleo brasileiro, muito enriquece _este pronuncia
mento que faço ~a: ~arde ~e hoje'. Tive a felicidade e_ a grande 
satisfação- de, quando_ Governador do meJI pequenino Estado de 
Sergipe, ver jorrar o petróleo na costa sergipana e no interior desse 
Estado. Enfatizo que lá continua jorrando Ç> petrÇileç. para o en
grandecin1en~:D_ do pequenino Estado de Sergipe, Estado que pode-
ria até ser uma Repúl;llica. · . . . 

Ml:lito obrigadO a V. Ex•, ilu-s~~ S~~ e ~onlp~eirÕ. . 

O Sr~ Mauro Benevides- V. Exame permite um apiute:? 

O SR. LOURiv AL ·BAPTISTA- Cónianíai6r satisfação, 
meu etenio Presidente, Senador Mauro Benevides. · -

O Sr. Mauro B~;~ides_- Nobre Seitadoi- LOUriVai Baptis
ta, ~s.ejo realmente regozijar-me com V. Exa por esta noticia aus
piciosa que traz ao plenário, pondo em relevo o trabalho digno de 
louvores que a PETROBRÁS realiza em f~vOr do nosso desenvol
vimento. Da mesma forma como lembrou o Senador V almir Cam
~lo. c:ujo ~ome está séndo cogita.do não pru:a_·vOitãr_ ~s~ apÓ ,a_ ~sta 
Casa, mas para o Palácio do Buriti, sucedendo ao GovernadQl"J~
quim: Rpriz, alerto ~ambém para o fato de que ,deveremos ter n<J 
Copgr~s,o E,(}v:isor. ~os,prillf.imo~ dias, quem sabe ainda durante 
este mês de abril. uma,. discu_ss~ em tomo do$ monopólios: o do 
petróleo e o das telecomunicações. Sabe V. Exa que, n1Jma reunião 
das lideranças_partidárias na última quarta-feira, ficou praticamen
te defmido que iniciariamos ainâa esta semana ã discussão sobre o 
problema da exploração dÇI spl;lsplo e, conseqüentemente, numa 
etapa bem próxima, dev.eremos_discu~ o problema dos monopó
lios. Portanto, V. Exa, sem pretender chegar. agora_ a, es$a temática, 
que é apaixC?nante, que vai, sem dúvi~ emp::>lgar os_ ·debates do 
Congr~so _Re_viso:r. já ,começa a levantar exatamente esse -tema, 
para que nós nos posicionemoS: de modo a preservar aquilo que foi 
uma das conquistas do povo brasileiro, uma conquista que airida 
mais se arraiga na nossa consciênCia, que é- a -defesa do monopólio 
de PETROBRÁS. 

O SR. LOUJ.UVAL llAPTlS'I'A - Muito grato, eminente 
Presidente Mauro Benevides, pelo seu valioso aparte. Tenho a cer
teza de que V. Ex• será uni _dos defensores do monopólio estatal_do 
petróleo, ·quando o assunto for-discUtido nesta oU na próxima -Se
ínafia, bem como do meu pequeno Estado de Sergipe,-que não po-
derá ficar prejudicado. -

O Sr. Magno Bacelar- V. Exame permite um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Concede o aparte ao 
nobre_Senador. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Lourival Baptista. 
eu também não poderia calar-me diante de tão importante assunto 
trazidç:t _esta tal'd:e_ pür V. Exa ao debate e para chamar a_ ate11ção 
deSta Nação sobre ã ãmeaça que pesã-Sobre i PETROBRÁS~-sobre 
as telecomunicações, tud_ç) realmente a título de socialização da 
economia, quando sabemos que os interesses são muito mais for
tes e inconfessáveis na maioria das vezes. V~ Ex• há de-cOnvir que 
o PDT sempre defendeu a permanência do monopólio, e eu. como 
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Lider do Partido, não poderia deixar de trazer a V. Ex' a solidarie- A Petrobrás, por exemplo, é criticada por cumprir rigorosa
dado e as ccngratulações pela coragem e pela oportunidade do dis- mente a lei, como no caso dos royallies estabelecidos pelo Con
curso. Parabéns a V. Ex'. gresso Nacional; da legislação tributária do Imposto de Renda e do 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex', repassarnento de recursos legais da Fundação Petros. Aliás, ao cri
eminente Líder, que, com a responsabilidade de representante do ticar os royalties ~tabelecidos pelo Congresso Nacional, a revista 
seu Estado, com muita dignidade, nesta Casa, tem proporcionado, cita exemplos de outros países, mas não informa que os royaltles 
com os seus pareceres, com a sua palavra. com o seu patriotismo, do petróleo na Noruega e no Reino Unido, em contratos recentes , 
um beneficio ao pequeno Maranhão. Tenho a certeza de que pode- são calculados à aliquota zero e que não existem royallies em 
remos contar com a sua voz, com a sua palavra, com o seu empe- muitos países produtores, como Equador e em Angola. 
nho na defesa do monopólio estatal do petróleo. A revista insiste no inconseqüente indice de produção de 

Concluo o meu discurso. petróleo por empregado, que não faz qualquer sentido, por, não 
O barril de petróleo ·produzido no Pais custa 30% menos considerar o grau d.e terceirização dos serviços, ·o tempo açumq.Ia-

que o importado, e a refinação nacional ê 20% mais barata que à do de produção dos campos, além das condiçÕes das rochas e da 
estrangeira. _ qualidade do petróleo, estabelecidos pela natureza, 

Com a efervescêncie dos debates sobre a Revisão Constitu- A ~e'{X)rtagem dá curso à versão de que a Petrobrás nã_o teria 
cional, correntes ligadas à quebra de_m.onopólios estatais têm feito feito este ano as quatro descobertas de petróleo recenf.en].eD.te 
circulado na imprensa info!inações desfavoráveis às empresas que anunciadas. A reviSta:lalvez ÍgnQre que 6 fiSiCooRogéiiÕ .CeZar de 
detêm esses monopólios, contribuindo para confundir a sociedade Cerqueira Leite, convidado pela Petrobrás, teve acesso a todos os 
sobre os' dados reais do problema. dados do Departamento de Exploração e fez artigo publicado na 

Detive-me, no flDl da semana, sobre a leitura d" uma nota Filha de S. Paulo, de 20-3~94, no qual manifesta que a Petrobrás 
publicada pela PETROBRÁS no Jornal do BrasB em que rebate, tem elevado grau de certeza sobre suas reseiVas de pelrÔleo, nãO 
com veeinência, in,formações por ela consideradas tendenciosas, mais contestando a existência das descobertas anunciadas ou o 
levianas, inveticlicas, incompletas e absurdas, com o ·objetivo de fatodeteremoconidoem 1994. ' - . - .. 
tumultuar as relações da PETROBRÁS com a SOciedade. Outro absurdo é a questão de faturamento por empregado, 

Notícías como essas, Sr. Presidente, têm sido freqüentes na tendo a ré.vista, misturado empresas do ramo petrolífero, conl ati.:: 
imprensa, onde a empresa também vem ocupando espaço para ofe- vidades e variedades de produtos inteiramente· diferentes: A PeirO~ 
recer os seus esclarecimentos à população, sempre com argumen- brás atende a todo o mercado brasileiro, sendo uma empresa 
tação precisa e' informações aírlmadoras, defendendo· a · sua integrada, aluando em todos os segmentos da indúslria do pelróleo. 
·confiabilidade e o elevado conceito que tem merecido no País e no O faturamento da Companhia pela venda do·s derivados que 
exterior. - ----- ----- - -------·- produz, é inferior ao- que receberiá no extetiot porque os preçOs 

A PE1ROBRÁS é motivo de orgulho para todos os braSr- que recebe são menores do que os praticados no Inetcado intema-
leiros, especialmente os sergipanos, que IilUitõ cõntribuíraul; e vêm cional. Se a revista Veja quisesse fazer uma t:omj;áração pertinen-
contribuindo para o ·crescimento dessa empresa nacional que mui- te, examinaria os dados da Petrobrás Distribuidora _S.A- BR e ·oo_ 
tos beneficies vem trazendo ao Estado de Sergipe, ao Nordeste e suas concorrentes o BrasiL Em 1992, em milhares de dólares 'por 
ao Bmsil, uma instituição que sempre esteve a serviço do progres- empregado, a BR faturou 1.478; a Texaco 1.262; a Atlantic, 1.195 
soe do bem-estar de toda a Nação. . . e a Shell, 1.188. Se a lista da Veja, que classifica as empresas em 

Com essas palavras. quero congratular-me também Qoni'io- faturamento por empregado, tivesse algum sentidp, a BR. lá colo
dos os antigos e novos servidores da PETROBRÁS e com os Pre- cada, estaria em oitavo lugar, atrás somente de seis companhias ja
sidentes que já dirigiram a empresa. Transmito, desta tribuna do ponesas e uma aul-coreana. 
Senado Federal, os meus cumprimentos ao atual Presidente, o Dr. _ A obstinação de desinformar fi.Ca muito clara na matéria d8. 
Joel Mendes Renó, pelos excelentes resultados que vêm senâo al- revista CQI!l a comparação dos custos de produção da Petrobrás 
cançados pela PETROBRÁS em sua gestão, com os do Oriente Médio, sabidamente os maióres Produtores 

Finalizando. Sr. Presidente, peço a transcrição,. com o meu mundiais, quando dev~, por exem~o. compará-lps com os_ da, 
pronunciamento, da matéria publicada no Jornal do Brasil, edi- Noruega, Reino Unido e Golfo do, México por sewm provincias 
ção de 29 de março, de 19"94, intituladi "Nota oficial da PETRO- petrollferas semelhantes à Bacia de Campos, de onde provêm mais 
BRÁS, esclarecimento sobre a reportagem da revista Veja". de 65% da produção brasileira de petróleo. Ou quando coteja cus-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) tos totais da Petrobrás (exploração, amortização de inves~ntoS 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIVALBAPT!STA EM SEU DISCURSO: 

de desenvolvimento e custos operacionais de extração) com custos 
apenas de extração de outros palses: Nem o ridiculo foi e.vitadona 
matéria, pois se crltiça, a Petrobrás. pelas suas desc-obertas_ e_m 

Terça' feira, 29-3-9:4 águas profundas na Bacia de Campos, corno se uma companhia" 
pudesse ser responsabilizada pelo Ioc_al_~ que a natureza colocou_ 
o petróleo! Não é posSível, modificai a geologia. O ridículo é, soJornal do Brasil 

NOTA OFICIAL DA PETROBRÁS 
Esclarecimento sobre reportagem da revista Veja 

"A Petróleo Brasileiro S. A.- PETROBRÁS, em respeito à 
verdade e ã opinião p(íblica, repudia a reportagem que consta da 
edição da revista Veja que circulou domingo pasaado. 

A reportageJU usa o desgastado recurso de disseminar o pre
conceito e a desinformação contra a Petrobrás e contém aÍ111l18ÇÕ
es levianas e conclusões inver:iclicas,_ construídas com base em 
informações incompletas, meias-verdades e suposições absurdas. 

bretudo, maior pelo falo de estar a Petrobrás sendo aclamada e até 
premiada internacionalmente por sua atuação em águas profundas. 

A revista especializada Petroleum Intelligence Weekly 
(PIW), uma das FUblicações mais respeitadas do mundo na sua 
edição de 13 de dezembro de 1993, situa a Petiobrás como a 15' 
empresa de petróleo do mundo e at.~;sta sçr_ ela a que mais cresce 
em nível internacional desde 1987. E melhor uma avaliação pelos 
critérios internacionais e imparciais da PIW, que pendera todos os 
indicadores de uma companhia de petróleo, do que os critérios 
adotados pela revista Veja. 
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1ão logo obtenha o direito de resposta na própria revista 
Veja, a Petrobrás. disp:mdo de igual espaço, rebaterá uma a uma 
todas as desinformações. Toda e qualquer informação está, entre
tanto, desde já, à disposição de qualquer interessado e pode ser so
licitada através do telefooe (021) 534-2143, a C'obrar, e do fax 
(021)534-3762. ~ . ~ - ~ 

-. ·.O desproporcional patrulhamento que vem sendo utilizado 
contra a Petrobrás não tem sido capaz de apontar qualquer irregu
laridade de caráter substantivo, diante das respostas esclarecedoras. 
da Companhia. Críticas cada vez mais insistentes e cada vez me
nos obj~tiva$ nlostratn-claram_ente o propósito de tumultuar as_re-
laç~s 4&. Pe:trobrá? ~om a sociedade. - , 

,Aq repUdiar d.y maneira veemente as inSinuações e as alei
vosias da revista Veja, a Petrobrás reassegura ·que vem conduzin
do com .toda serie(iade o projeto petrolífero nacional, de forma 
efic3;2:~ rentável e aus menores. custos para a sociedade. 

- o- sR: PRESIDENTE (Chagas RoilrlguesY ..:eonce&> a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

o. SR, MAURO IJENEVIDES (PMDB-CE. Proouncia o 
sesuinte discursO.) :-_Sr. Presidente, Srs. Senadores, vários niu.i:Licl-
pios da· área metropolitana da Grande Fortaleza acham-se empe
nh~<lo~ .eiD obtef do Ministério dos Transportes a reativação do 
trem Sllb~rbanq FqrpieZ!l:A~arape, suspenso desde 1991. 

Apelos foram dirigidos. inclusive por mim, às aUtOridades 
competentes do Gov~mo feder~. sem que até boje hajam sido su
peràdos os impedimentos de ordem técnica que obstaculizam o 
atend.4nento daqúela justa reivindicaçã:o. _ -

Em contato que mantiv~ com o Superintendente Regional 
da.CBTIJ .do. O:"!'á. ,O)lgçnheir9 José do C;l\mo Gondlm, recolhi 
dados que me habilitam a insistir na concretiZação daquefa 'medida 
que faVôieéerã ·alguns. inilhares de usuários ~quele ~cho ferrO; 
viálió em IiosSQEstâdo. - - - -· -

· · .. Âli4s. $i.; f_reSide~te.: ~cebi -recente~ente do Prefeito. de 
Guaiúba.. Dr .. Tarçisio Eduardo~ Ílenevides, expediente relativo à 
reativação do. trecho Fort~e~-À.carape, va~o nos seguintes ter
mos: 

. . sr:senador: . . . 
' · ·y~nhO.Relo Pres~t.é ,s9~lcitar de V._ Ex• especial atenÇão 

para _a problema do retomo, dq trem suburban!J Fortaleza-Acarape, 
qtie.,Passapornossacidade~~~·- . ·---- -- _ _-. 

' · ESSa queStão tem sido alvo de muitos encontros e Í'euniões, 
sem ~e. até agora, tenha surtido algum efêiio-. Sendo um pleito de 
grande valia ~ara: milhares de' c:idadãos, trabalhadore.s, estudantes e 
outros diversOs munícipes rio-sS6s, e·serido v: Ex• nossO represen
tante díreto junt6 à Câmara alta: da Nação, esperamos também con
tar Com VOSSO apoio. 

· · Em anexo, encaminho cópia do parecer, do Ministério-dos 
Transportes', acerCa do referido assunto, para vossa informação. 

Assina o Prefeito Tardsio Eduardo Beri.Olotides. 

: A iDf~ão a que 'alude o Prefeito de Guaiúba é da Secre
lar:ia de Produção do Deparia,mento de Tran~l"'rtes Ferroviários -
já êni-meU poder- e apresenta as dificuldades até aqui existentes, 
as 'qUais poderão ser perfeitamente removidas por decisão do titu
lar daquela PaSta ministerial, no cas-o, o Genei'al Bayma Denys. 

. A infol'IIliiÇãO acha-Se assim concebida:- -- - -

O serviçcVde trens de passageiros, prestado pela Companhia 
Brf!.Sileira de .Trens Urbanos- CBTU, no tr~cho Fortaleza-Acara
pe, da Superintendência Regional Fortaleza SR.11, na RFFSA, foi 
suspenso· em agosto de 1991 por motivo de acidente grave decor~ 
rente de um choque de trem de passageiros com outro de carga. 

A causa do acidente, conforme conclusão do laudo de sindi
cânciã., deveu-se a falha humana, por deficiência no sistema de li-

cenciamento da circulação de trens. Em conseqüência, houve mor
tos, feridos e pêrda de duas locomotivas. 

OS serviços até então- prestados tinham as seguintes caracte
rísticas: composição de uma locomotivã. e -seis carros de passagei
ros, oferta de 1.5()(} lugares num trem diário em cada sentido e 
ocupação média de 750 passageiros/dia, entre a Capital a Acarape, 
num percurso de 68km aproximadamente. 

Para que seja viável a reativação dos serviços,_será ne.cessá
rio melhorar a superestrutura pela troca de 10.000 dormentes, rea
brir três estações intermediárias e coniratar pessoal para operação 

· (equipagem de trens e funcionários para as estaç~). -
Os estudos em andamento na CBTU par~ reativar .os servi

ços prevêem a oferta de duas viagens diárias por sentido, apenas 
entre as estações de Marac~ú e Acarape, em um trecho de 45km. 
utilizando uma composição especial (I locomOtiVa + 4· carros de 
passageiros a serem ·obtidos da RFFSA), baven4o baldeiiÇão em 
Maracanaú para os trens regulares de e para Fortaleza. 

Através dessa ·c-oncepção operacional, poder-:se-ia propor
cioriar-aos usuários meJh_or atend.ime~to e_. aO inesmo tem~, redu-_ 
zir os custos operacionais de um serviço antieca:iôniicó.- É âe se 
pr8-ver que, com a criação do Distrito Industrial, de ,AcÍlia,Pe. ora 
em ~damento, haja maior número de pessoas interessad&s_ na uti
lização do transporte feiToviário em lugar do atual serviço _de ôni
bus _que. além de caro, ~ ~ficiente .. 

Os prefeitos dos municípios vizinhos de Acarãpe ·Mostra
ram-se interessados na reativação desses serviçOs, ·tendo oferecido · 
cobrir as despesas dec~ntes da reposição ~ 10.000 dormentes e 
da contratação de pessoa]_ para ~ operação. 

Essas propostas estão sen~ analisadaS em conjunto pelas 
partes· interessadas. . _ . . _ . _ . 

Assina o Diretor do Departamento de TransJX>Ites Ferroviá- -
ri.qs, ~Secretaria de Produção do Ministério .dos Transportes, Dr. 
CésfU" B~s~QS.M9l.ta e $il~a." . 

Sr .. ~sidente, Srs .. Senadores,-com o restabeleciinento do 
trem suburbano Fortaleza/ Acarape, benefidar.;:se-ão Os lriUnicípiOS 
de Maracanaú, Pacatuba, Guaiúba, Acarape, Barreira e Redenção, 
em um percurso de 68km aproximadamente. 

e·~ o- Entendi, Por- isSÔ. dirigir veemente apelo ao Minisiro BaY
ma Denys e ao Presidente da CBTU, Dr. Isaac Pupoutchi._.qo sen-:
tido de que adotem as providências reclamadas, restabelec.endo 
aquele trecho ferroviário de iri.queS:tiOnávei sigriifica.Çãõ social, já 
que atenderá, por dia, a centenas de usuários como ante:dOrineD.te 
ocorria. 

Destaque-se, por outro lado, que, em Acarape, se acha em 
implantação um distrito industrial justificando-Se, dessa forma. o 
presente pleito que ora form.ãlizo, em nome da Ballcada: -do ~~ 
no SenadO Federà!, direiani.ênte ao MiniStro dÓs 'TranspÓrtes~ Ge
neral Bayma Denys, e ao Presidente dO CBTU. Muito obifgado. 

O SR. PIU:SIDENTE (Chagas Rà4rigues) - .Concedo a 
palavra ao nobre Senador V a1mir Campelo. 

~O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Profere o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, um grande desafio 
que se apresenta à agricultura brasileira, sem sombra de dúvida. é 
garantir que não faltem na mesa dos brasileiros--os alimentos bási
cos que, tanto mais que sua sobrevivência, lhes garantam uma sub
sistência digna. Esse desafio já vem de longa data, mas, apesar de 
todo esforço, o& desencontros verifi.Cã.dos a cada safra fize!am com 
qile-ftão fosse ainda possível atingirmos-um pafaníãf iceitavel de 
produção adequado às necessidades do nosso País. -

Em decorrência dessa necessidade, a .(X>lítiCa ·agrlcola brasi
leira a-cha-se numa encruzilhada em que a correção de rumos mos
tra-se imperatiVa: Des-de os anos 70 prliieipã.lmente, a nossa 
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produção agrícola tem apresentado uma· tendência_ cõnstai::tte de que o- preço de garantia. No caso brasileiro, a utilização desses 
crescimento-; apes-ãf de verific-armqs- iirim ou noutro ai:J.O ã.Igum de- contratos ainda é incipiente, dando-se preferência à garantia do 
crésciiito. Apesãr do sucesso. tem essa política pecado pela falta preço míniriiõ. que, neste -ano, recebeu uma nova modalidade: a 
de coerSncià~ A cadã.· ano, a sistemática de ·créditos recebe um tra- equivalência/produto. 

· lamento diferenciado, é rara a· safra em que os créditos são cOloca- _fala-se_ ~to na necessidade de alimentos para a nossa po
dos à disposição ·dos agricultores no tempo certo; não ·existe uma pulação! Qual, entretanto, é a amplitude dessas necessidades para 
filosofia clara de atendimento a um·ou a OUtro produto, de modo a um futuro não- ID.U.ito distante? De acordo com estudo elaborado 
serem atendidas as necessidades 'internas de suprimerito. Em razão por ElísiO con:ii,ni e Hosbihiko Sugàl; pesquisa~ da EMBRA
disso, numa época planta-se mais soj3._~e 9 seu preçõ-esta-màfs PA. e Stephen Vosti, pesquisador do Internacional Food Policy 
convidativo;·em outra, privilegia-se o a:iioz em detrimento do fei- Institute -IFPRL e publicado na Revista de Polftica Agricola
jão; ou cultiva-se c·ana em prejiiízó dã. .Produção de leite ou de car- Ano n, N° 05, para que se atendam às necessidades alimentares 
ne; ou, então, deixa~se a produção ·perder-se na roça por falta_ de básiCas dOs brasileiros no ano 2000, serão necessários 104 milhões 
armazenagem ou de estradas, necessârias-·para O -seue-scoameD.fõ de toneladas de grãos- arroz, feijão, milho, soja e trigo; 12,4 mi- ' 
até os centros consumidores. - - lhõeS de litros de leite; e 7,5 milhões -de toneladas de carnes bovi-

Em razão desses desacertos, o BraSil_é.hoje um grande im_- na, suína e de frango. 
portador de grãos-, a despeito de seu vasto território e de suas inca- Considerando uma perda de 20% "na anD.àzenagem dos grã-
mensuráveís possibilidades agríColas. os; as nossas necessidades globais para o ano 2000 ascendeiíam a 

Por volta de 1970, a política agrícola recomendava um sis- 125 niilhões de toneladas, quase o dobro da nossa produçio atual! 
tema amplo de crédito -ao· produtor rural; apoio governamental A meta é por demais ambiciosa, p:xlerão pensar os nobres Senado
para garab.tiios cUstoS variáveis" da-prOduçãO; l.D.vestimentos públi- res. Sem dúvida o é; mas é esta a realidade nua e crua: oo a nossa 
cos em pesquisa agrlcOla aplícà.da e extensãQ_rural; estímulos à agric11ltura produz essa quantidade de grãos, õiJ o quadro dé fome 
adoção de técri.ica& m.ãis aVaDçadas dé pi-odução ao lado da instala- e miséria hoje existente se ampliarâ âfu.da nllús no pr6Xim.o século; 
ção de adequada infra-estrutura de transporte, armazenagem eco- -- -côfuo -conseguir-isso? De -~do-cotn especialistas: i:J.essa · 
municação·. - -- _ . _ _ ~só há um cattlin.bp: precisamOs contar c'oili Umã. pOlítica a"gii-

Seguhldo esses princípios, a "nOssa· agrícUiturà. eXpettoien- cola realmente eficiente, que tome o setor mãi.S cõmpetitiVO ê·nia.is 
tou, nos arios 70- é 80, úiD ·crescíme'ni.o médio 'de 5% ao ano. Na atuante. 
década de 70 e em parte da de 80, o ~Crédito agricola era farto, tell, Gili!herme Dias, professor di Faculdade de Economia e Ad
do chegado a 20 bilhões de dólares; Hoje, esses recursos e_s_tão re- .m..i:iiístraçãÓ ·da Universidade de São Paulo, em outra matéria publi
duzidos a um terço desse valor e, mesmo assim, -ainda ocorrem cada na mesma Revista de Política Agrícola, indica alguns 
sobras de di.bheiro nos bancOs, jã q"u"e, com a iríflação alta, os pro- pontos a serem introduzh.los nessa política. - -- -
dutores se vêem acuados pelos efeitos da correçãc:f monetári3:alia- -- -· segundo ele, "0 _gargalo ~ u~m processo. de ·retomada. do 
da ao jurO.. . . . - . . crescin:lento da agricu~tura brasileírã. está na natule.za incompleta e 

No campo da pesquisa agrícola aplicada, o Brasil experi- · regiõri.alme.rite desequilibrada em qllé ·o investimehto agroindus'
mentou saltos notáveis de produtividade com muitos ·clll~v3res tO- ·· trial se fez ;:tté o momento. Incompleta, porque muita genté nãO 
talmente àdaptados à.o seu cliÍna e solO~ isSo fez coiÍI ·que nos tem· renda para consumir seus produtos; desegui~~rada; Porque o 
tomássemOs _g:ra.Ddes produtores de milho, de __ aJTQZ e, principal- Norte e o Nordeste estão ainda fora do processo, onde apenas o 
mente, de soja: COm a nielhora d~ _pro4utivid_a<le em __ São Paulo, sistema de abastecimento urbano foi incorporado11

• coo.stâta o pro
pode-se fazer unia-constatãção auspiciosa: em dez anos, a área -cuJ- fessor que, no setor agrícola brasileiro? existe muita pqbreza. e o 
tivada no Estado crescetJ 10%, enquanto que o volume de produ- melhor caminho a se trilhar para contomar esse problema. é a gera
ção aunientou 91%, o que Colocà a agricultura -do Estado no ção ·de emprego dentro de um siste_ma: produtivO cOm'petitiVo. Isto 
patamar daqueles países que ocupam a vanguarda da produtivida- não é difícil, pois é siibiâO que, riO 5etor agrícola, há muito mais 
de agrícola no mundo. - - facilidade eln se gerar emprego, de vez que a relação capital ver-

No que tange à infra-estrutura·de transporte, armazenagem suS trãbalho-é muito menor. 
e comunicação, há muito o que se fazer. EsSe-s Se-tOres estão ainda Nesse contexto, _a tecnologia empl-egada ~mpenhari_ pa
deficientes, com estradas praticamente intransitáVeis em -determi- pe1-proemiilente no seritido de garantir competitividade no inerca
nadas épocas do ano e com altas perdas na armuenagem. _ do interno e também no externo. Para que se desenvolvam novas 

Sr. PréSidente, Sr-& e Srs. Senadores, como se ·sabe, a agri- tecnologias_ agri_colas e se dissemine a _i,esquisa de fOrma mais pC
cultura é uma atiVídade _Cconômica de alto risco. De a<:ordo com rene, é necessário que se Crie.m·~~~tiV~ p~à que :O~setof priVado 
Miro M:artins, artigo· publicado na revista Coqjuotura Ecooômi- delá'particij>e, seja~ m~io .de_~çiatiyas pr6prias·;-sejã por IÍlelo 
ca, de abril de 1992, está ela sujeita a do~s _ris~QS! priifé_ipaiif: O' dã. de iniciativas conjuntas de grupos de. empresas. 
produçãó, decorrente da impreviSibilidade daS éónc!ições· climáti- Nesse novo cenário, o papel do órgão central- o Ministério 
cas e da possibilidade de ocorrência de doenças e pragas, que po- da Agricultura, do Abastecimento e da. Reforma· Agrária - seria 
dem trazer prejuízo mesmo àqu-elas culturas desenvolvidas com sensivelmente reduzido, restringindo-~~ às funções normativas de 
padrão tecnológico avançado~ e o risco do mercado, que sempre âmbito nacional _ como 0 estabelecimento e a fiscalização di:ts 
ocorre, pois a decisão do investimento, mesmo em caso de culturas normas de defesa aniriLã.J. e vegetal _bem como a coordenação da 
de ciclo curto, antecede a época da colheita em pelo menos quatro polítiCa coi:tltn-cial e tecD.ológi.ca. No entender ainda do Professor 
meses, quando as comlições de preço de venda podem ser outras Guilherme Di.S ''todas as outras definições criticas de desenvolvi
completamente diferentes. Dient.O tecnológico,--iilfra:-estriitUra produtiva, reforma fundiária, 

Para se prevenir c-ontra o risco da produção, o meihor remé- àSsentamento e treinamento de sem-terras seriam defmidas no âm
clio é o seguro rural, ainda pouco conhecido e utilizado pelos pro- bito estadual e regional. No contexto da descentralização adminis
dutores brasileiros. Quanto ao riscá -do mercado, o antídoto mais ti'!ltiYa, os órgãos regionais devem perder a ·cara.cteristica de braços 
eficaz que ·se· cóhhece é a utilização dos contratos futuros em ope- do poder central, passando a ser coot_deJ}ados por colegiados, onde 
rações de hedge, instrumento considerado até mais eficiente do têm asSeri. to os Secret.átÍos da Agricultura dos Estados da região." 
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Continuando ainda o professor: 'Do Nordeste, IXJl" exemplo, 
a estratégía deve ser a de privilegiar o emprego da irrigação atra
vês de _uma estrutura de pequenas unidades familiares. O 1 'X11 do 
problema é a promoção tecnológica deste sistexna, a reciclagem e 
o treinamento da mão-de-obra e s•1a coordenação dentro de uma 
estrutura agroindustrial~ é um imell.SO desafio Qe ordem política e, 
por esta exata razão, tem de ocOrrer dentro de um contexto regio
nal e não _de fora para dentro". 

De minha parte, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estou 
convencido de que qualquer política agricola para ser bem sucedi
da no Brasil, além da descentralização, precisa garantir recursos 
aos produtores a tempo e a hora; e, no momento em que forem 
vender a sua produção, é preciso que o preço seja compensatório, 
para-que não se vejam desestimulados com a continuação do em
preendimento. A par disso, o·sistema de armazenagem precisa ser 
aperfeiçoado e difundido, de modo a proteger a produção. É sim
plesmente inadmissível que, num país como o Brasil, em que a 
fome está presente em todas aS regiões, os produtos estraguem-se 
nos armazéns por falhas de armazenagem ou, de tão velhos, tor
nem-se impróprios para o consumo. No _campo dos transportes, há 
que prover as regiões produtoras de estradas pelas quais a produ
ção possa ser facilmente escoada. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a grande rotatividade 
de comando recentemente verificada no Ministério da Agricultura 
infelizmente tem conspirado contra o estabelecimento de metas es
táveis- pará o"·setor agrícola brasileiro. Medidas como a recente 
ameaça de interrupção dos fmanciamentos pelo Banco do Brasil
felizmente não concretizada- só sezye:r;n para aumentar as apreen
sões do setor, jogando uma ducha de água fria nas expectativas de 
obter-se, já neste ano, um SJ,Jpersafra. Tenho, entretanto, a certeza 
de que o bom senso imperará na mente de todos aqueles _que têm 
responsabilidade na condução dessa polftica, pois, se há um seg
mento da nossa economia que não pode ser de modo algum invia
bilizado, esse é o setor agricola. Muito obrigado_! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -"Sr. Presidente, sabe V. Ex• que, com o início do perío
do pascal, encerra-se a Campanha da Fraternidade de 1994, cujo 
tema foi 11A Família, como vá.i?11 

No Brasil,- as atividades desenvolvidas pela CNBB tiveram 
o objelivo de discutir, em tOda a sua extensão,__a questão familiar. 
Aliás, o documento que orientou o debate estabelece que o objeti
vo dessa Campanha da Fratemldade é redescobrir os valores da fa
mília, lugar de encontro, espaço de vivência humana, ponto de 
partida de um mundo mais humano e de acordo com o plano de 
Deus. Ao mesmo tempo, a Campanha da Frateinidade quer cola
borar na criação de condiçõeS sOciais e :Políticas objetivas, para 
que a famüi.i possa realizar a sua missão. - -

Finalmet~te, pondo em prática o mandamento do amor fra
terno, a Cainpanha da Fraternidade quer nos ajudar a olhar com 
confiança para um amanhã novo da famllia, que já pode ser des
cortinado. - ---

É comum dizer-se, Sr. Presideitte, Srs. senadcXes, que a f~
mília é a célula primeira da organização social e reflete a vocação 
do homem para a vida gregária. Não estaria exagerando se disses:
se que a instituição familiar significa a negação do egoísmo, por
que, como se sabe, o consórcio familiar é, por excelência, um 
consórcio altruístico. _ _ __ __ _ __ _ · 

Aliás, em recente artigo na Folha de S. Pilulo, publicado no 
dia priõiefrO de abril deste ano, o advogado Ives Gandra da Silva 
Martins diz, com propriedade, que o amor - e ele se referiu ao 

amor que brota da união conjugal-nãc;> é compatível com o egoís
mo; e as famílias só se mantêm unidas se nelas imperar o amor'. 

O comentário dele se referia ao Ano Famllia. Ele aprovei
tou. nesse artigo, para transcrever o ilustre depoimento do ilustre 
D. Alvaro dei Portillo dedicado à família, analisando o Ano Inter
nacional da Família que a Igreja come~r_a juntamente à Organi
zação das Nações Unidas - ONU~-Nesse mesmo artigo, o 
advogado lves Gandra ~sçreve um trecho do depoimento de D. 
Alvaro dei Portillo. 

Diz D. Alvaro de! Portillo: 
Quando desaparecem o amor, a fidelidade ou a generosida

de perante os fi.lhos, a família se _desfigura e as conseqüências não 
se fazem esperar: para os adultos, solidão; para os filhos, desampa
ro; para todos, a vida se toma um território inóSpito. _ 

Durante o período em que se desenvolveu a Campanha da 
Fraternidade, Sr. Presidente, foram feitas muitaS -reflexões sobre o 
papel que exerce a família na construção de uma sociedade mais 
estável, mais pacífica e, conseqüentemente, i:nais jJ,lsta. 

Ainda me recordo de um -depoimento do Papa Paulo VI, fei
to em Nazaré, por ocasião de umà visita que Sua Santidade fez 
àquela cidade. Dizia o Papa Paulo VI éJ.rie, na família, estão pre
sentes, de forma muito ·significativa, três gr~des linhas- que mar
cam ou devem- marcar uma verdadeira sociedade humana. A 
primeÍl'a diz respeito à lição do. trabalho. De fato, é na farnilia 
onde se tecem as primeiras atívidades laborais. que ajudam, conse
qüentemente, a fazer-com que a sociedade se realize. O ãtO -de tra
balho, de alguma forma, ajuda a acrescentar àquele que o pratica 
uma provisão de amor, porque, quando se trabalha. busca-se cons
truir uma sociedade mais desenvolvida e, portanto, mais justa. 
Nessa lição de trabalho, ninguéin- pode deixar de reconhecer que 
está presente, também; uma preocupação que se express-a -primor
dialmente na família, que é a preocupação com a educação dos fi
lhos. Por isso, não se JX)de deixar de reconhecer que, de alguma 
forma, os pais são os primeiroS educadOres. 

Em segundo lugar, na famllia, há uma lição de silêncio. A 
família se reúne em tomo de um lar e, de alguma forma, de manei
ra silenciosa, discute seus problemas e encontra caminhos que lhe 
permitam desenvolver as suas ativtdades. 

Essa lição de silêncio, Sr. Presidente, é muito importante, 
porque se sabe que a sociedade dos nossos dias é a sociedade do 
rtiído, da imagem, que a mídia eletrônica tem ajudado· a exacerbar. 
E essa sociedade da mídia eletrônica está, de alguma forma, con
tribuindo para destruir a interioridade que deve caracterizar o sen
tido último da vida da pessoa e ajudando a prejudicar a própria 
interioridade_da comunicação familiar. 

Muitas vezes, os membros da família, no momento em que 
estão reunidos, têm sua atenção deslocada para fatos exógenos ou 
fatores estranhos, e~ função desse apelo excessivo que a mídia 
exerce sobre as sociedades dos n08sos dias, que se caracterizam 
pelo uso excessivo do rádio e televisão. 

Finalmente, na família se encontra presente, de forma muito 
acentuada, a busca da construção de uma "civilização do amor11

, 

para usar uma expressão muito em moda, que vem sendo usada, 
conifreqüência, pelo Papa João Paulo IT. 

Aliás, a propósito, sobre essa expressão do Papa João Paulo 
ll, cllz com propriedade D. Luc_as Moreira Neves: 

Na família, mais do que em qualquer outra soCiedade huma
na, o relacionamento interpessoal exclui o jogo de meros interes
ses, de conveniências, de formalismo ou de obrigação - só pode 
ser frUto dO amof~ - - --

Amor esponsal ou conjugal, que depois se irradia em pater
no, matemo, filial ou fraterno, na medida em que esse amor é fe-
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cundo. Além de fecundo, fonte inesgotável da vida, esse amar é 
também único e exclusivo no plano dos esposos e perene, pois não 
tem data para morrer. · 

Faço· essas considerações, Sr. Presidente, para solicitar à 
Mesa, ouvido o Plenário; que determine a transcrição, nos Anais 
da Casa, de duas mensagens alusivas à passagem do Ano Interna
cional da Familia e, de modo especial, da Campanha da Fraterni
dade deste ano. Refiro-me à mensagem do Papa João Paulo II na 
abertura da Campanha da Fraternidade, levada ao Pais através da 
transmissão em cadeia de rádio e televisão no dia 16 de fevereiro 
deste ano. Nela o Papa enfatiza a importâD.cia ·da família. dizendo, 
entre outras c·oisas, que: 

O matrimônio e a família constituem os bens mais preciosos 
para a humanidade. Contudo, verifica-se com apreensão os rumos 
por elas tomados, não só no Brasil mas no- mundo inteiro. O clima 
de hedonismo e de indiferentismo· religioso que está na base de es
facelamento de boa parte da sociedade propaga-se no seu interior e 
é causa da desagregação de muitos lares. Precisamente por isto, 
em coincidência com o Ano Internacional da Família, a Igreja faz 
um premente apelo à redescoberta da família, célula primeira e vi
tal da sociedade. 

Além da transcrição desse documento. Sr. Presidente, eu 
gostaria também de pedir à Mesa que, juntamente com ele, fosse 
transcrita também a mensagem de D. Luciano Mendes de Almei
da, Presidente da CNBB, alusiva à Campanha da Fraternidade des
te ano, que preoedeu à manifestação-do Papa João Paulo IT. 

O SR. GERSON CAMATA- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ()IJç"V. Ex'. 
O SR. GERSON CAMA TA - Nobre Senador, é muito 

oportuna a exposição que V. Ex• faz. bem como a solicitação de 
transcrição desses documentos nos Anais do Senado Federal! prin
cipalmente o texto de Sua Santidade o Papa João Paulo IT, o qtial 
trata exatamente desses pontos ressaltados por V. Ex•, das dificUl
dades que hoje as famílias do mundo inteiro en(rent;Un, _pOi'que _se 
transfere à coletividade bui:nana o defeito, a doetiÇã-que enfrenta a 
célula primeira -da sociedade bumana._Ressalta.ria., ainda,. as __ Colo
cações feitas ontem em Vít6ria. D.a Missa da Ressurreição, por D. 
Silvestre Scandian, Arcebispo do Espírito Santo. Observei qUe as 
comunidades católicas, logo neste Ano Internacional da Familia. 
mostram uma preocupação muito grande com alguns problemas 
que podem se refletir na IioSsa Constituição,_ durante esta Revisão. 
Por exemplo, hã uma manifestaçãooâe pieooupação, por parte das 
comunidades de base e de todos os setores da Igreja Católica, com 
a questão do aborto. Logo no Ano Intemaciooal. da Faml!ia, a fa
mília. cuja missão principal é proteger a 'vida. pcxle ser levada, 
com a legalização do aborto sem nenhum freio ou controle no Bra
sil, a perder a sua rmalidade primeira. Frisava o Ar-cebispo do meu 
Estado que a ressurreição de Cristó é urii chainàmento à vida e qrie 
hoje a humanidade está se perdendo na pregação da morte ao invés 
da exaltação à vida. E essa preocupação- se toma mais patente 
quando alguns partidos políticos jã colocam como base do seu 
programa de govemo ou como lim programã a execUtar a legaliza
ção do aborto e a dissolução integral da familia, que seria o casa
mento de homens com homens e de mulheres com mulheres. 
Assim, houve, por parle da Igreja Católica, principalmente no Es
pírito Santo, um posicionamento muito forte no sentido de pedir 
aos cristãos uma tomada de posição contia essas duas tentativas 
que estão se transformando em programa de partidos políticos. 
Também no que diz respeito à posição dos parlamentares que, sen
do católicos, a Igreja faz um chamamento para que eles atendam 
aos ditames doutrinários da Igreja Católica. N"ao se pode preservar 

a família, cujo objetivo principal é manter e renovar a vida. trans
formando-.a numa pregação pemíanente da morte. E nãO se -pode 
transformar o rrnitrlmõnio numa doutrina ã:ó.tinatural, que é a nega~ 
ção integral e total da família. Esses dois pontos foram ressaltados 
pela Igreja Católica no Espírito Santo. Portanto, eu queria apenas, 
nesta oportuna e brilhante oração de V. Ex•, colocar também a po
sição da Igreja Católica do Espírito Santo e, por ser católica tam
bém. a posição da Igreja Universal. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Sena· 
dor Gerson Camata, p!lo aparte e pela -contribuição que V. Ex• 
trouxe, COIIl o se;u jlparte, ao meu discurso. 

Quero dizer que subscrevo integralmente as suas palavras. 
E vou mais além. V. Ex• tem razão·quando coloca, ·com oportuni
dade, que devemos estar atentos a essa questão~ por ocasião da Re
visão Constitucional, para que ela não seja ui:n illstante que venha 
enfraquecer a familia, que, como célula primeira da organização 
social, e porque não dizer talvez até como célula primeira da pró
pria organização política de um· Estado, não venha a 50frer novas 
agressões. 

Também fique certo V. Ex• de_ que terá o meu apoio para 
que se evite que na ReVISão- Constitucional se Possa, de alguma 
forma, contribuir para derruir a família ou criar dificuldades para 
seu pleno desenvolvimento. Por isso, ao temPo em que agradeço o 
aparte de V. Ex•, quero dizer que concordo inte~Imente com &"Ua 
manifestação, que, de ãiguma forma, se compiementa com as pala
vras que aqui estoU pronunciando sobre o assunto. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR.. MARCO MACIEL - Pois não, nobre SeÍ>ador 
FranciscoRollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Sena
dor Marco Maciel, V. Exa, ao ocupar a tribtma nesta tarde, faz um 
registro de uma -das campanhas mais comoventes e importantes 
que a CNBB houve por bem realizar no País: "A famllia, como 
vai'?". É uma pergunta que ecoa em todos os· lares, em todos os 
cantos da Pátria brasileira nesse instante. Sensibilizou, fez-se no
tar. E a família brasileira procurou, de certa forma, encontrar uma 
resposta a esta pergunta. que é um apelo, que é, digamos assim. 
um me~er, um convulsionar as consciências para que o homem e a 
mulher se voltem para a celula matei" da humanidade, que é a pró
pria -famflia. No Brasil, de uma forma especial, o que ·nós estamos 
a ver é que no Campo ãs fanillias vão bem. As esposas são" cOmpa
nheiras, os filhos ainda têm um sentido muito intenso f5 denso do 
amor filial, do respeito aos pais e das suas responsabilidades para 
com aqueles que os geraram. E essa fanu1ia está coesa, está in:lida, 
apesar das vicissitudes. Mas, Sr. Senador. quando deixamos os 
canipos, quando deixamos aqueles que não têm teria para tr.3.ba
lhar, que procuram as periferias das gra:ndes cidades, ou mesmo 
até das nossas cidades pequenas do interior, a família não vai bem. 
Não vai bem porque eles deixaram de ter o básico que conseguiam 
no campo, tudo passa custar dinheiro, ele vai ser subempregado, a 
mulher vai trabalhar como subempregada, os f!lhos já não parti' 
lham do mesmo lar. Tem a bebida, vêm os convites os mais diver
sos e vem a mídia a Wl.uir numa classe do es~to soei~ que 
não estava preparada- para receber aquelas demonstrações pouco 
sérias de amor, de afeto, de carinho e de responsabilidade que a 
mídia, no maiS das vezes, fornece aOs lares. Então~ Õ que se encon
tra? É o marido que vai embora porque não pode manter a casa; é 
a mulher que se sacrifica de uma maneira-intensa para tentar man
ter a coesão da família; são as filhas que se prostituem; são os fi-
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lhos que vão para as ruas como pivetes lavar carTõ, assaltar, torn.ar~ 
se "aviões" na venda de tóxicos. A estes não há como se pergun
tar: "A família, como vai?". Para que a família vá bem. Senador, é 
preciso que o País vá bem, que o mundo mesmo vá bem, para que 
todos, despidos da angustiante necessidade do pão de cada dia, 
possam encontrar no refúgio do seu lar. da sua casa, o seu repouso, 
o seu aconchego e a realização dos _seus sonhos maiores. Aqu_ele 
que tem o carinho da esposa, o amor dos seus filhos, que é respei
tado, pode trazer para sua casa o atendimento de suas necessidades 
básicas. Quando isso não acontece, Senador, a família vãi -mru. Vai 
mal, não porque é pobre ou tão rica. Vai mal porque há uma disso.;;
ciação afetiva muito grande~-que começa com a perda do respeito 
ao chefe da família. E os órgãos de comunicação, como citeí ante. 
riormente, vendem uma qualidade de vida ilusória. em que os pe
cados mais densos e as idéias mais esdtúxulas são apresentados 
como fatos naturais. A familia vai mal quando já não conversa, 
não troca idéias, não se senta junta no sofá, ri.ão se abraça, ~o _se 
acaricia, não se ama. Quando essa família pára, fica estáticá de~ 
fronte à TV e assiste a adultérios coo.sentidos, a amores proibidos 
entre irmãos, quando se toma até juiz, dizendo como deVe ser, 
quando se vende a ilusão de que a vida da mocinha, que chega na 
grande cidade, será muito fácil se ela ceder a velhos libidinosos, 
àqueles que comandam determinadas c-adeias -de serviços, quando 
se começa a mostrar que isso é um way Õf life, aí, Senador Marco 
Maciel, nós, a quem Deus ó.eu a ventura de ter uma família organi
zada, sentimos a nossa impotência, o nosso pesar e até a nossa dor, 
porque gostariamos que todas as famíliãs fossem como a de V. 
Ex•, como a minha família, como a de tantos que souberam cons
btlir a sua família sem se deixar contaminar por coisas desse tipo. 
Mas esses são fatos que fogem ao nosso controle. Resta:..D.os -O con
solo de acompanhar as idéias da CNBB, louvar o que nos disse 
Süa Santidade o Papa João Paulo-li e Ofeieeef-ó nosso exemplo, 
que é o que podemos fazer, aos nossos filllos, aos nossos !unigos, à 
nossa cidade, à s_ociedade a que pertencemos. Com o exemplo, ao 
nos perguntarem 11A família, como vai'?11

, podemoS resjXmder que 
as nossas famílias vão bem - não porque somoS da classe média
ou porque não falta pão, mas porque existe amor, existe afeto, 
existe cuidado -, e aí teremos prestado, tenho ceit~ia~ -um grãDcte 
serviço ã sociedade. Impotentes ante a dimensão do problema, ofe
recemos o nosso exemplo para que possa ser -Seguido por nossos 
filhos e netos, e que estes, numa repetição geoméu-ica,· possam, no 
futuro, recompor e encontrar a família Como foi .prevista e aben
çoada por Cristo: Felicito V. Ex•, Senadór MarcO MàC-ieT. pelo
tema p:rr demais comovente e da maior resJXmsabilidade. Todo 
nós, de uma certa forma, de mãos dadas, deveríamos estar COID. a 
CNBB e com todos aqueles que crêem nOS- valores iiltrínse-cos_=e
maiores da família, dando nosso apoio, fazendo prositmtos, falan
do, pregando, para que homens e mulheres entencl_~ que o ho
mem foi consltuído Para cozistruir, e sua construção maior é a
família, que ele é capaz de gerir na sua efémera passagem pelá 
Terra. Parabéns a V. Ex• pelo pronunciamento desta tarde. _ 

O SR. MARCO MACIEL- Muito grato a V. Ex•, nobre 
Senador Francisco Rollemberg. -Eu diria qu·e, inais do que um 
aparte, fOi utri depoimento oferecido ao Senado Federal e, p:rr isso, 
ao País. O aparte de V. Ex• ajudou a tecer o meu· discurso e lhe 
deu maior densidade. 

O SR. AMm LANDO -O nobre oradÓr permite um apar-
te? 

O SR. MARCO MACIEL- Côm !'nii<r~óuÇoV. Ex", no· 
bre Senador Amir Lando. 

O SR. AMm LANDO - Nobre Senador Marco Macie!, V. 
Exa .·.'Jorda com profundidade, como sói acc:ntecer. um tema muito 

importante não apenas para o momento, mas para a vida nacional, 
para o futuro deste Pah. A Constituição é clara, conio-V. :Exa ci
tou, ao dar um tratamento especial ã família. O art. 226 estabelece 
que a família é a base da sociedade_ e tem especial proteçãoüo Es
tado. O seu § 7° diz que 11fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento fa
miliar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar re
cursos educacionais e científicos para o exercício ·desse direito ... ". 
Nos parágrafos seguintes, estabelece o direito, -sobretudo da crian
ça, à vida, ã saúde, ã alimentação, à educação, ao lazer, à profis
sionalização, à cultura, à dignidade. Ora, o nosso Constituinte teve 
uma inspiração nãO' apenas circunstancial. Olh-Ou, como todo esta
dista, a Nação brasileira através das décadas e não apenas do mo
mento em que legislava Resta, como_V. Ex• diss_e, nesta Revisão 
Constitucional, preservar estas conquistas, sobretudo em termos 
institucionais. É preciso dar conseqüência prática às normas cons
titucionais, sobremodo nestabora de desintegração da família bra
sileira- e não:é só da família brasileira. Entendo que vivemos um 
momento de desinte~ão, um momento de atomização da socie
dade, em que a fãnillia é essa célula fundamental; estamos vivendo 
um momento de dispersão dos valores, de dispersão das relações 
sociais. Assim entendemos, boje, as secessões, as lutas raciais, etc, 
porque _estamos perdendo a essência dos valores fundamentais que 
são_ cultivados na família Não há dúvida de que a campanha da 
CNBB levanta uma questão atual, crucial. Se não se preservar essa 
célula, que constitui o lab_orat9rio da personalidade _dos cidadãos, 
vamos aos poucos perdendo a cidadania e perdendo a construção 
da cli~dade das nações. Assim, quando se levanta a questão so
bretudo sob a ótica da crise brasileira, da miséria, da pobreza, 
quando esses princípios gravados na Constituição ri.ão merecem 
dos governantes preocupação permanente e cotidiana, quando' es
sa_s: dis.Q9siç~~ constituenlletra morta, mais do que nunca é preci
so Vigilância daqueles que acreditam no Brasil. nos_ valores éticqs 
e clistãos. É precísO âar esse sinal de alerta à sociedade, porque 
não podemos c_ontinuar nessa inércia permariiúite_ de não fazer 
nada, como se essas questões não dissessem respeito ã sociedade-e 
a nós como 4Idivíduos. Quem tem uma escala de valores e os cul
tiva, mais do que nunca deve desfraldar esta bandeira, como o faz 
V. Ex•. nesta tarde, levando o Senado e a República à reflexão de 
uma ~estão que precisa ser meditada e. sobretudo, trabalhada, 
para termos condições objetivas de transformar esse processo caó
tipp!_isto é, ~_desintegração da família. Está de parabéns V. Exa, 
que, mais uma vez, não deixa escapar um tema de interesse nacio
nal, de todos nós e, principalmente, da cidadania. 

O SR. MARCO MACIEL - Sou eu que agradeço a V. 
Exa:, nobre Senador Amir Lando, o seu aparte. 

V. Ex• lembrou muito bem o tratamento que a Çcn~tituiç_ão 
confere "à instituição familiar. Coo.stata-se clariunente, de alguma 
forma, a distância que existe entre o texto da Lei ~undamental e 
aquilo que ocorre, na prática, na sociedade bra.Silefra- em -nossos 
dias. O aparte de V. Exa deixa uma série de coloc~ões que são 
úteís A análiS_e desté tema, Pofque, se é verdade_ que a Campanha 
da Fraternidade se encerrou com o Domingo de Páscoa, de ouira 
parte, é igualmente verdadeiro que o tema continuará em debate 
com maior intensidade pel_a o~.- -

Como fiz questão de salientar no início das minhas pala
vras;este é o ano consagrado pela ONU à família: o denominado 
Ano Internacional da Família. E a idéia da Organização das Naçõ
es Unidas é fazer com que, durante todo este ano, a questão famí
lia seja discutida, refl~tida, meditada e que se possa extrair 
algumas conclusOOs para que se busque melhorar a condiçãO da fa
mília no mundo. 



Abril ele 1994 DIÁRIO ÍlO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) Teiça-feira 5 1547 

Aliãs, a própria Organização Internacional cogita da elabo
ração de uma Carta Universal dos Direitos da Fanúlia, que,_ certa
mente, será um documento tão importante quanto a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. No fundo, é um alongamento 
de sua preocupação humanística que a ONU-vem buscando impri-
mir desde a sua constituição. - --,_ 

É fundamental, portanto, que essa Declaração Universal dos 
Direitos da Família cogite ele políticas claramente voltadas à sua 
promoção. Políticas que, ele alguma forma, se voltem sobre!ndo 
para os países mais carentes e mais pobres, notadamente aqueles 
localizados no chamado Terceiro e Quartc{Mundo. 

Com relação ao Brasil, por exemplo, é o próprio IBGE que 
diz que o quadro famíliar estã em processo ele involução. O ffiGE 
verifica que tem aumentado a proporção de famílias chefiadas por 
mulheres sem cônjuges- e -córil filliõs. Se enl 1981 essa categoria 
representava 12.4 das famílias, em 1990 já alcançava 15%. Isso 
sem contar que muitãs dessas famílias tiverãrii que· iriif;rar. porque 
cresceu consideravelmente, nos últimos anos, ó êxodo do campo 
na direção da cidade, ou das pequenas cidades em relação às cida-
des ele médio e grande porte. . 

outro-fenômeno que marca a posição ·desfavorável em que 
se encontra a faniíl.ia no Brasil é que tem ocorrido um declínio no 
número de casamentos. Isso tomou-se mais acentuado em 1980. 
Por exemplo, em 198!, foram notificados cerca de 933 mil matri
mônios e, já êm 1990, esse D:í.ímero caiU pãrá. 777 mil, apesar de, 
como se sabe, a população ter crescido. Concomitantemente, Sr. 
Presidente - ccnforme dados do IDGE publicados na revista Fa· 
mília Cristã-, as separações judiciais encemldas_em primeira ins
tância chegaram a quase 70 mil, em 199o:·Isto representava 9,1% 
dos casamentos registrados naquele ano. Em !98b,-tcidavia, o nú-
meronãoWtrapassavaa2,5%. - ·· --···- - · · 

Esses são apenas alguns dados, de ~aturez~ t:st;atís~Ca, que 
mostram que a instituição familiar, d"e alguma forma, está em cri
se. Isso sem mencionar outros- -dadOs que_ são decorrente~ da. situa
~ econômic~ e social em que vive o País. Como a economia ilão 
tem crescido ·com a velocidade desejável, é natural que a socieda
de esteja em um processo de empobrecimento, afe~do, direta ou 
indiretamente, a instituição famlliar. 

Por isso, Sr. Presidente, devemos, neste momento, fãzer vO
tos para que a ONU consiga examin_ar_ com intensidade, neste ano 
dedicado à família, as questões que aqui estãÓ sendo suscitadas. E 
quem sabe possamos extrair a1gumas políticas Uteis para O fortale
cimento da instilnição famíliar, ao fmal dos trabalhos que a ONU 
está promovendo e piu-a o qual o Brasil vai concorrer COD! sua con-
tribuição. · 

A propósito, gostaria de obsetVar, Sr. Presidente, que o 
Papa João Paulo ll, Ontem, durante a celebração da Páscoa, divul
gou mensagem dirigida à cidade e ao mundo, intitulada urbi et 
orbi, e aproveitou a ocasião para referir-se a essa questão. _ 

Entre outras coisas, conforme registram osjomais-~-e-Cito 
especificamente o CoiTei o Brãz1i.lenSe de boje, página I O -. o 
Papa observou: 

( ... )as famílias precisam desta força divina, particularmente 
em nossos dias, em que múltiplas ameaças assediam a família nas 
raízes próprias de sua existência. -

Preocupado com estas ameaças - disse o Papa -, vou en
viar, nos próximos _dias, uma carta a todos os Chefes de Estado, 
por ocasião do Ano Intel;llacional da Família, convocado pela Or
ganização das Nações Unidas, com a cordial adesão da Igreja Ca
tólica. 

Na carta, o Pontífice pedirá que sejam feitos todos os esfor
ços possíveis para que não seja diminuído o valor da pessoa huma
na, nem o caráter sagrado da vida. E disse textualmente o Papa: A 

família.c_ontinua como a principal fonte da humanidade: todo Esta
do deve tutelá-la_ como tesouro precioso. 

Concluo. pois: Sr. Presidente, as minhas palãvras, fazendo 
vo~~ de que a ONU possa o(~~r UJll3. decisiva c.optribuição 
neste _campo, no sentido de melhorar a vida em sociedade e, sobre
tudo, termos êxito na busca de uma sociedade que seja menos de
sigual, menos injusta e mai~ harmônica. 

Concluo as minhas palavras, Sr. Presidente, lendo um pe
queno trecho da carta que o Papa João Paulo II dedicou à família. 
E um documento de cará.ter pessoal, não é uma encíclica ou docu
mento_semelhante, mas não deixa de ser um depoimento de caráter 
estritamente pessoal do Papa, que demonstra., mais uma vez, a sua 
preocueação com a farnilia. Diz o Papa João Paulo rt: · 

E preciso fazer realmente t~ o ~s.fo;rÇo poss~vel para que a 
família seja reconhecida comO sociedade primordial e, em certo 
sentido, "soberana". _A sua "soberania" é indispensável para o 
bem da sociedade. Uma nação verdadeira.nlP.:Dte soberana e espiri
tualmente forte é sempre composta f'OI famílias fortes, ciente~ da 
sua vocação e de sua missão na história. A família estã no ttlitro 
de todos estes problemas e tarefas: relegá-Ia para um papel subal
terno e secundário, excluindo-a da posição _que -lhe compete, n~ so
ciedade, significa causar um grave dano ao autêntico crescimento 
do çorpo social inteiro. · 

DOCUMENTOS A QUE -SE REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU DISCVRSO. -

CONFEiffiNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

MENSAGEM DO PAPA PARA A CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 

(Parasuaaberlnradia !6-2'94} · 

Caríssimos brasileiros, irmãos e irmãs 
1. Saúdo-vos cordialmente neste início da Quaresma, para 

abrir a Campanha da Fraternidade ele 1994. Façoco; em união 
com o episc-opado brasileiro convidando a todos quantos roê ·escu
tam, a viverem com espfrito de fé e recolhimentO interior este tem
po litúrgico, tempO de verdadeira penitência, destinado à 
preparação da pãscoa da Ressureição ele Cristo. 

Hoje a liturgia da Igreja eleva fervorosas preces a Deus mi
S:Çricordioso com _as palavras do Livro da Sabedoria: "Senhor, ( ... ) 
amais tudo quanto ÍtzeStes; perdoai aos pecadores arrependidos" 
(cf. Sab II, 24-25_). Que esta súplica sirva de alento para a conver
são dos corações, e, por outro lado, de motivação para o adequado 
e_nfoque do tema proposto desta Campanha: "A Família, Como 
Vai?". 

Se nos perguntássemos, qual é, dentro de toda a obra da 
criação. uma das instituiÇões ·fuãis amadas por Deus, a resposta se· 
ria, sem dúvida, a Família. "O matri.m.ôniõ e a fam..íliã-.constituem 
um dos bens mais preciosos para a humanidade11 (Familiares Con
sortio, 1). E, contudo, observa-se com apreensão os rume& por ela 
tomados, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O clima de he
donismo e de indiferentismo religioso~ que está na base do esface
lamento de boa parte da sociedade, propaga-se no seu interior e é a 
causa da desagregação_de muitos lares. Precisamente por isto, em 
coincidência com o Ano Intemaciónã.I da Família, a Igreja faz um 
premente apelo à redescoberta da família, "célula primeira e vital 
da sociedade'' (Apostolicam Actuositatem, 11). 

2 Ao pens3r nos lares cristãos, gostç> de ~giná-los s.eme
lbante_s aos da Sagrada Famflia de Nazaré: nesta encontrarão uma 
grande luz que ilumina suas vidas, e os_ impele a seguir adiante 
cheios de ânimo, com oti.mismo, apesar das evidentes dificuldades 
por que atravessam atualmente. Junto a um consistente núcleo de 
famílias que se indentifica com os ideais cristãos do EvBngelho. 
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encontram-se fissuras, cada vez mais amplas, no tecido societário 
provocadas pelo divórcio e ·pelas separações de fato- causa princi
pal da juventude abandonada, para além das dificuldades sócio
econômicas -; pelas tmiões Ilícitas, e o- egoismé::i que envelhece o 
amor entre os cônjuges e atenta ii:i.clusive contra a vida dos não
nascidos. 

Urge, caros irmãos, restaurar o sentido cristão do matrimô
nio. Urge considerá-lo, especialmente dentro da Pastoral das Famí
lias, como uma vocação à santidade nas realidades ordinárias da 
vida c_onjugaJ.; recordem os casais que é sinal revelador da autenti
cidade do amor conjungal a abertura i!. vida (FC 32), mesmo quan
do Deus não envia prole. Naturalmente as responsabilidades da 
procriação estendem-se também ao empenho de fazer crescer os 
filhos numa vida humana e cristã, através de uma sadia e contí
nua obra educadora. Por isso, dizia-o na Mensagem para o Diá 
Mmuiial da Paz deste ano, que 11baseada no amor e aberta ao dom 
da vida, a famflia leva em si o futuro mesmo da sociedade11 

(n.2). 
3. O P-ãpãfioji-<jiieiia fa.Iãi ao coração de cada brasileiro e 

de cada brasileira que o escuta: revalorizai, com generosidade e fê, 
os valores do matrimônio; renovai, ao mesmo tempo. vossa con
fiança na Igreja que, ao ·defender a família. cria as bases de uma 
pacífica convivência humana e de abertura do homem para Deus 
(cf. Veritatis Sp1endor, 96). 

Que a CanipaDh3 da Fraiemidade que hoje inicia~se seja 
ocasião e estímulo para que as familias cristãS. abram-se à luz de 
Cristo: sejam -elas portadoras aos seus semelhantes da alegria de 
sentir-se filhos de Deus. · 

Exorto-vos, irrb.ãos e irmãs, a deixar~vos conduzir pelo Es
pírito de Deus, a romper com as Cadeias do pecado e do egoísmo. 
Fazei ~ f~ª" !JID.: remanso~ pa;z e de ~eg:r41.. Pedi a Deus que 
em cada lar cristão se reproduza de algum modo o mistério da 
Igreja. escolhida por Deus e enviada como guia do mundo._ 

Que~ nesta Quãrosma, o póder santificadOr do Espírito, que 
deséeu sobre a Virgem de Naz~. desça tambéril sobre todas ~- fa
mílias do BrasiL Com. esi.a prece, envolvendo em igual estima a to
dos,vosabençôo: ._-c_,_- -"-· _-

EM NOME DO PAI + E DO FILHO + E DO ESPÍRITO 
SANTO 'AMÉM! 

PAPA JOÃO PAULO U 

MENSAGEM DE DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA 

Para a Abertun. da Ca~panba da ~raternidade 

No Ano Internacional da Família, o tenla da Campanha da 
Fraternidade de 1994 é sobre Fraternidade e Fálnilia. "A Família, 
como Vai?". Família, dom de Deus, desafio, c;óÍDprom.isso. 

· Dom de Deus: porque é ria-Família que.rlasce a vida. É com 
nossos pais, iiniãOs~ parentes: qúe aprendemoS qúe somos amados; 
descobrimos o valor de nossa própria pesSOá: a consciência da 
própria dignidade. Ainda bem que aprendemos_ a amar os outros, a 
nos dedicarmos a eles, a promovermos a peo;soa humana. É na fa
mília que se forma, também,. o cidadão que vai -se dedicar aos ou
tros e construir uma sociedade solidária e justa. -Aí" aprendemos os 
nossos direitos e os nossos deveres. -

FamiUa desafio: Quem não percebe hoje o sofrimento, a 
angústia de viver em Família? ~justiças sociais, violência. perda 
de valores morais. Que a.C:ohlece? Separa:Se o Pª-Sal, Separam-se os 
fllhos. Essa é uma situação de &rande so~nto e que neCessita 
de todos nós um compromisso. A F~ia. como V ai?". Como vai 
a nossa Família. a sua família? Tem ne.cessidade de uma dedicação 
maior na compreensão, no respeito, no aniár. rio, perdão. -- -

E também um compromJsso nosso para que haja condições 
dignas de vida para todas as fainílias brasileiras. Trabalho, salário, 
habitação. educação, saúde,_ televisão sadia e amor, muito amor. 
Esse am~ que aprendemos com as nossas mães e que pedimos a 
Nossa Senhora, á Mãe dt? Jesus, Padroeira do Brasil, para que 
abençoe todas as famíliâs brasileiras. 

Está aberta a Campanha da Fraternidade 1994. 
Brasília, 16 de fevereiro de 1994. - Lançamento da CF 

1994. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Pronuncia o segninte 
di'ilcurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sc!nadóres, 
a respeito do monumento edificado pelo legislador fr~cês que 
constitui a Declaração doS Direitos do Homem e do Cidadão, afrr
mava Lamartine_ que o constituinte não era francês, era universal; 
que -ã.Ii se dispunham normas para a humanidade. 

Não há dúvida de que. com relação a essa idéia da grandeza 
constitucional, do momento_ da edificação de_ nações plasmadas 
nas constituições, podemos dizer que o nossO Constituinte de 1988 
legislou muito além dos redutos das suas representações, muito 
além das suas aldeias ou das questões paroquiais; olhou o Brasil 
imenso. grande como um todo, e dispôs nonnas_de caráter univer-
sal para a Nação. ~ ~~ 

Todavia, o que há de mim nesta Constiíuição? Oúio afll'lllir 
que a Constituição de 1988 tem um grau de excelência sem_prece
dentes na história constitucional naciorial. Mas- o que tem de- ruim 
é exatãmente a falta de execução, ã. ausência de vontade-política de 
dar a força da ação governamental às normas da Constituição. 

O que falta não são normas. não são leis, nãO é a COnstitui~ 
ção; o que falta, sim. é a visão do estadista _no Poder Executivo, 
que coloque as suas ações nãO ipénas pã.ra o p:ieseD.te, -mas -pãra as 
gerações futuras. O que é- preciso, neste_ Brásil, para toinar a inte
gração nacional uma realidade efetivíl, é a existência de um Podér 
)3.xecutivo que olhe a imensidão brasileira-~- dê ~ suas. ações a 
grandeza ·da dimensão t~mitorial do País. O País, grande, imenso, 
teve peguenos e, sobretudo, caolhos executivos. 

- É nessa perspectiva, Sr. Presidente, que leio o art. 3°, inciso 
lit da Constiruição da Repúblicac . . ~ 

Art. 3' Constituem objetivos fundamentai!< da República 
Federativa do Brasil: 

m- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as de
sigualdades sociais e regionais; 

É evidente que nessa disposição existe mais do que um pro
grama de governo: existe um compromisso de vários governos. No 
que se refere às desigualdades regionais, sobretudo, o Governo, 
cada vez mais, torna-se prisioneiro dos grandes centros populacio
nais do Brasil e governa a República a partir desses adensamentos 
políticos- e JX.lpulacionais. A Amazônia é relegada ao desprt"ZO, ao 
desprezo secular, ao desprezo da gênese, porque ali ainda se escre
ve o último capítulo da ge_o~afia nacional. A Amazônia, cortada 
somente pelos_9UI'SOS d'água. foi obje.to de uma ocupação recente 

Lembro-me. Sr. Presidente, que em 1970. quando-chegava a 
Rondônia, não existiam mais que 60 mil alinas. Hoje, mais de 2 
milhões de brasileiros fazem daquele pedaço do território nacional 
Brasil defmitivamente. porque só a presença viva de brasileiros 
naqueles confins, naqueles ermos, naqueles páramos distantes, dá 
a essência da soberania nacional e da nacionalidade. É a presença 
viva dos brasileiros que constitui a afirmação da nação brasileira e 
faz Bra~ esses pedaços de terras abandonados e vazios. 
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No entanto, que tratamento se dá a essa gente pioneira que 
foi ocUpar esses coníms? O tratamento, mais um vez., do desprezo, 
o tratamento dos séculos, que sempre ignoraram a gente ela Ama
zônia. É tratada a Amazônia de forma ex6tic~ como se fosse algo 
diferente do resto_ do País. Ali,_naqueles confms, além do Paralelo 
13, começa a Amazônia, mais de 50% _do território nacional. 

Agora, invocando a Constituição, faço um apelo especial ao 
Governo Federal, para que produza um pl.lno de integração e de 
desenvolvimento regional, porque só o homem desenvolve, pelo 
seu esforço muitas vezes assistemático, pelo seu esforço indivi
dual. 

O Governo deve ao meu Estado de Rõlldônia um pro&-ãma 
especial de desenvolvimento, tratando, sobretudo, das questões do 
subsolo. Temos ali a maior mina de cassj.terita -o que representa 
Bom Futuro -, sem tratamento jurídico e; a;droinis~atiV9~ -~n~ga
se o garimpeiro que a descobriU à sanha incontrolável das C9mpa
nhias de mineração, que querem devorai--Sempre o direito 3lheio. 
sobretudo o dos garimpeiros, que lançaram ali o seu trabalho, des
cobrindo esse mineral com o esforço pessoal, sem apoio" do Govér
no e das multinacionais, exclusivamente pelo seu deSejo de 
produzir bem-estar para as suas famllias. 

Hoje, mais do que nunca abandonado, nosso seringueiro é 
tratado como um pária; o garimpeiro, seiilpre coodenado como um 
fora-da-lei, pode, a qualquer momen~o. ser chamado à punição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se trago uma questão regio
nal para discussão neste fórum da República é porque o Brasil se 
forma exatamente de regiOOs, de particularidades que reclamam 
um tratamento da União;· mas não se enc_ontrâ sequer-um vínCulO· 
de solidariedade, como estipula o inciso I do art 3°. __ cfa.COnstitui
ção da República. . . . . . . . _ ·- . 

Esse artigo estabelece os objetivos· fundamentais da Repú
blica Federativa do Brâsil, que j~m no papel à espera de um go':' 
vemante_ que lhes dê vida e consistência, para dar ao País ao 
menos a dignidade de uma Nação justa 'e solidária. · 

Efetivamente, temos· de tentar aos poucos ãpaiã.r as desi
gualdades regionais, mas _isSO ain~--~Ons!itut um discJ,li'so sem 
efeitO prático, porque ·o Podei Executivo olha mals para si, para as 
suas questões pessoais, do que propriameD.le pã.ra os interesses 
maiores da Nação. 

Isto posto, Sr. PresideDte, Srs. SenadoÍes, façÕ um apeio 
também para a União, através do Banco do Brasil, contrariando 
definitivamente uma disposição da ~da_ ~tra Zélia,_ que proi
bia o fmanciamento para o setor agrícola aciD;J.a do Paralelo 1~. 
discriminando mais Úma vez exatamente a Amazônia, dando um 
tratamento que contraria um princípio fundamental: o da igua,lda':' 
de, que diz a lei deve tratar a tod.()S da mesma _n:l3I;leirª;· <?_princípio 
da isonomia, que eStá estipulado na· essêí:tcià, nã-o da Constituição 
apenas, senão que nO regime democráticO repUblicano. 

Mas o colono_de Rondônia não tem ace~so ao crédito agrí
cola, ao fmanciaril.ento da produção. No momento da colheita, so
bretudo. não tem ele acesso ao_crédito através da EGF ou_da~AGF. 
Está mais uma vez discriminado e aí tem que _entregar ·o- produto 
ao primeiro atravessador que passa, pagando l/3, talvez no máxi
mo 50% do preço mfuimo, quando não U 4 apenas do que está ga
rantido pelo Governo Federal. 

Kautsky afumava em A Questão Agriuia que a desgraça 
do agricultor não estava exatameilte relacionada com as dificulda
des das intempéries, mas sobremodo Cbm as dificuldades da co
mercialização. Era no momento da colheita farta ,C}Ue ameaçava a 
bancarrota ao ·agricultor. Se afrrmou iss·o ainda no princípio do sê
culo, poderemos dizer ·que o IIi.esn:io ainda ocorre em: Rondônia, 
porque lã o colono que produz está condenado à miséria no meio 

da fartura da produção, exatamente porque não há comercialização 
da safra agrtcola. 

Fiz esse apelo por diversas vezes ao Presidente do Banco 
do Brasil, aos vários Ministros da Agricultura, mas b.ldo que se 
refere à Amazônia merece o. silêncio desprezível do Governo 
Federal. Recentemente, estive com o Sr. Alcir Calliari. Presi
dente do Banco do Brasil, fazendo um apelo dramático para mi
lhares de agricultores que estão em época de colheita, com a 
tulha cheia, mas o valor da produção está reduzido Sllbstancial
mente; em termos do mínimo- Que o Governei deveria garantir, 
porque não existem mecanismos de aquisição nem de fmancia-
meuto da produção. · 

Por isso, evocando um direito fundameõtal da isonomia, so
bre(Udo os principios de solidariedade previstos no art. 3" da t:onsc 
titriiÇãO e à idéia âe -reduzir as desigualdades regionais, faço, desta 
Tribuna, um apelo dramático ao Presidente do Banco do Brasil 
para que ao menos estenda os benefícios daquela instituição rman
ceira aos agricultores (je ~()ndônia. Não é IX>Ssível continuar com 
essa discriminação .. Mais do que ao abandooo, o povo trabalhador 
de Rondônia, que produz a. riqueza nacional, é hoje condenado 
semterpraticadonenhumcrime. _ _ _______ _ 

O Sr. Alu·e9- Mdlo ~ PeriD.ite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. AMIR LANDO -Com prazer ouço V. Ex•. 

O Sr. Aureo Me!lo -Nobre Senadoc, é duplamente como
vido que ouço as palavras de V. Ex•. Em primeiro lugar, pelo fato 
de V. Ex• estar defendendo uma área da Amazônia que, casual
mente, é a terra onde nasci. 

O SR. AMIR LANDO -.Com muita hOnra para os rondo
n~_~e~~ 

O Sr. Aur~ Mello- Mui.to obrigado. V._Ex• é muito gen
til. Em segundo lugar, comove-me ver como V. Ex•. um catarinen
se gaúcho, integrou-se e integra-se àquela regiãO e despeja amor 
do mais puro, do mais lídimo, cristalino e entusiástico em relação 
ao progiesso da terr~ e aos interesses do povo-daquela área. O dis
curso de V. Ex• é muito brilhante! Bom seria que as autoridades 
incumbidas da distribuição das grandes dotações de orçamento 
que- Sãó colocadas por nós no documento magno, fmari.ceiro. deste 
País, atentassem para isso e se comovesSem com: palavraS Como 
essas· que V. Ex• está proferindo. Rondônia- sai de lá garoto ain
da, deportado junto com meu pai, porque era ele um revolucioná
iiõ-de 32 e-não foí"mãiS suportado naquelas regiões; pOis seus 
inimigos da ditadura assim não queriam- não é mais hoje o que 
erà naquele tempo. Rondônia é hoje um Estado forte, poderoso, 
com cerca de 2 milhões de habitantes,, segundo estou informado. 
Dois milhões de trabalhadores que não são apenas os nativos de lá, 
mas pesSoa~.-que vier.im de todos os grupamentos sociais brasilei
ros e ali estão construindo, no contraforte da frcnteira do Brasil 
com a Bolívia prini::ípàlmente, uin_verdadeiro baluarte que.deveria 
ser principalmente fmanceiro, parã. _que pudesse proporcionar aos 
habitantes dali as condições satisfatórias que são a eles imprescin
díveis e, ao mesmo tempo, viesse a se constituir na atração que foi 
e continua sendo, desde o instante em que eles se evadiram de suas 
terras para se solidarizarem com Rondônfa. Receba V. Ex• a minha 
emoÇãó, a minha comoção, a minha sensibilidade, porque estou 
vendo um homem de pele branca, de cabelos louros, com pinta de 
galã de cinema, como V. Ex• demonstrou naquela entrevista que 
fizemos em São Paulo ... (Risos.) E V. Ex• está ai iguala um cabo
clo remador da grande selva, igual a um lutador cootra sucuris, 
igual a um combatente contra os sáurios e os animais terríveis da 
nossa região; Coln -o maior e"ntusiasmo, defendendo, postulando, 
apelando! V. Ex• duplamente me comove ... Comove-me até as lá· 
grim.as! V. Ex• me comove e me faz sentir muito grato! Muito 
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agradecido a V. Ex• e a todos os patrlcios, brasileiros e contetrã
neos seus que foram até a Amazônia para ajudar a levantar aque~e 
chão brasileiro integrando esta Pátria, que não pode, de maneira 
nenhuma, ser retaliada, porque 6 una e indivisível, mesmo sendo 
uma Federação. Meus sinceros parabéns, Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Aureo Mello, 
consegui comover V. Ex•, que é um poeta; todavia, eu gostaria de 
ter a inspiraÇãO que sempre téveri.o tratO da:SD.óSSas--qüestões-iüna
zônicas, no trato, sobretudo estético, das pessoas, das coisas e dos 
fatos daquela imensa região. ·· · 

V. Ex', de quem tive oportunidade de ler vários poemas, 
mesmo antes de conhecer a Amazônia, inicioo-me no amor pro
fundo àquela terra. que constitui ainda. como eu disse, um capitulo 
do Gênesis. Ali ainda vemos o florar das coisas novas, onde o ho
mem ainda não boiou as mãos ou os pés. Ali começa o capítulo do 
nascer da Terra e do fim do Illlllldo. 

É por isso que, quando me encontro na imensidão da Ama
zônia e ·vejo o desprezo do Brasil por aquela região, como se fôs
semos nós de segunda. terceira ou de última _categoria, eu me 
rebelo, como se rebelam as águas nas cheias que levam tudo em 
frente, e um dia ainda faremos o Amazonas desembocar em Brasí
lia para mostrar que a Amazônia é brasileira. 

Essa mesma força que traz a mim a energia dos jovens dias, 
eu a reencontrei na Amazônia, na memória dos meus ancestrais e 
pude, mais do que nunca, entender o começo das coisas, a pureza 
de um sistema de vivência harmónica com a natureza, que eram os 
seringais, onde o seringueiro era a sua própria comunidade: os 
seus parceiros, as coisas e os objetos de tral»illiõ, ÕS ãnimais e as 
árvores. Era com eles que ele traçava o diário de cada dia na espi
nha dorsal das seringueiras. No risc:o cotidiano, ele ia escrevendo a 
própria história da Amazônia. Era o seringueiro que conversava 
com esses objetos de trabalho e, no silêncio abandonado da flores
ta, ia escrevendo uma história perdida, como se fossem estrelas de 
uma constelação distante. 

São essas verdades que a Amazônia me ensinou, verdades 
limpas como o látex, que se inscrevem nas, estradas tortuosas âe 
seringa verdades que o Brasil não conhece. Depois, veio o migran
te, o homem que afmnou mais do que nunca a presença nacional 
naquelas regiões, que hoje é tratado com o· mais absoluto_ desres-
peito. - - ·-· ----- .•. ----

Cl:ioro, sim, como choram_ as c;ordi.lhe~ ao sol ardente, de 
onde vertem os rios que irrigam nossa terra. E da cordilheira que 
nasce o Mamoré, o Madre de Dios, o Beni, e também o Amazo
nas. Esses rios guardlgn_ a pureza das neves brancas. 

E é por isso que quando falo da Amaz&úa reencontro esse 
vigor dos jovens dias que só a juveiitude p:xle devolver-nos, por
que-anatureza é o princfpioe o funde tudo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR.AUREO MELLO (PRN-AM.Prouunciaoseguin
te discurso.)- Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores~ era minha in
tenção fazer um pequeno registro aqui. Era e é. Entt:etanto, depois 
de ouvir as palavras do eminente Senador Amir Lando, rt;,solvi 
também embrenhar-me um pouco na selva e dizer para os Srs. Se
nadores um pouco daquelas coisas misteriosas que nos comovem, 
e como se fôssemos profetas, ã.s vezes falando uma linguagem que 
não pode ser entendida nem assimilada por qualquer pessoa que 
não tenha tido contato, mesmo remoto? com aquelas singulares re-
giões. . 

Quando entramos na Amazônia. quando participamos da
quela vida 6 como se entrássemos numa grande caverna, cujas es
talactites e estalagmites são feitas de lianas e cipós dágua e cujas 
abóbadas são verdes, marrons ou acinzentadas em função dos cau
les das árvores ou dos braços das gigantescas ou pequenas explo
sões vegetais que ali existem. 

Reparo, sim, depois de ouvir um-companheiro de pele bran
ca, um jovem louro que veio lá dos minuanos e das coxilbas para, 
de repente, se amorenar, sentir os olhos oblíquos, empunhar um 
remo· em águas de todas as cores, negras, verdes, brancas, daquelas 
áreas e clamar aqui, aos brasileiros, aos seus patricios do Sul que 
~o esqueçam que lá, na distância, estão trabalhadores esperando 
assistência e verba para realizarem a muralha agricola que se faz 
necessária para o progresso do Brasil naquelas regiões. 

Sr. Presidente, querido amigo, patriota e grande brasileiro~ 
que preside esta Casa, faço meus e da Bancada do Amazonas os 
apelos formulados pelo Senador Amir Lando, lã do ãmago da sel
va, do coração da grande floresta, da grande teia, dos grandes rios, 
~de o calor baixa como se fosse uma tentativa demonlaca para re
mover os moradores dali, que não cedem, persistem, continuam lu
tando em todas as áreas, nas mais diversificadas camadaS de 
trabalho na sociedade, impedindo que aquela terra seja olvidada, e 
apoo.tando o rumo de um futuro enriquecido de minérios, de pro
dução industrial e até de produção bélica - sempre friso isso - im
prescindível à defesa daquela área e do Brasil? apontando as 
armas, recusando-se a "entregar os pontos" e não- aceitando a im
posição da própria natureza castigadora, que requeima os amazô
nidas, mas que nem por isso os impede de continuar reagindo, por 
meiO dos seus rios, da sua abnegação, do seu sorriso largo, da sua 
coragem, do seu bom humor e da certeza de que ali é que eles têm 
de colocar as suas raízes para que cresçam tanto quanto uma caja~ 
zeira, tanto quanto uma castanheira, tanto quanto os gigantes da 
selva e as lianas que se enleiam entre os caules nodosos da: região. 

Viva, Senador Amir Lando! Muito bem! Palmas! Congratu
lações! Viva, Sr. Presidente do Banco do Brasil! Atenção para 
isso, Sr. Presidente do Banco do Brasil! Atenção, RiCupero, que 
agora vieste de lá e aprendeste a amar a Região Amazôn.ica com 
aquele amor com que nós e os brasileiros que para lá foram e não 
voltaram mais aprenderam a amar aquela terra e aquela gente, res
peitando, sobretudo, aqueles moradores. Evoé, Ricllpero"! Vai ago
ra, empolga o cetra do Ministério da Fazenda e não te esqueças de 
que, nas solidões, nos descampados, na floresta úmida,- rias exten
sões imensas dos-rios, càrentes de embarcações para o transporte 
daquela gente. hã uma grande exclamação brasileira. pedindo aju
da, pedindo apoio, pedindo solidariedade. 

Fomenta aquela agricultura, Beni Veras, que falaste com 
tanto brilhantismo no dia da tua despedida do Senado, surpreen
dendo a mim, que não conhecia a profundeza e a largueza dos teus 
conhecimentos! Insiste, Beni V eras, para recompor aquelas estra
das, que Ricuperó estava - e estará- interessado em restaurar, fa
zendo-nÇJS alcançar a região do Canõe, fazendo-nos atravessar a 
grande Amazônia para que seja realmente um pólo e, ao mesmo 
tempo, uma plataforma de desenvolvimento brasileiro, de desen
volvimento mundial gerido por brasileiros! 

A Amazônia é mundo, a Amazônia é universalidade, mas o 
comando da Amazônia é Brasil, porque foi conquistado a duras 
penas na luta dos portugueses, que levaram sobre os ombros os ca
nhões do Forte do Prlncipe da Beira e as lajes fantãsticas daquelas 
fortalezas que ali existem, das fortalezas do Amapá, que formaram 
o circulo impedidor de que o espachol, ou estrangeiro de qualquer 
ordem, holandês ou francês, vi_olasse o â;rnago daquela imensa la
ranja, que é a Amazônia. 
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Hoje em dia, ele é repetido e imitado de maneira mais sutil 
pelo glorioso Exérdto brasileiro, mediante os acantonamentos, as 
operações Calha Norte, as operações que instalam povoados mili
tares em toda a- periferia amazônica; centralizadas pela ga Região 
na Capital amazonense, onde estão os batalhões da selva, onde 
está uma parcela da Marinha e uma grande facção da Aerouãutíca, 
prontas e prestes a se mobilizarem para defender aquela ãrea e 
aquela terra. 

Perguntei ao Sr. Ministro do Exército, quando S. Exa aqui 
esteve, se iria ampliar o orçamento para: a manutençãO da Amazô
nia no ano seguinte, que é justamente este ano de 1~4. o sr. Mi
nistro, meio enc·abulado, não teve outro jeito senão confirmar
aquelas palavras que proferi e responder àquela pergunta que lhe 
fiZ dizendo que sim, que a Am.azõnia seriá mais bem Stlprida, não 
somente de verbas, mas também de armamentos e de condições de 
defesa para a sua grande área. 

Então, parabéns a esses homens! Salve essas_figuras! Salve 
esses brasileiros, porque são repreSentantes do resto do Brasil, do 
Brasil que 11dorme em berço esplêndido", do Brasil que não conhe~ 
ce os segredos da grande caverna verde, mas que, desde o momen
to em que manda seus fllhos para lá, como o Senador Amir Lando 
e outros companheiros, por meio das grandes abóbadas vegetais, 
acaba compreendendo que aquela região é o tesouro-das mil e uma 
noites, que está guardado para ser dado de presente a este País, 
predestinado pelos deuses e pelas vibrações do mundo i ser a "pá
tria expressional", a ser o país expressivo da coletiYidade mundial, 
jf que a misCi&mação, a mistura de todas os povos e de todos as 
raças é a nossa peculiaridade, é o mai?! m:~lho _que _te_mos, ·porque 
não somos arianos, não somos africaDos, não somos oriéil.taiS; so~ 
mos um pouco de todas essas proveiiiêiicias. E aquf es-tão lourOs~ 
morenos ... 

O Sr. Amir Laudo- O nobre or~dor permite-me Um ãpar~ 
te? 

O SR. AUREO MEL LO - Com muita li00ra: Senador. 

O Sr. Amir Laudo- Nobre Senador Aureo Mello, V. Ex' 
foi sumamente generOso para conligo a~~~~c~r _SOD?-t!P~QS _elo_gio
sos a que não faço jus, pois nao tenho nenhum mérito pãra_ recebê
los. · -

O SR. AUREO MELLO .-,Não apoiado! 
O Sr. Ai:nir Lando- Mas, de qualquer sorte, V. Ex' intro

duziu-me no aprendizado da Amazônia. ajudou-me a dar os pri
meiros passos~ V. Ex• foi o homem mais experiente - colega de 
trabalho_ no então Instituto Nacional de Colonizaçã9 e ~ef~ 
Agrária - de quem recebi as primeiras aulas. Esse foi um longo 
aprendizado, que recolhi, aos poucos, na sabedoria dos costumes, 
que recolhi nos remansos das águas patadas, que con~tituem a me
nióiia -dos mais velhos, dos seringueiros, que foram pata lá como 
objetos atirados nos confms da floresta, parasalv~ a Nação duran
te a Segunda Guerra Mundial; ~e aprendi com os seringalistas 
que também inicíaiaiD,_ 'através· de Seus ãntecessores, uma'· ocupa
ção do princípio_- do _século. E, rec_qlbe.i:tdo esseS -fraglnentos de 
uma memória que se-perae com espantosa f~!J~dade, co_mo di?ia 
Rui Barbosa, a Amazônia é uma terra seiD memória, por(Jue tUdo 
ali cresce e morre numa rapidez espantosa. Ninguém mais do que 
Euclides da Cunha, quando lá esteve, em 1904, teve oportuuidade 
de descrever a Amazônia com Untas às vezeS escuras da verdade, 
mas sempre com tintas clarividentes de quem via, naquela imensi
dão~ uma área enori:iie-parâ. o Brasil cres-cer. De tudo isso, eu que
ria dizer a V. Ex' que aprendi a amar aqu-ela terra,:·- oUVindo o . 
homem simples que tem uma visão cósmica difer"ente, fora do co
mércio, que tem uma relação imensa dom a· vida intenSamente que 
se adquire, a cada dia, sem a idéia de projeto, porque a vontade é 

ato iminente e o desejo é ex.ercfcio. Esta é a visão do homem da 
Amazônia, que, isolado numa relação com a nat}rreza, também de
bruça seus valores na mesma ordem natural. E exatamente tudo 
isto que me fez acreditar na região, amar a sua gente e aquela terra 
e, sobretudo, respeitá-la, pois é em si uma entidade própria, exóti
ca e desconhecida que viveu sempre no desprezo e no abandono. 
Esta mudez dos_ séculos que V. Ex a traduz em voz e em idéias faz 
com que eu procure imitá-lo, sendo esta voz do silêncio dOs sécu
los até o gênese. Muito obrigado. 

O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado, Sr. Senador 
Amir Lando. V. Ex• realmente é tiin protótipo dos nossos conterrâ
neos. Por seu temperamento, às vezes imprevisível, V. Ex'. adqui
riu as caracteristicas e as peculiaridades dos homens~salamandras, 
dos homens-botos, dos_ homens-sucurijus que vivem naquelas 
áreas, pois demonStrando a coragem de ir até lá revelou a sua 
grandeza pessoal. V. Exa e os milhares e milhões de patxícios bra
sileiros que tiveram a coragen:t: ~. ~an,spor os umbrais daquele 
pórtico incendiado _e molhado e que, depois de entrarem nesse ter~ 
reno mirlfico, nessa região encantada, saem dela para logo voltar, 
porque ali é que_ eles otivem os cantos das uiáras; é ali que eles 
sentem o ritmo das embarcações à noite, dos motores que passam, 
fazendo um telégrafo singular de mistério e de coragem; é ali que 
eles soltam o pensamento e sonham um dia ver aquela terra trans
formada num reduto altamente povoado e freqUentado. E ri o mo
rador, antecipando a surpresa do corajoso que foi até Já e de 
repente se depara com as praias de Maués, as plantações de guara
ná, a pr~ção de pimenta-do-reino, os segredos da selva. as con
fissões das águas verdes~ com o sorris-o-das praias. 

ACabo de apresentar - e fói aproVado jx>r tiniininiidãde nes
ta Casa_ e vem sendo aprovado, também, _eln: tod~ ~ colllj.ssões 
técnicas da Cãmaia.'-' iuna prcipiJsíção-qúe tõinà 'o Arqui~lago das 
Anavilhanas um parque nacional para ser colonizado, cultivado e 
Visitado_ por todo o mundo. _ . , . , 

O Parque NaCional das Anavilbanas ficii-a apenas 25 mitill
tos de Manaus. É formado por um entrelaçar de ilhas, circuudadas 
de praias, cobertas d,e florestas. Segundo o depoimento de distinta 
senhora, esposa de _colega nosso, que viajOU pelo mundo inteiro, é 
c lugar mais lindo_que ela já visito_u,_em todi a sua vida, na sua 
teria e em toda a parte. 

Sr. Presidente, eu pretendia falar nesta Casa, e o estou fa- · 
zendo agora, pedindo até a atenÇão dos distintos jornalistas que fa
zem o programa A Voz do Brasil, para um assunto extremamente 
siilguiar. Ei:itusiismadD pelo_que Õ Sen.a4or Amir Lando represen
ta, eu -entrei -a falar de Amazônia. Mas quem quiser saber mais so
bre a Amazônia, qrie- nos procuie, porque estamos a:qui prontos 
para diz.6r. 

Eu ia falar, Sr. Presidente, da iniciativa da revista Caras, 
uma das melhores em circulação no Brasil, dirigida pelo Professor 
Díonfsio Silva, da UtYversidade_ Federal de São _Çarlos, ç jornalista 
profissional. Esta revista dedíCou uma página inteira à poesia. 

Poesia é essa arte hoje em dia considerada démodé. ou de
cadente, que os grandes jamais não divulgam mais; é esse conlpar
timento da cultura, E parece que hã até um Ministério da Cultura, 
neste País, que não tem verbas, que não é assistido, que é ahando
nado, que é relegado assim como se fosse- vamos dizer- um co
gumelo que nasceu no caule de uma árvore. 

No entanto, Sr. Presidente, esta arte, a poesia, é idêntica à 
música que aglutina multidões nos estádios e nas casas de arte. É 
idêtttica à pintura; -'que teni ainda os seus museus e suas casas de 
exposição. Ela é uma arte que não se divulga e que se procura ma
tar. Mas ela é a palavra sonora que os aedos- da antiga Grécia di-
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ziam para deleite dos ouvidos daqueles que os escutavam, e que 
nos tempos em que não havia televisão nem rádio _era a arte mais 
procurada nas avenidas, nas casas de chás, nos salões das grandes 
famílias. 

Ai, vamos nos lembrar das histórias de José de Alencar; va
mos nos lembrar das histl>rias de Machado de Assis; vamos recor
dar Olavo Braz Martins dos Guimarães.Bilac- cujo nome era um
alexandrino petfeito; vamos recordar episódios de Paula Ney e de 
Emílio de Menezes; vamos recordar Moacir de Almeida, e cami
nhando soturno nas noites aziagas do Nordeste_ ou do Rio de 1 anei
ro a figura sorumbá,ticã e triStonha de AugustO_ dQs Anjos; valD.Os 
nus recordar ainda e agora, nos tempos mais modernos, comoven
do o coração das moças, ~ normalistas e de todos aqueles que 
têm sensibilidade criadora, de José: Guilherme de Araújo Jorge, 
fruto que o Acre mandou para o asfalto e que ali floresceu; vamos 
nos recordar de Jorge de Lima; vamos nos lembrar de Afonso 
Schmidt, na coleção das suas extraordinárias poesias. 

Vamos lembrar que esta arte, Sr. Presidente, nem o jornal O 
Globo, nem o Jornal do Brasil, nem a Folha de S. Paulo, nem O 
Estadão, nein a -Revista Manchete, nem qUalqUer oritro Órgão de
divulgação promovem mais. E, de repente, surge a Revista C&fas, 
da qual, neste ens_ejo, quero me afigurar até um·:promotof. Surge 
essa Revista e divulga poesia, entregue ao saher e à discriminaÇão 
do emérito Professor Dioiúsio SilVa qui, ·ao-mesmo tempo, faz~um 
dicionáriO de palavras atU.aiS e originaís, esdar~ei19o e plan~do 
nos espíritos conhecimentos que, realmente, sãO. necessários ~!JS 
dias de hoje. 

Por isso, Sr._ Presidente, esqueÇãmos -pOr iiiStU:ites o grande 
nariz-de-cera da Amazônia. porque tenho certeza de que- este já 
está plantado no coração dos V. Ex•s. Esqueçamos que a minha 
palavra, neste microfOrie~ nesta tribuna, não foi para falar da- Ama
zônia- a fala da Amazônia foi uma emoção aifancada pelo emi~ 
nente Senador gaúcho Amir Lando -. mas para me congratular 
com a revista Caras. 

E. por favor, senhores da imprensa, dos grandes jornais, das 
grandes revistas, digam à revista Caras que agui,_ dentro do Sena
do, existe um Senador que é cultor da poesia, como muitos outros 
o são, que está profundamente feliz e regozijado, no momento em 
que essa revista divulga, cientificamente, nas sUas páginas, a arte 
da poesia, para todo o Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, encerro estas palavras, na certeza 
de que elas servem de estimulo para uma inid3.tiVa que, praia aOS 
céus, seja tonlada por todos os grandes jomajS 1fl:CVisla~ _desta Nã~ 
ção e venha, sem dúvida nenhuma; a se inCqrporar aO progieSOO 
que o nosso FernandO Henrique Cardoso está pleiteandO introduzir 
na terra brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, último orador inscrito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP." I'ronuiidá o se
guinte discurs_o. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente-, Srs._Se
nadores, há poucos instanteS, em audi.êilcia jllntt? áõJ.finíS:irci, -~ 
Fazenda, Rubens Ricupero, que assuiiiiiá &ruinba, substituindÕ-o 
Senedor Fernando Henrique Cardoso à testa do Ministério da Fa
zenda, extemei a S. Ex•, primeframerite-, o deseJo de que seja bem
sucedido na resolução dos problemas da economia brasileira e 
algumas preocupações no que se refere ao progratna de estabiliza
ção da economia no sentido de que não esteja simplesmente como 
único objetivo do Governo; que hajª, igualmente, a preocupação 
com a erradicação da miséria; a preocupação sobre o rêal, quando 
instituído, no sentido de que esteja respaldado em regras de emis-

são que levem em conta a necessidade de o Brasil ter uma moeda 
sinônimo·_de sua soberania; a preocupação com respeito aos acor
dos com os credores inter:çtacionais, que não sejam asf'OOantes com 
respeito à nossa necessidade de retomada de crescimento com me
lhoria da distribuição da renda, _ 

Como o Ministto Rubens Ricupero demonstrou, ainda em 
diálogo. na última sexta-feira, a aceitação da idéia do -Programa de 
Garantia de Renda Mínima, fiz uma longa exposição a S. Ex•, de
monstrando como programas alternativos, hoje vigentes, e que 
constam do Orçamento da União, poderiam ser substituídos por 
uma forma direta de direito à cidadania- com o Imposto de Renda 
Negativo que justamente consta do Programa de Garantia de Ren
da Mínima. 

_Sugeri ao Ministro Rubens Ricuperõ que o Progl-ama de 
Garantia de Renda Mínima seja iniciado experimentalmente no se
gundo semestre de 1994, portanto, ainda no Governo Ramar Fran
co, num dos Estados ou numa das regiões mais pobres do Pais. O 
Programa de Garantia de Renda Mínima prevê a sua instituição 
com o mínimo de tempo para o seu planejamento. _Se aprovado na 
forma já definida no âmbito do Senado Federal, ele será iniciado 
em janeiro de 1995, devendo o Orçamento de 1995, elaborado em 
1994, realizar o remanejamento de despesas _e _colocar as dOtações 
necessárias para a sua execução. · 

Mas seria possível, ainda mais diante do fato de que o Go
verno Itamar Franco está encamiithando um novo Orçai~?-e~tO para 
1994, prever a possibilidade de iniciaitD.os iiai!ualmente este pro
jeto e de forma experimental num dos Estados mais pobres do 
Brasil, como o Piauí, o Maranhão ou a Babia, onde o númei'o de 
indigentes é o maio! dentre todos os Estados. Se fôssemos seguir o 
critériO de maiOr pobreza relativa ou de renda per capita mais bai
xa, Piauí e Maranhão seriam os Estados indicados para iniciar a 
experiência. Depois se examinaria todos os efeítos possíveis, como 
seria. do ponto de vista dos trabalhadores, das empresas, um im
pacto _económico de grande relevância para a economia. -

O Ministro Rubens Ricupero mostrou simpatia pela propo
sição e reafõ:mOu os teriiiOs da entrevista que deu na última sexta
feirit a Antônio Carlos Ferreira, no TI Brasll, quando, pc)rguiitado 
sobre se tinha preocupação com o ataque à miséria;- mericionou 
que estava estudando diversas proposições, dentre as quais o Pro
grama de G~antia de Renda Mínima, que instituí Uiifimposto de 
rendanegativo. _ _ _ ___ -~ _ 

TOda pessoa cuja renda não atingisse-um_ certo_pat.a:Mar teria 
direito a um complemento. Esta íoimã substituirla ouiros pTogra
mas assistenciais- inenos eficazes de ataque à pobreza. Em termos 
dt!_ valor, hoje, o patamar poderia ser em tomo de 250 Unidades 
Fiscais de Referência, ou seja, -CerCa de UO riiirCiuzeiiõs reais. 
Aquele cidadão de 25 anos ou mais, cuja renda lião atirigisse eSse 
patamar, teria direito a um complemento de renda da oidem de 
30% sobre a diféreriça entre os 130 mil crUzeiros reais e a sua ren
da, podendo a alíquota ser aumentada para até 50%. Suponhamos 
alguém ganhando, boje, 6o _mil c_ruz.eiros_re<Ús• pouco mais-do que 
o salário m..úi.imo: Essa pe_ssoa es~a reCebe~do 7.0.mil cruze4'95 
rem menos que._o Patamar. Sendo a aliquota de 30%, ela teria di
reito a 21 mil cruzeiros reais a mais; sendo de 50%, teria direito a 
35 mil cruzeii'os reãis ~ mais. Sua renda passaria, respectiVamente, 
para 81 mil ou 95 n:iii cruzeiros reaís. -

O Ministro Rubens Ricupero, que estava acompanhado de 
Winston Fritsch, Secretário Executivo do Ministério da Fãzenda, e 
de SérgiO Amaral, seu Secretário Executivo no Ministério do Meio 
Ambiente e da Amazônia, disse que e~tudará, nos próximos dias, 
em detalhes, a proposta do Programa de Garantia de Renda Mini
ma. 
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Querº dizer que coloquei minha equipe à disposição ~-to
dos os segmentos do Governo. 

Devo também dizer que tenho dialogado com o Presidente 
do BNDES, Pérsio Arida, a respeito da proposição. Tendo S. s• 
me procurado na semana passada, marquei novo e~~ontro._para_ 
amanhã. O Presidente do BNDES tem refletido sobre esta proposi
ção e está verificando a possibilidade da sua implementação, in
clusive do ponto de vista operacional. 

Tenho também dialogac:Io com o Secretário da Receita Fe
deral, Osiris Lopes, que tem se disposto a estudar a matéria, pois a 
vê de forma positiva. 

Seria i.inportante que a matéria fosse discutida por represen
tantes da Secretaria do Planejamento, do IPEA, do Ministério da 
Fazenda, do Ministério da Previdência Social e do Ministério do 
Trabalho, para vermos como implemeii~ e_s_~ _proposta:, que cons
titui, na minha opinião, uma rotina eficaz de ataque aos problemas 
sociais do Brasil, problemas estes que têm sido objeto da atenção 
maior do Partido dos Trabalhadores e do candidato. à Presidência 
da República, Luiz Inádo Lula da Silva. . . . 

No 'Ultimo dia 31, Lula concluiu a V Caravana da Cidada
nia, qUe- COmeçou no dia 19 de março de 1994, desta vez percor
rendo os Estados do Piaui, Ceará, Parl!lôa e Rio Grande do Norte. 

Eis o relatório preliminar de Lula e sua equipe, Ricardo 
Corte, dentre outros, sobre o que foi a experiência da V Caravana 
da Cidadania que teve a participação da ex-P:refeita Luiza Enmdi
nade Sousa. 

De um ano para -outro, a paisagem inudou. Em lugar da seca 
que castigãva o chão e a vida quando atravessamos .outros quatro 
Estados nordestinos há exatamente um ano (Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e Babia), na rota da I Caravana da Cidadania, desta vez 
pegamos um tempo de inverno bgm. Sãp_[_qsé fo~ generoso. 

Começamos a: viãgem ~11?- no-~-~ padroeiro da bonança._ 
em Teresma; e a -chuvã nos acompanhou p:rr se~s que há três 
anos clamavam por água. Por onde passamos, vimos o __ verde re
nascer na natureza e à esperança nos olhos das pessoas, mas a chu
va não caiu para todos, como de costume. 

O abandono dos milhcSes de excluídos continuou do mesmo 
tamanho, diante de um Estado ausente, omisso. O único lugar 
onde se podia notar algum sinal da presença do Estado era nas 
Frentes de Emergência criadas no tempo da seca e sobreviventes 
no inverno por absoluta carência de políticas govemarúentais. 

Os flagelados continuam_ ganhan~o 8.200 cruzeiros reais 
por quinzena e, na maioria das cidades visit.a4a&, os pagamentos 
encontravam-se atrasados há mais de dois meses. As cestas bási-_ 
cas, quando chegam a seu destino, trazem feijão duro, milhO_estra
gado e arroz c_om casca, que desmancha ao ser pilado. 

Nas bodegas do Rio Grande do Norte, junto a campos ver, 
dejantes e virgens de -plantio, s6 se encontra feijãO do Rio"-Grande 
do Sul. Em Soledade, na Paraíba, como em dezenas cb outras cida
des, pequenos lavradores queixavam-se da falta de fmanciam:ento 
para a compra de sementes. Enquanto isso~ na mesma semana, a 
SUDENE mudava seu critério de- priori4ades para aprovar dois 
projetas do FIN'OR nas áreas de cimentei e !efiores_tam~n,~o, benefi
ciando dois dos maiores grupos privados nacionais, Votorantim e 
Odebrecbt. 

Chuva não falta mais, dinheiro nunca faltou para os gran
des. O que falta é vontade política, ~ goVerno voltado par.a os ~t~~ 
resses da maioria da população, ou seja. inverter as -prioridades e 
fazer a hora da grande mudança. Revolta_-nos encontrar situações 
como a de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, que continua sem 
ágUa, precariamente abastecida por carros-pipa, pOis _a barragem 
rompida em 1991 até hoje não foi recc>Jis-t.rlllaa. 

Indigna-nos ainda mais encontrar professoras ganhando 
menos de um quarto do salário mínimo. Ao mesmo tempo, vimos 

um Nordeste com um potencial fantástico para o desenvolvimento 
auto-sUstentado, ainda conviven9o_com_pragas de gafanhoto.s que 
dizimam as IãVouraS de feijão-põi- falta d-e recursos para a compra 
de defensivos. 

No Ce8.rá, foi triste" -ver O destino dado ao mais moderno 
parque têxíil do País:, desenvolvido com recursos do FINOR, que 
deveria absorver rima das maiores riquezas da região-_ o algodão
e hoje é obrigado a importar 700 rilllliôes de dólares de matéria
prima-das antigas repúblicas soviéticas. Com o Centro Nacional de 
Pesquisas do Algodão totalmente abandoo.ado, a praga do bicudo 
aCabou com as lavouras de algodão e centenas de milhares de em
pregos, deixando ociosos sofi.s_ticados equipamentos e exportando 
miseráveis para o Sul. 

Para entender o contraste entre os excluídos, que pedem es
molas na beira das estradas ou nas cidades antes de pegar um pau
de-arara, e os carrós imp:>rtados- diante das mansões de Fortaleza, 
basta citar estes números do total de recursos liberados pelo Fundo 
Constitucional do Nordeste, altamente subsidiados: 52% foram 
parà as mãos dos grandes grupos econômicos, enquanto 95% de 
pequenos produtores rurais ficaram co.tn 32%-. 

De outro lado, vemos o_sucesso dos programas de irrigação, 
quando bem administrados. que resultaram numa agricultura mo
dema e altamente lucrativa, tanto na produção de alimentos bá.si
cos Cdmo na de frutas tropicais para exportação. Este é o caminho: 
a parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada. sem· privilé
gios nem -·'maracutaias", como fonte de geração de empregos e de 
rendas. 

Dois exemplos merecem destaque: os projeíos de Jaguaribe
Apodi. no Ceará, e o períirieti-0 de São Gonçalo. na Paraíba. Mas o 
que mais emocionou os integrantes da V Caravana- da Cidadania 
foi ver o que aconteceu na pequena lcapuí. no litoral cearense. An
tiga aldeia de pescadores, elevada à condiç_ão de municíPiO há ape
nas 1 O anos, administrada j>elo PT desde sua criação, Icapuí pode 
se orgulhar de não ter hoje uma única criança fora da escola, con
dição que lhe valeu recentemente um prêmio -internacional conce-
dido pelo UN!CEF. . . 

Deu para sentir i:i que isso Signifiê'ª-_ao partiCipar da grande 
feita que nos prepararam, um espetâculo de música e teatro apre
sentado_e produzido por artistas da terra, onde já não se vê crian
ças nas ruas pedindo esmolas, mas uma gente de cabeça erguida, 
que-contrasta com seus vizinhO$. 

O --empobrecimento generalizado, promovido pelas eternas 
oligarquias que mantêm o povo na miséria e ignorâilcia para per
petuarem seu poder, pode, facilmente, ser notado nas feiras. Com 
exceção :ie uns poucos ·produtos extrativos e pequenos animais, o 
que se vende ali vem de São Paulo ou de outros centros produtores. 

Sem uma p:>lítica a.grlcola de anlparo ao pequeno e médio 
produtor, cresce_ o. êxodo rural, abandonam-se as lavouras, incham
se as cidades com a multiplicação de favelas e indigentes. As chu
vas de março nos mostraram que a-seca não pode ma.is ser culPada 
por tudo. Chove no sertão, mas só dinheiro p.o_ Estado para os 
grandes, os eternos sócios do poder, donos de c_!J_ão e de gente. 

O carinho e o. entusiasmo do_ povo, apesar de tudo, que nos 
acompa.llhou em todas as regiões percorridas, a acolhida de bispos, 
padres e pastores de todas as igrejas, tudo isso fez aunientar a nos
sa certeza de que o Nordeste é viãvel, tem jeito sim e de que esta
mos chegando bem perto de dar uma virada histórica. 

Nos incontáveis debates que tivemos com representantes de 
todos os segmentos da sociedade - lavradores,, inigantes, religio
sos, empresários, estudantes, aposentados e desempregados,_ pro
fe:;sores e profissionais HberaiS -, pudemos sentir essa vontade de 
virar uma página e começar a escrever outra. 
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Nesse sentido, a V Caravana da Cidadania cumpriu plena
mente o seu objetiv(_) ~e promover uma cruzada suprapartidária e 
pluralista, um ve:tdadeiro arrastão democrático, o que ficou evi~ 
dente na adesão espontânea de dezenas de prefeitos dos mais dife
rentes partidos. 

As praças, os salões, o ginásio de esportes e o cinema sem
pre carregados de gente, emoção e esperança nos indicaram que 
estamos no caminho certo: buscar as soluções junto ao povo, pro
movendo a _descentralização do Governo e valorizando o poder lo
cal, criando um Estado social que dialoga com a sociedade civil, 
capaz de aliar as iniciativas populares Com as ações do Poder Pú
blico, diferentemente do que é feito hoje. 

Não podemos mais conviver com _os indices _sociais alar
mantes que encontramos nessa travessia nordestina: 36% de anal
fabetos; 23% das crianças de 7 a 14 anos fora da escola; 37% dos 
trabalhadores ganhando menos que um núni.mo; 53% dos empre
gados sem carteira assinada; 2,6 milhões de ~ayradqçes sem terra,_ 
em uma região que apresenta uma das maiores taxas de concentra
ção fundiária e de renda do mundo. 

Os 114 documentos entregues à Caravana da Cidadania por 
líderes da sociedade civil, nas 37 cidades visitadas, serão agora en
caminhados aos .companheiros que sistematizam as propostas para 
o Programa de Governo do PT a ser apresentado ao País no próxi
mo dia 1° de maio. 

Trabalho e salário, terra e teto, coniida e educação, saúde e 
cultura - as prioriciadt?s que nos foram indicadas ao longo dessa 
caravana não são diferentes. da que encontramos no restante do 
País e serão incorporadas ao Programa de Gov~rno, assim CC?!:JlO a 
emergente indústria do turismo,. que exerce _um papel cada vez 
mais importante na econoniia nordestina. A chuva e o sol haverão 
de ser para todos e não mais apenas para os velhos e novos coro
néis que priVatizaram à Estado e jogaram na indigência 32 milh~s_ 
de brasileiros. 

Diante disso, propomos para a região do Nordeste: 

1. O Governo Federal lanç·ar mão de todos os recurs-os de 
que dispõe Para. junto com os gpvenioS estadu~S _e_ municip_ais, re
solver defmitivm:D.ente o problema da água e reduzir o nível do de
semprego, o êxodo rural e a cresce~te favelização das cidades; 

2. Criar pólos integrados de desenvolvimento, de modo a 
articular, no próprio muniCípio, a piodução ,agrícola com agroin
dústria e a indústria de transformação, sobretudo visando a recupe
ração do setor têxtil; 

3. Resgata.r o caráter público dos bens e dos recursos do_ 
Governo, aos quais devem ter acesso prioritário os pequenos e mé
dios produtores, de modo a incrementar as atividades de produção 
e comércio; - . -- , · .._. __ ... ,- __ , -· 

4. Incrementar as atividades turísticas centradas na proteção 
do meio ambiente, ria valorização' da cultura regional. e na promo
ção humana e s-Ocial da população local. 

Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidente do PT e Coordenador da Caravana da Cidadania. 
Natal, 3! de março de 1994. 
Portanto, temos aqui, neste relatório, ~ situação de Estados 

como Ceará, Parat"ba, Rio Graride do Norte e Piauí, do- ctual V. Ex•, 
Presidente Chagas Rodrigues, é originário, "e'" jUstamente aquele 
que tem uma -das menores, senão a menor, ren-da per capita em 
nosso País. 

As ações para responder ao flagelo da seca, que, felizmente, 
parece estar ter:niiflando, não foraln sufiCientes:- Mesmo os flagela
dos das frentes de trabalho estavam recebendo, neste mês de mar
ço, 8.200 cruzeiros rea1s porquirizena; as cestas básicaS: chegando 

com problemas; muitos são aqueles que recebem uma remunera
çãoabaixodosaláriomínimo. ---- -- --------- -- ---

Ressalto estes dados: 37% dos trabalhadores ganhando me
nos de um salário míniril.0;-23% das crianças de 7 a 14 anos fora 
da escola; 36% de analfabetos; 53% dos empregados sem carteira 
as_sinad3.: 2,6 milhões -de lavradores sem terra numa região que 
apresenta uma das maiores taxas- de concentração fundiái"ia e de 
renda do mundo. 

Eu acrescentaria aqui, entre ·essas proposições, qüe poderia 
o Governo Itamar Franco, num passo de efetiva cOrage~ iniciar 
experimentalmente o Programa de Garantia de Renda Mínima no 
segundo _semestre deste ano, exatamente em Estados como o Piauí, 
o Ceará, o Maranhão, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, enfim, 
começando pelas regiõeS mais_ pobres do País. 

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar, por se tratar de infor
Dl4Ção muito Importante, um documento que me foi enviado pelo 
Presidente do Banco Central, Pedro Malan, em resposta às indaga
ções que fiz na última reunião da COmissão ~de Assuntos Econômi
cos, _quando o Ministro Fernando Henrique Cai-doso e o Dr. Pedro 
Mãl.an vieram falar aos Senadores dos entendimentos com o Fun
do Moiletário- Internacional e. eni especial, do fato de êstar o Go
vemo adquirindo títulos do governo norte-americano. 

Naquela ocasião, forniulei duas perguntas: À luz das modi
ficações havidas na forma do Govenio utilizar reservas para adqui
rir esses títulos, como é que ficaria -o cálcUlo do desconto implícito 
sobre a dhdda sujeita a descente? E corp.o_é que, à luz das estima
tivas da capacidade de pagamento do setor público, ficariam os 
compromissos do Governo brasileiro perante os credores intema
cionaís? Em que medida estaríamos obedecendo a Resolução D0 

82/90, do Senado Federal, que diz não poder o Brasil estar pagan
do mais do que a capacidade de pagamento do setor público. defi
nida ·conro o superávit- pn:mãrió, ' a diferenÇa entre ·receitaS e 
despesas e mais o -seigneurlage simplesmente necessário para fi
nanciai o cresciinen(o não iiiflacloDártO·da economia. · · · 

Eis a resposta que íne foi envTada. no dia 28 de março de 
199'1; .pelo Presidente Pedro Malan. 

ciais. 
NOTA DEPEC: Acordo da Dívida com os Bancos Comer-

Desconto Implícito e Capacidade de Pagamentos. 
Posição em 25.03.94. 
Em função das estimativaS fua.iS· recentes -da distribuição 

dos bancos entre os 5 insttunientos- do Acordo da Dívida, .o-des
contO implícito sé Situa em tomo de 27% (Quadro I) para o total 
da dívida de médiO e longo prazos a credores eXternos, anteriores a 
1988. O nível de desconto se deve ao fato de que se observa con
centração nos bônus de Desconto (35%) e Par (33,5%), os quais 
proouzem, respectivamente, desconto de 35% sobre o principal da 
dí_vida ~redução_ eqtiivalente de juros ao long<;> de 30 imOs. 

Para a distn"buição acima, a estimativa de pagamento de ju
ros da dívida externa do setor público totaliza 0,75% e 0;99% do 
Pffi para os anos de 1994 e 1995, respectivamente (Quadro 2). Es
ses valores são compatíveis com a capacidade de pagamento pro
jetado do setor público decorrente do superávit primário-de 4,5% e 
2,76% do Pffi para 1994 e 1995, respectivamente, neressifrios 
para o pagamento dos juros da dívida externa e interna do período 
de responsabilidade do setor público. 

E consta o Quadro 1, com o cálculo do d~~onto impllcito 
sobre a_ dívida sujeita a desconto, resultando no desconto total esti
mado de 26,67% e cOm 8s diversaS sUPosições. PeÇo que seja InSe
rido este Quadro como parte do pronunciamento, bem como o 
Quadro 2, que mostra as estimativas da capacidade de pagamento 
do Setor Público, com as projeções para 1994 e 1995 em porCenta
gensdoPffi. 
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Para as fontes, temos, para 1994, 4,5% do PIB, e 1,94% do 
PIB, em 95; superávit primário, 4,5% do. PÍB em 94, 2,76% do 
Pffi em 95; ímanciamento externo, 0,0% em 94 e -0,27% em 95; 
fmanciamento interno, 0,0% em 94 e -0,55% do PIB em 95. 

Usos: 5,83% do PIB em 94, e 2,94% do PiB. em· i 995; acu
mulação de reservas, 1,33% do PIB, em 1994; juros çJa divida ex
tema, O, 75% do PIB; juros da divida interna, 3, 75% do PIB. _ 

Usos: em 1995, 2,94%; acumui,!Ção de reservas, 0,17% do 
PIB; juros da divida externa, 0,99%; juros da divida interna, 
1,78%. 

Emissão de moeda: será necessário 1,33%, em 1994; e 1% 
do PIB, em 1995. É ainda muito significativo estannos emitindo 
1% do Pm em termos de moeda. Teremos que peLISar bem em que 
medida 1,33% de emissão de moeda, em 1994, e 1% de emissão 
de moeda. ·em 1995, são- considerados valores consistentes com o 
fmanciamento não inflacionário do crescimento da economia bra
sileira. 

Essa proporção de emissão de moeda em valores ainda bas
tante significativos resulta, sem dúvida, da necessidade de se estar 
pagando um serviÇo da dívida, tanto externa. quanto intema, muito 
acentuado. 

Observemos que, em termos de juros da dívida ext.ema, va
mos pagar, em 1994, 0,75% do PIB, e 0,99%, em 1995; de juros 
da divida interna, 3,75% do PIB, em 1994, e 1,78%, em 1995. 

Para os credores da dívida interna e externa asseguram-se 
tais valores;_ para aqueles que estão- em situaÇão tão precária no 
Nordeste brasileiro e em outras regiões, onde há mais de trinta mi
lhões de indigentes no Brasil, ainda estamos lcm.ge de assegurar, 
com a mesma trauqililida<l<l, a mesma prioridade. 

Por ,essa razão. Sr. Presidente, exteme.l ao Ministro Ricupew 
ro a preocupação rie que nã~ se ~ simplesm~n~e ter a pr~pa
ção do equilíbrio com (\5 _c_~ta~ fls~ajs, garaniiQ.do-se tanto para .o 
serviço da dívida 4J_tema e extem.a, sem se dar prioridade devida 
àqueles que boje são indigentes e que estão com um padrão, com 
um nível de rendimento abaixo do que se poderia ~ver como ne- . 
cessário para as suas necessidades .minimas e básic~. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Aureo Mello - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Epitácio 
Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Gerson Cainata:.:. Gil
berto Miranda - Guilherme Palme_ira - Hugo Najx>leão- Iram Sa
raiva- JariaS Pinheiro- José Eduardo- José Samey- Mansueto 
de Lavor- Marco Maciel- Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Pro\'ls6rla_ n• 456, de 
26 de fevereiro de 1994, que concede Abono E5pecial aos Servi
dores Públicos Civis e Militares da Administração Federal Direta, 
Autárquica e Fundacional, e dá outras providências. 

De acordo com: as indicações das Liderauças, e nos tenuos 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: 

SENADORES 

Titulares 

PMDB 

!. Cid Sabóia de Carvalho 

2.João Calmon 

Suplentes 

!. Wilson Martins 

2 Gerson Camata 

3. Jlilio Campos 3. Carlos PatrocíniO 

PPR 

4. Epitácio Cafeteira 4. Affonso Camargo 

PSDB 

S. Dirceu Carneiro 5. Teot<lnio Vilela Filho 

PSB 

6. José Paulo Bisol 

PT 

7. Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

·aLoéó 

!. Tourinho Dantas !. Ciro Nogileira 

PMDB 

2. Tourinho Dantas 2.Mauri Sérgio 

·PPR 

3. Pedro Pavão 3.Jair Bolsonaro 

PSDB 

4. Deni Schwartz 4. Geraldo Alckmin Filho 

PP 

5 .. Jpãci Maia S. Costa Ferreira 

PDT 

6. LuizSalomão 6. Miro Teixeira 

PL 

7. Valdemar Costa Neto 7.João Melão 

De acordo com a Resolução N" 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 4-4-94- Designsção da Comissão Mista; 

Dia 4-4-94- Instalação da Comissão Mista; 

Até 4-4-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

Até 14-4-94- Prazo Final da Comissão Mista; 

Até 28-4-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente àa República editou a Medida Provisória n• 457, de 29 
de março de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização 
Econômica, o Sistema Monetário Nacional, e institui a Unidade 
Real de Valor- URV, e dá outras providências. 

De acordo COin as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e s• do art. 2" da Resolução n• 1/89-CN, fica assim cons-
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titufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: · 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

I. Ronau Tito 1. Gilberto Mirauda 

2. José Fogaça 2. César Dias 

PFL 

3. Odaeir Soares 3 .. João Rocha 

PPR 

4. Esperidião Amin 4.LevyDias 

PSDB 

S. José Richa S. Mário Covas 

PMN 

6. Francisco Rollemberg 

PRN 

7. Ney Marauhão · 7. Aureo Mello 

DEPUTADOS 

Títulares Suplentes 

BLOCO 

1. Luís Eduardo 1. José Jorge 

PMDB 

2. Neuto de Couto 2. Luis Roberto POI)!é · 

PPR 

3. Francisco Domelles 3. José Lourenço 

PSDB 

4. José Anibal 4._Jaclq;on Pereira 

PP 

5. Raul Belém 5. AvenirRosa 

PDT 

6. Márcia Cibilis Viana 6. Carlos Alberto Ciiilpista 

PSB 

7. Roberto Franca 7. Álvaro Ribeiro 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação_ da matéria: 

Dia 4-4-94- Designação da Comissão Mista; 

Dia 4-4-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-4-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão :Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

Ati 14-4-94 -_PrazO fmal da Cõniissão M.sta; 

Até 28-4-94- Prazo no Congresso Nacional. 

Q SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidên
cia, noS termos -do art 17 4, alínea e, do Regimento Interno, dis
pensa, na sessão de hoje, o período correspoodente à Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr"""' e Srs. Senadores, o Projeto de 
De-creto Legislativo n° 4/94, ora em tramitação na Casa, aqui che
gou sob o signo de acirrada polêmiCa. Sua aprovação pela egrégia 
Câmara dos Deputados teve enorme repercussão nos meios de co
municação sOCial, que nele enxergaram mais um escândalo e, por
tanto, mais um motivo para tecer acerbas criticas ao Congresso 
Nacional. 

Segundo o noticiário da mídia, a Câmara Baixa teria conce
dido umá desprOpositada anistia aos tomadores de fmanciamentos 
agrícolas, que lhes daria direito a obterem dos bancos devolução 
de valores que totalizariam o equivalente a 97 bilhões de dólares. 
Ainda de acordo com as notícias veiculadas por televisões, rádios 
e jornais, a atitude inconseqiiente dos Deputados Federais, de con
ceder o descabido privilêgio aos agricultores, acarretaria fatalmen
te a falêncià do Banco do Brasil, responsável pela quase totalidade 
do crédito agrícola coocedido no País, eis que a ihstituição não te
ria nenhuma possibilidade de fazer frente ao vUltoso desembolso, 
de valor superior ao da totalidade de seu patri.mônío. 

Parece, todavia, -que os -açodados algozes do Parlamento, 
que nãO hesitam em fazer uso de seus poderosos instrumentos de 
formação da opinião pública para atacar os representantes do povo 
legitii:riamente el~itos, não se deiãm ao trabalho de faier a leitura 
do texto legal em questão. 

· · Qual, afnial, o real conteúdo_do projeto acoiml!do de imoral 
e lesivo aos intere'sses do Banco do Brasil, nossa maior e mais tra~ 
diCioilal instituição fmanceir~-patrúnônio :do coiijwíto do povo 
brasileiro? O que teríii levado os deputados a votar a escandalosa 
anistia, determinar a bilionária devolução e, assim, ameaçar de fa-
lênciaaquelaempresapúblicaT___ - -

Esse "escândalo", pretexto para mais um capítulo ·da inter
mlnável campanha de desnioralização" do Poder Legislativo, é 
tqdo_ ele um equívoco iniciado e multiplicado a cada dia pelos 
meios de comunicação. 

Na .verdade, o projeto de Decreto Legislativo aprovado pela 
Câniara. dos Deputados, agora sob exame do Senado_ Fe_deral, esta
belece que 11fica sustada ~Resolução ~ 5901 de 7 de dezembro de 
[979, do Conselho Monetário Nacional, e todos os atos decorren
tes ou correlates, praticados pelo Poder Executivo e pelo Conselho 
Monetário Nacionil". 

-'-CNão me atreveria, jamaís, a dar lições a este Colendo Plená
rio. Perceberam muito bem os Srs. Senadores a clareza meridiana 
do texto do diploma legal em _questão. Por ele, a Resolução men
cionada __ resta sustada, suspensa, não _deve mais ser aplicada. ln e
xiste dispositivo referente à anistia ou devolução. 

Portanto, a escandalosa anistia concedida pela Câmara dos 
Deputados aos tomadores de fmanciameritos agrícolas nunca foi 
concedida pela Càmara dos Deputados. A devolução de 97 bilhões 
de dólares aos beneficiários do crédito agrícola, decidida pelo 
Congresso, nunca foi decidida pelo Congresso. A falência de que 
o Banco do Brasil está ameaçado, pelo privilégio concedido aos 
seus fmanciados da agricultura, não é ameaça nem pode dar em fa
lência. 

E o que dispõe a Resolução do Conselho Monetário Nacio
nal que o projeto de Decreto Legislativo, se aprovado, sustará? Por 
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aquele instrumento, O Conselho autOrizou que ocorressem, nos fi
nanciamentos agrícolas: 

I- a cobrança de correção monetária; 
n- a capitalização mensal de juros; 
m - a cobrança de juros de mora e encargos adicionais por 

inadimplência ou repactnação de dívidas; 
IV - a contratação de novos finan.ciamentos com o mesmo 

mutuário pata quitaÇãO-& dívidas anteriores;" 
O que os detratores do Congresso Nacional não fu.eram vei

cular é que as supratranscritas disposições da Resolução D 0 590 in
fringem a legislação federal reguladora do crédito agricola. Ou 
seja, o propósito do Decreto Legislativo aprovado pela Câmara foi 
o de fazer cessar a vigência, que já se prolonga por quase 15 anos, 
de norma de hierarquia inferior editada em desarmonia com. leis 
federais. · 

E aqui insistimos, para absoluta clareza: o texto ~ Projeto 
de Decreto Legislativo não menciona anistia ou devolução. De 
fato, se aprovado também pelo Senado, no exercício de sua função 
de Casa Revisora, o Decreto Legislativo poderá vir a servir de su
porte para ações judiciais intentadas objetivando obter devolução 
do que foi pago aos bancos sem ser legalmente devido. O que não 
deve ser obscurecido, porém, é que, de qualquer forma, a_ decisão 
será do Poder Judiciário, conforme determina a Constituição Fede
ral, em seu Artigo 5°, inciso XXXV: "alei Dão e~cluirá da aprecia
ção do. Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Compete, 
portanto, aos agric_ultores fmanciados, bem como às instituições fi-· 
nanciadoras buscar na Justiça a salvaguarda de seus·direitos. · 

O que releva questionar, Sr. Presidente, Srs. SenacJores, ~ de 
onde surgiu a versão distorcida. Colno obtiveram o astronôm.ico 
valor suposto da imaginada devolução? 

As primeiras versões que circu~, logo após a aprovação 
do Decreto Legislativo pela Câmara, falavam em 15 bilhões de dó" 
lares. Na mesma noite, os noticiáriOs_ televisivOs já falavam em de-
volução, e a cifra_eleyara-se para 20 bilhões de dólares.__ __ _ . · ... 

Mas não foi aí que a bola de ney~ _parou de çrescer. No dia 
seguinte, à já equivocada versão de que fora determinada a_devo- · 
lução de dinheiro, veio somar-se a "informação" de que fora coo.:. 
cedida anistia. Nesse ponto, a distorção da verdade _começa a 
assumir feição verdadeiramente surrealista. O_ que_ estaria sendo 
anistiado? Dívidas? Mâs não era de dívidas que se tratava e, sim. 
de créditos! Os agricultores fmanciados pagaram mais do que o le
galmente devido; logo, têm crédito. Foi a primeira vez que se ou
viu falar de anistia de créditos! Essas ''notícias" demonstravam que 
seus veiculadores não apenas haviam omitido a leitura do Decreto 
Legislativo ct>mt) até a simples. leitura dos jornais. que o haviam 
noticiado. 

Logo em seguida, com a intervenção do Presidente do Ban
co do Brasil na polêmica, a cifra saltou depressa de 20 para 97 bi
lhões de dólares. Quais os cálculos que teriam permitido chegar a 
esse valor? Teriam já feito o levantamento, relativo a todo o perio
do desde 1979, das cobranças feitas de juros e correção? Do gran
de número de dívidas não honradas (principalmente pelos grandes 
empreendimentos agricolas), inclusive no tocante ao principal? 
Dos financiamentos ainda correntes, que não exigiriam devolu
ção? . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a agricultura brasileira me
rece tratamento mais sério, bem como o Parlamento Nacional. De 
escândslos pré-fabricados já estamos fartOs. No mundo inteiro, a 
agricultura recebe tratamento privilegiado dos governos. As admi
nistrações das maiores potências capitalistas, ao mesmo tempo que 
advogam a não-intervenção do Estado na economia, subsidiam pe
sadamente sua agricultura. O potencial do setor agricola brasileiro, 
a capacidade de trabalho do nosso homem do campo já foram inú-

meras vezes de.tilO:Dsi.radõs. Sempre que se lhes deu a_ merecida 
atenção, o devido respaldo, a resposta foi positiva e nossa produ
ção bateu recordes. N'ao nos deixemos levar por intrigas. Que a 
verdade seja restabelecida e a justiça seja feita! 

Muito Obrigado, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (<l!agas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador" José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no dia 10 de 
agosto de 1993, tive uma reunião com os empreSãiiôS do Setor ca
feeiro, na condição de Ministro de Estado da Indústria do Comér
cio e do Turismo. Naquela ocasião, o empresário S~rgio,Çoil;nbra, 
presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel -
ABICS, apresentou ao governo federal uma proposta. 

O setor pediu a exclusão da indústria do café solúvel do es
quema de retenção na negociação que, ãqueta época, o Braslf man
tinha com os outros países ~tores de café. Solicitou, também, 
a ampliação do prazo para a realização das vendas de solúvel por 
período superior a três meses. 

Os empresários queriam mais: evitar o ônus com a taxação 
do ICMS sobre as exportações de café solúvel, a e[;minação da 
taxa discriminatória de 9% nas importaçi3es de café ,al~ve) brasi
leiro pela Comunidade Econômica Européia e do imposto discri
minatório cobrado pela Polônia sobre as importações do café 
solúvel brasileiro. O setor reivindicava, ainda, o estabele~imento 
de uma conta convênio-deUS$ too milhões- entre -RlíSSià e Brasil 
e o estabelecimento de um programa promocíonal, destinado a am
pliar o mercado da Rússia para o café brasileiro. 

Em contrapartida, a indústria brasileira d~_c~ solúvel se 
comprometia a incrementar em 10% suas exportações, com o obje
tivo de preencher a capacidade to~ d,e produção do setor. Isso sig
nificaria um aumento anual das exportações de café solúvel da 
ordem de 240 mil saGa,<. 

E o mais impÓrtante a ser considerado: o aumento anUal do 
nível de einpregos diretos no setOr eStimado em 600 pessoas e de 
1800 indiretos. Além disso, seria registrado, Sr. f'rtlSÍd!'\lte. Srs. 
Sen.ad.oteS, um aumentO proJXXcional na demanda por matéria pri
ma JXX insumos utilizados pela indústria, tais como, por exemplo, 
caixas de papelão, latas e vidros. . _ 

Na condição de' Ministro da Indústria, ·dÓ· Comércio· e do 
Thrismo, não tinha como intervir em assuntos estaduais, como o 
ICMS, ou do Ministério das RelaçõOs Exteriores, caso da taxa e do 
imposto discriminatórios cobrados pela Comunidade Económica 
Européi~ _e pela Polónia No entanto, pude atender às reivindicaçõ
es do- setor no âmbito específico da pasta que estava sob meu co
mando. Dessa forma. -o café solúvel foi excluído do esquema de 
retenção e o prazo para a realização das vendas foi ampliado. 

-_a resultado pode ser coilsidern.do excepcional, sem nenhum 
exagero otimista. Basta-analisar as estatísticas, sr. Presidente, Srs. 
Senadores. De setembro de 1989 ajaneiro de 1990, o Brasil expor
tou 19 928 680 quilos de café sÕlüvel, passando para 21 033 817, 
no ano seguinte, e 27 608 129, no posterior. De setembro do ano 
passado a janeiro úUimo, o setor exportou 32 260 068 quilos, ou 
seja, o volume foi aUmentado em 17%, quase o dobro do prometi
do pelo presidente da ABICS, em agosto de 1993. 

À época, váriOS- especialistas- em café consideraram ''uma 
loucura~' a previsão de aumento das exportações, feita por Sérgio 
Coimbra. No entanto, os fatos cO:JJfinnaram-na, mostrando que ele 
tinha a visão correta dó problema. Ou seja: se frn;em dadas condi
ções favoráveis _ao em~o brasileiro, ele vence os desafios pa
reCCin absurdos. 
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O exéniplo do café solúvel, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
s6 é pequeno em sua aparência." De rato, ele mostra que, se a admi
nistração pública tiver boa vontade em relação a pleitos justos da 
sociedade, a parceria entre governo, empresáriOs e trabalhadores 
pode dar bons frutos, trazendo como conseqüência mais -produção 
e, o que é o mais desejável de tudo, mais empregos com remunera
ção digna-para milhares de cidadãos brasileiros. 

FIZ que'stão de trazer este exemplo à baila para mostrar que 
o Brasil tem jeito, se houver uma ges_tão com_pete_nte de formigui
nha. É preciso, lm.teS de tudo, Sr. Presidente, Srs. Sellitd.ofes: saber 
fazer-e não desanimar nunca. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Na presente 
sessão-;- tern:iiilOUO Pfazo paia apresentação de emendas às seguin
tes matérias: 

Projetos de Lei da Câmara n's 22, de 1993 _(n' 2.528/89, na
Casa de origem). que dá nova redação ao-ãrt: 3°-do Decreto-Lei n° 
2.472, de 1' de setembro de 1988, que "altera disposições da legis
lação aduaneira, sonsubstanciada no Dedreto-Lei n° 37, de 18 de 
noVembrO de 1966, e 'da OUirâ:i providênciis11

; 

· Projeto·de Lei da Câmaran' 160, de 1993 (n" 2.983/92;na 
CMa·de origem), que dã nova redaçãO a<> cãput do art. 11 da Lei 
delegadà n'-4, de 26 de seleinbto de 1962, e dã outras providências; 

Projeto-de Lei da Câmara n' 227, de 1993 (n' 1.140/91, na 
CaSa. dec órigeinO, Que veda ·a deStiriaçâo de recursos e auXílios pií
blicos que especifica; e - · · 

Projeto de Lei da Câmaran' 228, de 1993 (n' 1.382/91, ria 
Casa de origem), 'que proíbe as institUições OfiCiais de crédito de -
conceder empréstii::D.OS, fm.anciamentos e outros benefícios a pes-
soas juridicas em' débito coril O 'F'GTS. · · 

· · 'Os,projetos ~~t? reé~l?en!m ~meri~. _ . 
. ·.As m,atéri~& .ierão .Í11C.ll'íd;!s em Orqep1 do Dia oportuna-, 

mente.,.... ; .~· .. ,. 
O .SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotou-se 

hoje~ prazo,previsto no art. 91, § 3°, do R~g4D.eD.to Interno, coni
binado com o art. 8°-da Resolução n° 110, de 1993~ Sem -qUe tenha 
sido interposto recurso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia 
das seguintes matérias: - - - ---- · · · -

-Projeto de Lei do Senado n' 224, de 1991, de autoria do 
Sen11dqr Carlos Patrocínio, que determina a atualização monetá.riã.- -
dos dividendos a pai-ar aos acioni'stas -clãS sôciedades anôÍlimas, e 
dá oUtd.s proVidências! e . - - · · · 

·- Pi:ójcto de'Lei'do Serrado n' 73, c!e 1993, de autoria do 
Senador Esperidião AniiD; que dispõé sobre ·a obrigatoriedade de 
incluir na nota fiSCal O valor dO freie do transpoité de combustíveis. · 

As matérias íoram aprõVadas em apreciação coD.clusivá pelá 
ComissãO de Assuntos Econômicos. - -

Os projetos ~ã? ,à_C~ dc;>s Deputa~s. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havehào a tratai', a Presidência 'vai encerrãi óS tiabalhos, designan
do para a sessão ordinária de quàrta-feira, às 9h, ã"seguinte "·· -

Ordem do Dia 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos'terinos do 

art. 375, YIII. parágrafo único, do Regimento Jptemo) 

Votação, em "turrio úiiíCo, do Projeto de Decreto L;:gislativo 
n' 42, de 1993 (n' 247193 na ·Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessãO outorgada ã Rádio Alvorada do Ser
tão Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão soD.ora em· Orida 
média na cidade_de São João do Piauí, Estado do PiaUí, ten:do 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

_ _ _ _ ,(Em r~gin::!e_ de urgência, nos teb:noS do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 46, de 1993 (n' 248193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que _r~nova a permissão =outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em- freqüência 
modulada na cidade _de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de-Educação, RelatOr: Senador "Áufeo Melo, favorável (dependen
d.Q de no_vo parecer). 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento futemo) 

Votação, em- turno úniCO, dó" ProjetO de DecÍ'eto Legislativo 
n" 48. de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos Deputados), que aprov.a 
o ato que renova a permissãO diRâdio1omaJ do Brasil t.têlà., para 
explorar serviço de- radlodifusão- S"oliOra ·ení freqUência modrililda 
na Cidade do Rio de Janeiro, EStado do Rio de Janeiro, tendo 

Parecer f:ivài-ávei, pi-CrendO em PlenáriO~ Relaior: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

--4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'> 56;. DE 1993 

(Emregirile de Urgência, 'noS termbS_do '. 
art. '375, VIU, do Regimento Interno · -

vOtaçãQ, ~.W:rno_~c_o, ~<? ~ojeto. de Decreto Legislativo 
n' 56, de 1993\n' 293193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio Stéreo FM Lagoa Santa 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO sóitoia em Ireqü.êitcia 
modulada, na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

- Parecer favoÍ'ável, ptOreridO_em·Pierláfio: Relator: Senador 
Áureo Mello, em substiliiié(ão ii CO!iússãó de Educação. 

- -~ . -- . 
-5-

-PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 92, DE 1993 

' (Em regimé de urgência, i:toS tehnbs do 
art.. 33(5,_]!, d() Regimento ln !em o) 

V atação, em turno únicO", do Projetp de Lei da_ Câmara n° 
92, de 1993 (n' 2.989/92, na Casa-de origem), que autoriza are
versão ao Município de Florianó]iolis, Estado de Santa Catarina, 
do terreno que menciona, tendo · 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Esperidião Amiri, eni substituíÇ-ãO à ComiSsão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. -

-6-
SUBSTITIJI1VO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' !51, DE 1993 

(Em reginie de urgência nOS termos do 
art. 33o, b, do Regimento futerno) 

Votação, em turno úniCo, do SubstitutiVO dã Câinãra· io 
Projeto de Lei do Senado n° 151, de 1993, de autoria do Senador 
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Marco Maciel, que dispõe sobre resta~lecimentQ do prazo fixado 
pelo art. 59 da Lei n° 7 .450, de 23--de dezembro de 1985, para ins
talação, modernização, ampliação ou diversificação dé empreendi
mentos industriais e agticolas nas áreas de atuação- da Sudam e 
Sudene, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidad~ia, Rei~~~: Sen~çlÇ>r Amir 
Lando, favorável ao substitutivo da CâJ:llara. -- · 

-7-
SUBS1ITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO CÂMARA N' 13, DE 1993 

(Em regime de urgência noS termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do S~bstitutivo- :<Ia Q-.m.arn_ ~o' 
Projeto de Lei do Senado no 13, de 1994 (n° 3.254/89, iía Cisa de 
origem), que regula a profissãO-de corretor de seguros, de capitali
zação e de previdência privada, e dá outras providências. _(Depen
dendo _de parecer da ComisSão de Assuntos Sociais) _ 

(Dependendo da votação do Requerimento n° 144, de_l994, 
de extinção da urgêndà) · 

-8-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"2, DE 1994-'COMPLEMENTAR 

(Em i-egi..ri:l~ ~ urgênClll, P,os term.9s qO 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, dõ Projeto de Lei da Câmara n° 
2, de 1994- Comp!emeqtar (n° 181/94-:- Complementar, na Casa 
de origem). q'ue altera a redaçã6 âa alíne~ _b, do. inCiso I dO art. 1 o 

da Lei Complementar n° 64, de 18 de riiiifo i!~ 1 ~0, para elevar de 
três para oito anos o prazo de inelegibili,dade para .os parlamenta
res que perderam o mandato por falta de decoro parlamentar. (De
pendendo de Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMAR.À ~ 21, DE199J 

(Incluído em (h:dem do Dia nos-ter:rD.os do 
art. 3° da Resolução n° 110, de 1993) 

Votação, em tmno único, do Projeto de ~tQa qmara n° 
21, de 1993 (n° 2.239/89, na Casa de origem), que altera dispositi
vos da Lei n° 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sçbno o 
exercício da profissão de Técnico de Administração, -tendo __ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão ~ Assuntos Sociais. 

-10-:-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' !OS, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3" da Resolução n° 110, de 1993) . 

Votação, em turno único, do Projeto de _Lei da Câmara n° 
105, de 1993 (n° 1.023/91, na Casa de origem), que atualiza ova
lor da pensão vitalicia concedida pelo Lei n° 3.597, de 29 de julho 
de 1959, à viúva do ex-dejiutado Silvio Slmson, Sra. Albina Cle
mentina Frascalossi Sanso, tendo 

Parecer -profúido em Plenário, Rebtor: -senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, favorável 
ao Projeto, com emenda de redação que apresenta. 

-H-
PROJETO DE LEIOi::iSENÃDO N' 66, Dci 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3° da Re~olução n° 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
66, de 1992, de autoria do Senador Iran Saraiva, que regulamenta 
o inciso V do art. 203 da Constituição Federal e dá outrás provi
dências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Sei!àâoia Eva.iiliy·, em substituição à Comissão de Assun· 

tos Sociais. 

-12-

. PROJETO DE LEI DO SENADO N' 14, DE 1993 _ 

(Incluído em Ordem do Dia nós-termos do--

ait. 3° da Resolução n° 110, de 1993) 

Votação, em turno tínico~ dÓ PÍ'ojeto de Lei do Senado Jl0 

14, de 1993, de autoria do Senador Iram Saraiva, que autoriza o 
Poder Executivo a adotitr medidas de apoio aos servidores respon
sáveis por portadores de deficiênci~ físicas, sensoriais ou -mentaiS,' 
tendç. . .... ,. . ~ . . . . 

Parecer favõrãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Valmir Campelo. em substituição à Comissão de Assuntos So
ciais. 

-13-

REQUERIMENTO N' 54, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 54, de 1994, 
do Seriador Pedro Teix'eira, sOlicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo Governabill· 
dade e Partido Político, de autoria· do S.Dador Marco Maciel, pu
blicado no Jornal de Brasilia, edição de 26 de janeiro do corrente 
ano. 

-14-

. ' c~ • • REQUERIMENTO N' 70, DE 1994 

Votação, em tumo úniéo, c!O·'Requerimento n° 70, de i994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos __ termos regimentais, a 
transcrição, nos Anãls do Senado Federal, do artigo Confissões de 
um am~_nte de mesóclises, de autoiia -do escritor João tibaldo Ri
lieíro,]iublicado no jornal O GlobO, edição de 6 de fevereiro do 
correrite ano. 

-IS

REQUERIMENTO N"73, DE 1994 

Votação, em turno único, do ~querimento Íl" 73, de 1994, 
do Senador José Richa, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federá!, do artigo Nas Crian
ças, o Celeiro da Cidadania, publicado na Gazeta do Povo, de 
Curitiba, edição de 29 de janeiro do corrente ano. 

-16-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1993 

(Inclui do em Ordem d;Dl.a nos termO. do 
art. .3° da Resolução n° 110, de 1993) 

· · -l)iScussão, em turnO únfC-o, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1993 (n°2.815/92, na Casa de origem), que cria a Empresa 
Comunitária, estabele-cendo incentivos à participação dos empre-
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gados no capital da empresa e dá outras providências. (Dependen
do de parecer da Comissão de Assuntos Socia_is.) 

-17-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3• da Resolução n• 110, de 1993)" 

Discussão, em turno único, do Projetá de Lei da Câmara n° 
167, de 1993 (n• 3."529/93, na Casa de origem), que cria cargos do 
Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria doTribunal Regional do Trabalho da 2" Região, e dá 
outras providências, tendo - -

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco· Rollemberg, em substituição -à- Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econõ .. 
micos.) 

.-IS-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 246, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Ola-nos-termos do 

art. 3° da Resolução n• 110, de 1993) 

DiscuSsão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmará n° 
246, de 1993 (n• 1.229/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
municipalização da merenda escolar. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais.) 

-19-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 38, DE 1993 

(InclUído em Ordem do Diã~nos-termos do 

art. 3• da Resolução n• I 10. de 1993) 

DiscUSSão, eM turno lfuico, do Projeto de Decreto Legislati
vo·n• 38, de 1993 (n• 270193. na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos das Resoluções n"' 267 (E-V), 268 (XII) da Con
ferência Geral do Organismo para a ProscriÇão das-Armas Nuclea
res na América Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram. 
respectivamente, a denominação legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na .fs,.mêrica Latina e_ e o .§ 2~-_çle seu ~ 
25, bem como o texto emendado do referido Tratado. (Dependen
do de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
clonai.) 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h46min.) 

Atos Do Presidente 

ATO DO PRESIDENTE N" 667/91 

Que alterou o Ato que declarou aposentado JOAQUIM PE-
REIRA DA COSTA, matricula 0178. . 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato, para considerar o sexvidor 
aposentado, compulsoriamente, em 12-12-90 com efCitos fmancei
ros a partir de 1°-1~91~ bem como, incluir o cargo de Especialista 
em Administração Legislativa/Análise, Terceira Classe, PL 819. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Humberto Luoena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 609191 

Que alterou o_ Ato de concessão da aposentadoria de JAN
DJR GOMES RJBEIRO, matricula 0459, Técnico Industrial Gráfi. 
co, referência 20. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato, para considerar o servidor 
aposentado no cargo de Especialista em Indústria Gráfica Legisla
tica!fêcnicas, Segunda Classe, PL M20. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 543/91 

Que declarou aposentado ARGEMIRO CASTELO BRAN
CO TOLENTINO, matricula 0707. Técnico Industrial Gráfico, re
férêllcia 14. 

APOSTILA 

Fica--alterado o presente Ato, para considerar o servidor 
aposentado no cargo de Especialista em Indústria Gráfica LegislaM 
tiva!fécnicas, Terceira Classe, PL Ml4, a partir de I • de janeiro de 
1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Humberto Luoena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 542/91 

Que declarou aposentado FRANCISCO ROCHA DINIZ, 
matricula 0895, Assistente AdministrativO G'ráfiCo~ referêricia 12. 

APOSTILA 

Fica alteradq o _presente_ Ato, para considerar o servidor 
apOsentado no _Cargo de Especíalista em Indústria GiaáfiCa Legis-
lativa!fécnicas, Terceira Classe, PL M12, a partii~de J• de janeiro 
de 1991. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994.'- H8mbei-to Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 525191 

Que aposentou FRANCISCO BERLINK DA S!L V A JÚ
NIOR, matricula 2095, TéCnico Administrativo Gráfico, referência 
11. 

APOSTILA 

Fica Slterado o presente A·to, pãra -consideritr o --servidor 
aposentado no cargo de Especialista em Administração Legislati
va!fécnicas, Quarta Classe. PL Mil. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. -Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 521191 

Que aposentou ELIANE DE FÁTIMA SANTOS, matricula 
1061, Analista Industrial Grilficb, referência 26. · 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato, para considerar a servidora 
aposentada no cargo de Especialista em Indústroa Gráfica Legisla
tiva/ Análise, Primeira Classe, PL S26. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 183/92 

Que alterou o Ato de concessão da aposentadoria de IDA 
MAURER. matricula 1840. 
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APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato, para considerar a servidora 
aposentada no cargo de Especialista em Administração Legislati-
va! Análise, Segunda Classe, PL S22. . . · 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 26419.3 

Que aposenton JOÃO ALYÍNO PArVA.RESÉNDE,-Espe
cialista em Administração Legislativa/Análise, Classe Especial, 
Padrão IIS26. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato, para considerar o sen:idor 
aposentado no cargo de Analista de lndóstria Gráfica Legislativa, 
Nlvel III. Classe ESpciC\8!, Padr"ao I!S26. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994.- Humberto Lucena, 
Presidente. .. 

ATO DO PRESIDENTE N' 8194 

Que aposentou WANDER GONTIJO DE REZENDE, Ana
lista de Jnd6stria Gráfica Legislativa, Nlvel III. Classe Especial, 
Padrão V/S30. 

APOS1U.A 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato da con
cessão de aposentadoria, para incluir os artigos I', da Resolução 
SFn' 59/91, e 26, incisos I e ill, § 4', da Resolução SF n• 51/93. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 89194 

Que alterou o Ato de concessão da aPQsentadoria de NEIL 
WPES CAMARGO, matricnla 0754, Têcnico.de Jnd6stria Grãfi
ca Legislativa, Nível II, Classe Especial, Padrão IV/M23. 

APOSTILA -

No presente Ato, onde se lê: "publicado no DCN, (Seção 
II), de 18-2-94",leia-se: ''publicado no DCN, (s.ição II), de ll-2-94". 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 164, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi Outorgada pelo Ato da Comissão Diretóra 
n• 2. de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 001.461/94-0, resõive aposentar, voluntariamente, a servi
dora MARIA CARMEN CASTRO SOUZA, Analista Legislativo, 
Área de Apoio Técnico ao- Processo Legislativo, Nível III, Padrão 
45, do Quadro de Pessoal do Senado Federa!,nos termos do artigo 
40, inciso III. allnea a, da Constituição da Rep6blica Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186,inciso m. alínea a, e 67, da 
Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2"; 37 e 41, 
da Resolução (SF) n° 42~ de 1993, com proventos integrais, obser
vado o disposto no artigo 37, incise XI. da Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de abril de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. • 

INSTITUTO DE PREYIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 

32' Reunião da Assembléia Geral Ordinária, realizada 
em 30 de março de 1994 

Às dez horas do dia trinta de março do auo de hum mil, no
vecentos e noventa e quatro, na Sede do Instituto de Previdência 

dos Congressistas -IPC. no vigésimo quinto andar do Anexo I da 
amara dos DepUtados. sob a presidência do Senador Wilson 
Martins, corn a presença de 9 segurados obrigatórios, de 112 segu
rados facultativos e de 27 pensionistas, num total de 148, realizou
se a 32• Ã5sembléia Geritl Ordinária, em cumprimento ao 
disposto no inciso I do artigo dezesseis da Lei n° 7.087/82, regula
mentado pela alínea a, indso I, do artigo dezesseis do Regulamen
to Básico do IPC.- Aberta a Reunião, o Presidente procedeu a 
leitura do Relatório da Presidência referente ao exercíciO fmancei
ro e~-social referente ao ano de hum mil, novecentos e noventa e 
três, que, após lido e discutido. foi aprovado sem restrições, à una
nimidade dos presentes, o qual será publicado à parte. Em reguida, 
o Presic;lente agradeceu a presença de todos, com destaque aos 
membros do Conselho Deliberativo, pela cooperação que vem re
cebendo. Frauqúeada a palavra, não havendo quem dela quisesse 
fazer uso, u PreSidente encerrou a Reunião dizendo agradecer com 
a c-olaboração de .todos os segurados, fazendo votos para que o 
IPC possa, cada vez mais, desenvolver-se e progredir afunde res
guardar o futuro dos contribuintes e de seus beneficiários. Nada 
mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, foi encerrada 

- a Reunião. E, para constar, eu, Raymundo Urbano, Secretário, la
vrei a presente Ata -qUe, depois de lida e aprovada. será assinada 
pelo Senhor Presidente. 

9" Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realiza· 
da em 3 de março de 1994. 

Pills três dias do mês de março do ano de hum mil. nove
centos e noventa e quatro. às onie horas e fr!nta minutos, reuniu
se, ordinariamente, o ConselhO Deliberativo d.Q Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC, em- sua Sede, situada no 
Anexo I da Câmara dos _Deputados, 25° andar, sob a presidência 
do Senhor Senador Wi!sou Martins, com a presença do Vice-Presi
dente Deputado Mauoel Castro, dos senhores Conselheiros Sena
dores Nabor Júnior, Ronaldo Aragão, Deputados Prisco Viana, 
Waldir Guerra, Ângela Amin. Ariosto Holanda, Doutores Henri
que Lima Santos e Antônio José de Souza Machado_, pres~te tam
bém o Sr. JoãO Bosco Altoé, Diretor-~ecutivo do IPC. Havendo 
número regimental, o Presidente declarou aberto os trabalhos, _de
terminando ao -senhor Secretário a leitura da Ata da reunião ante
rior. O'que foi feitô. APós a1eiiU:ra, a Ata foi disCutida e votada, 
telldo-sido aprovada sem restrições. Em seguida. o Presidente 
ammciou o primeiro item da pauta. Distribuiu cOm os presentes 
planilhas contendo demonstrativos das atuais düponibilidades fi
nanceiras do Instituto, ao tempo em que prestava explicações com
plementares sobre as aplicações a curto prazo, o realizável a longo 
prazo, investimentos e receita provenientes dos imóveis do IPC. 
Em seguida, o Presidente apresentou os balancetes e os demonstra
tivos contábeis sobre as ·receitas e despesas referentes aos .Illeses 
de novembro e dezembro de 1993, relatados, ambos, pelo Conse
lheiro Deputado Aloíso Vasconcelos, que concluiu pela aprovação 
dos mesmos. Conhecido o Parecer, o Conselho acompanhou o 
voto do Relator por unanimidade. Continuando, o Presidente deu 
conhecimento da resposta do Tribunal de Contas da União. A con
sulta formulada por ele sobre questões de orçamento e prestação 
de contas do IPC. em cõrlS-eqüência do Relatório da última Audito
ria Conjunta (Câmara e Senado), realizada em 1993, que resultou 
no Processo n° 8489/93. Sobr{i essa consUlta, o Presidente do 
TCU, Ministro Cilrlos Átila, se manifestou enviando, na integra, 
cópia da (Decisão o• 575/93 - TCU- Plenário, Relator Ministro 
Adbemar Gbisi). IPSIS LITfELIS: - 8.1 - não conhecer da pre
sente consulta, ante a ausência-dos requisitos essenciaiS previStos 
no inciso XVli do artigo 1' da Lei n• 8.443/92 e artigos 210 e 211 
do Regimento Interno do TCU. 8.2- não obstante os termos do 
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item anterior, connmicar ao consulente que c_ontinue apresentando 
suas prestações, cOmo as demais entidades de previdência fechada, 
até que sejam editadas novas diretrizes, com f?ase em estudos que 
vêm sendo desenvolvidos neste Tribunal, acerca da sistemática de 
prestação de contas de órgãos ou entidades jurisdiciOO.ados a esta 
Corte de Contas. 8.3 -finalmente, encaminhar ao interessado, có~ 
pia do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e Voto 
que a fundamentaram. 9.- Ata n' 62193- Plenário. 10- Data da 
Sessão: 14-12-93- Extraordinária.- Face essa resposta do TCU, o 
Presidente informou, que agora só lhe restava designar relator para 
concluir o Processo n' 8489/93- Senado Federal. (Auditoria Con
junta). Dito isso, o Presidente designou o Deputado Nilson Gíbson 
para relatar essa matéria. Em seguida, passou-se a discutir o quarto 
assunto da pauta, que trata sobJie o indeferimentO do Processo 48. 
508/93 da Câmara dos Deputados, sobre o nosso pedido de atuali
zação monetária dos repasses atrasados de recursos, referentes aos 
exercícios de 1990, 1991 e 1992, relatados pelo Deputado Waldir 
Guerra. O Relatório foi lido pelo Secretário por determinação do 
Presidente. Após a leib.lra, todos os Conselheiros aderiram as con
siderações ali expostas e concluíram por uma interposição de um 
recurso dirigido diretamente à Presidência da Câmara" sustentado 
na legislação pertinente. Ao frnal desta conclusão, o Presidente de
signou o Deputado Prisco Viana para desempenho dessa incum
bência, ou seja, para dar forma ao recurso. Em seguida, passou-se 
ao quinto item da pauta. O Presidente apresentou um relatório, ela
borado pelo advogado Doutor Josias leite, com um resumo de to
das as emendas apresentadas por congressistas à revisão constitU--
cional, que sobre previdência social. Em se tratando de um assunto 
que envolve diretamente o IPC, a discussão foi COnCorrida Ao fi
nal, o Deputado Prisco Viana e o Deputado Manoel Castro sugeri
ram ao Presidente a criação de uma comissão de trabalho, 
composta por membros do Conselho_ Deliberativo, para atuar na 
defesa do IPC, acompanhando o desenrOlar dessas emendas num 
trabalho efetivo junto aos Relatores na Revisão ConstitUCional. 
Essa proposta foi acolhida pelos demais COnselheiros. Nesta opor
bmidade, o Presidente, SeJ:!l perda de tempo, constituiu logo a co
missão, designando os Deputados Manoel Castro, Prisco .Viana, 
Ariosto Holanda, Senador Nabor JuniOr;DoUtcies Henrique Lima 
Santos, Antonio José Machado e Josias Leite, para dela fazerem · 
parte e nomeou o Deputado Manoel Castro para presidi-la. Investi
do desta tarefa, o Deputado Manoel castro, dado a complexidade 
dos fatos, apressou-se_em marcar para a próxima terça-feira,-dia 9 
do corrente mês, a instalação da Comissão oportunidade em que 
traçaria as diretrizes de atuação. Em seguida, o PreSidente passou 
ao item seguinte da pauta. que trata sobre o Ato Declaratório n° 
02194, da Superintendência Regional da Receita Federal, que de
duz as contribuições dos parlamentares ao IPC para efeito do Im
posto de Renda. O Presidente disse que este Ato Declaratório foi 
em decorrência de um trabalho desempenhado pela nossa Consul
tório Jurídica e encaminhado, por ele, à Receita Federal, e que fe
lizmente produziu os efeitos que ora vimos -~-:r item da pauta: 
Apreciação de processos diversos, deferidos ad-referendum do 
ConseJho Deliberativo. Mostrando as pilhas desses processos so
bre à mesa, o Presidente disse que todos esses processos estavam à 
disposição, doS- Cons_elhos para conhecimento e manuseio. Ao 
todo, são 336 processes, sendo 263 de Auxilio-Doença, 32 de Re
querimento de Pensão, 4 de Integralização de Carência, 2 de Auxí
lio-funeral, 30 de Inscrições de Segnrados Faculjativos, 3 de 
Cancelamento de Inscrições e 1 de Averbação de Mandato. Após 
esses esclarecimentos, o Conselho foi ouvido e por sua unanimida
de aprovou a todos esses processos. Continuando,- o-Presidente in
formou sobre um requerimento, encaminhado pela Deputada 
Sandt_a Starling, solicitando o não pagamento da pensão do IPC 

aos parlamentares envolvidos com a máfia do orçamento. Esse re
querimento já conta com parecer da Consultoria Jurídica, opinan
do pelo não conheCímento, pelo Conselho, sob a fundamentação 
de não haver caso concreto e pela intempestividade. O Parecer foi 
lido e ao fmal, foi acolhido pelo ConseJho. Em seguida. o Presi
dente ouviu o Conselho sobre os procedimentos a serem adotados 
em relação ao fmancianie~to de automóveis e empréstimos-flrian
ceiros aos segurados em confronto com as novas medidas econô
micas do Plano FHC e a aplicação da URV. Após trocas de 
impressões, fm:i:J.Ou-se consenSO-a iiriedfat.a sU.speti_Sâo dessaS Car
teiras ãiê melhor conhecimento dessas regras fmanceiras. "Coliti
nuando, o Presidente informou sobre as providências- adotadas 
sobre o Contrato de Direito Real de uso, cujo objeto é o terreno ce
dido ao IPC, pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio da 
Terracap. Neste terreno, vai ser edificadO o prédio que servirá de 
sede própria para o IPC. Disse que tinha detenriinado ao Consultor 
Jurídico adotar todas as providências para concretiZai esta aqú.isi: 
ção através do Contrato de Direito Real de uso. que desta vez, será 
por instrumento público. Esse contrato já se encontra em trariiíta~ 
ção no Cartório do 1::. Ofício de Notas e será assinado, possivel
mente, ainda no decorrer deste_ mês_ de_ março~ ~m seguida, o 
Presidente determinou a transcrição, na Ata, desses trabalhos, de 
todos os processos apreciados e aprovados nesta reunião, confor
me títulos e numeração seguin:te:s:: a)_ ~-L~:XI1ioMDoença - 1919/93, 
1906/93, 1909/93, 1888/93, 1907/93, 1898/93, 1798/93 1914193, 
1921193, 1915/93, 1922193, 1929/93, 1916/93, 1887/93, 1910/93, 
1908/93, 1903193, 1926/93, 1779/93, 1941/93, 1947/93, 1938/93, 
1911/93, 1893/93, 1931193, 1933/93, 1939/93, 1944193, 1946/93, 
1920/93, 1932193, 1891193, 1937/93, 1936/93, 1945/93, 1959/93, 
1943/93, 1841/93, 1958/93, 1963/93, 1960/93, 1954/93, 1962193, 
1961193, 1972193, 1964193, 1969/93, 1970/93, 1968/93, 1967/93, 
1971193, 1942193, 1973/93, 1976/93, 1982193, 1989/93, 1983/93, 
1980/93, 1995/93, 1997/93, 1977/93, 1988/93, 2002/93, 1999/93, 
19W93, 1987/93, 1990/93~1991/93, !979/93, 2000/93, 1978/93, 
1754/93, 1994/93, 1992193, 1996(93, 2020/93, 1998/93,2049/93, 
201493, 2006/93, 2019/93, 2012193, 2015/93, 2034/93, 2050/93, 
2046/93, 2045/93, 2013/93, 2037193, 2068/93, 1974/93, 2032193, 
2033/93, 2062193,2061/93, 2043/93, 2017/93,~ 1957/93, 20Íl/93, 
2003/93, 2008193, 2004193, 2055/93, 2066/93, 2063/93, 2065/93, 
2005/93, 2038/93, 2035/93, 2010/93, 2007/93, 2040/93, 2044/93, 
2047/93, 2042193, 2074193, 2084/93, 0006/94, 2070/93, 2030/93, 
2078/93, 2023(93, 2085/93, 0004/93, 2060/93, 2051193, 1952'93, 
2021/93, 2056/93, 2022/93, 2080/93, 2072193, 2064/93, 2052193, 
2053/93, 0001/94, 2031/93, 0015/94, 0016/94, 0017/94, 0023/94, 
2073/93, 0022194, 0018/94, 0014/94, 0031194, 0026/94, 0029/94, 
0039/94, 0027194, 0034194, 2079/93, 0037194, 0028/94, 0002194, 
0045/94, 0032194, 0054194, 0053194, 0020194, 0033/94, 0044194, 

- 0040/94, 0035/94, 0041/94, 0047194, 0008/94, 0063194, 0065/94, 
0057/94, 0059/94, 0058/94, 0067/94, 0061194, 0079/94, 0088/94, 
0090/94, 0068/94, 0091194, 0074/94, 0084194, 0070/94, 0075/94, 
0072'94, 0083/94, 0046/94, 0116/94, 0042194, 0113/94, 0115/94, 
0097/94, 0114/94, 0101/94, 0098/94, 0051194, 0112194, 0099/94, 
0110/94, 0080/94, 0100/94, 0111/94, 0081194,0092194, 0082194, 
0073/94, 0107/94, 0062194, 0050/94, 0009/94, 0150/94, 0095/94, 
0108194, 2069/93, 0142194,0126/94, 0117/94, 0130/94, 0003/94, 
0145/94, 0138/94, 0120/94, 0146/94, 0119/94, 0121/94, 0166/94, 
0125/94, 0152194, 0162194, 0128/94. 0143/94, 0160/94, 0151/94, 
0158(94, 0171194, 0137/94, 0147/94, 0141/94, 0161/94, 015'1!94; 
0153/94, 0165/94, 0148/94, 0132194, 0177/94, 0[44/94;0182194, 
0176/94,0129/94,0179/94,0170/94,0136/94,0155194,0181194, 
1953/93, 0196/94, 0195/94, 0183/94, 0191/94, 2071193, 0178/94, 
b) Requerimento de Pensão - 1874/93, 1864/93, 1927/93, 
1505/93, 1949/93, 1948/93, 1950/93, 1890/93, 19884/93, 
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1878193, 1965/93, 0052/94, 2076193, 0049194, .~05/93, OÓÇ719A. 
0005/94, 2082193, 0043/94, 2054/93, 20"17193. 0038)94, 1925/93, 
0089/94, 0105/94,0127/94, 0149/94, 0133/94, 0135/94, 0167/94; 
c) Requerimento de Pensão lnileferldo - j)122/94, 2Q36193; 
d) lntegrallzação de Carência- 19!7/93,~.1901/93, Oí]5J94, 
0192/94; e) Averbação de Maiufato :__ 2018; ,f) ,Auxili~-Doe11- ~· 
ça Indeferido - 2001193; g) ·AuXílio-Funeral - 0085/94, 
0087/94; b) Cancelamento de Inscrição- 1951/93, 1940/93, 
1884/93; i) Inscrição de Segurado Facultativo - 1599/93, 
1605/93, 1833/93, 1613/93, 2024/93, 0701193, 1928/93, 
1955/93, 1935/93, 1291/93, 1985/93, 1913/93, 2008/93, 
0617192, 2016/93, 1329/93, 1865/93, 1897/93, 1923/93, 
1854/93, 1832/93, 1815/93, 1382/93, 1857193, 1552/93, 
1440/93, 1849/93, 1858/93 e 1376/93.Não mafS havendo a tra
tar, foi encerrada a Reunião às treze horas e trinta minutos. E, 
para constar eu Raymundo Urbano, Consultor Jurídico, atuando 
como Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente __ e pelos Mem
bros do Egrégio Conselho Deliberativo. 

PORTARIA N" 19194 

O Presidente do Iostituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo A servidor CLEBER DE AZEVEDO 
SILVA Técnico Legislativo, ponto n° 3790, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, ã disposição do Iostituto de Previdência 
dos Congressistas - IPC, designando-o para a função de Auxiliar 
Administrativo C, a partir de 29 de março de 1994, 

Brasilia, 29 de março de I 994. -Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

PORTARIA N"20/94 

O Presidente do Instituto de_ Previdência dos Congressistas 
-IPC, no uso suas atribuições, resolve desligar da função de Auxi
liar Administrativo C a servidora Y ARA MARIA RODRIGUÉS 
MACHADO à disposição do Iostituto de Previdência dos Con
gressistas - IPC, designando-a para a função de Auxiliar Técnico, 
a partir de 29 de março de 1994. 

Brasília, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente, 

PORTARIA N" 21194 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo A a servidora Rl.[IE RlBJliRO DA SIL
V A, Técnico Legislativo, Ponto n° 2882, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, ã disposição do Iostituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, designando-a para a função de chefe do ser-
viço de administração à partir de 29 de março de 1994. ~ 

Brasilia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente 

PORTARIA N" 22/94 

O Presidente de Previdência ãos Congressistas - IPC, no 
uso suas atribuições, Resolve desligar da função de Auxiliar Ad
ministrativo B o servidor ADEMm NEPOMUCENO BARBO
SA, Analista Legislativo, Ponto n° 3044, do Quadro Permanente 
da Câmara dos Deputados, ã disposição do Iostituto de Previdên
cia dos Congressistas -IPC, designando para a função de Auxiliar 

Técnico, apartirJ!ê 29~ de março de 1994. _, Sen~dor Wilson Mar
_tins, Presidente 

",~.,., '' ~~ PORTARIA N" 23/94 

O Presidente do InstitutQ de Previdência dos Congressistas 
- IPC, de suas atribuições, reS9'Jve_ desligar ~- fup.ção de Auxiliar 
Administrativo B o séividor PAULO FREDERICO COAZA
N AM, Técnico Legislativo, Ponto n° 2366, do Quadro Permanente 
da Cllmara dos Deputados, à disposição do Iostítuto de Previdên
cia dos Congressistas- IPC, designando-o para a função de Auxi
liar Técnico, a a partir de 29 de março de 1994. 

Brasilia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martlos, 
Presidente 

· · PORTARIA N" 24/94 

O Presidente Iostituto de Previdência dos Congressistas -
IPC. no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de Au
xiliar Administrativo C o servidor LO URIV AL DA SILVA FI
LHO, Ponto no 0122, do Quadro do Centro Gráfico do Senado 
Federal - CEGRAF, à disposição do Iostituto de Previdência dos 
Congressistas- IPC. designando-o para a função de Auxiliar Téc
nico, a partir de 29 de março de 1994. 

Brasília, 29 de março de 1994.- Senador Wilson Martins, 
Presidente · 

PORTARIA N" 25/94 

O Presidente do lostituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de 
Auxiliar Administrativo B a servidora MARIA DE JESUS REIS, 
Ponto n• 1590, do Quadro do Centro Gráfico do Senado Federal
CEGRAF, à disposição do Iostituto de Previdência dos Congres
sistas - IPC, designado-a para função de Auxiliar Administrativo 
C , a partir de 29 de março de 1994. 

Brasilia, 29 de março de 1994. - Senador Wilson Martins, 
Presidente. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matériaS apredadas de 15 a 28 de fevereiro de 
1994- art 269, ll, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À 

PROMULGAÇÃO 

- Projeto de Resolução n° 30, de 1994, que autoriza aPre
feitura Municipal de São Paulo (SP) a eri:titir, mediante ofertas pú
blicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo 
- LFTM-SP, destinadas ao giro de 91% de sua divida mobiliária 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

Sessão: 24-2-94 Extraordinária 
- Projeto de Resolução 0° 31, de 1994, que autoriza a 

União a contratar operação de crédito externo com o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor 
equivalente a até cento e sessenta milhões de dólares norte-ameri
canos, destinando-se os recursos ao fmanciamento do Projeto de 
Controle de Doenças Sexualmente Transmissfveis e AIDS. 

Sessão: 24-2-94Extraordinária. 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 

PELO SENADO FEDERAL 

(Mês de fevereiro de 1994, a partir de 15/2) 
Projetas aprovados e enviados à sanção .............. u·---···--·-·-,_ 00 
Projetas aprovados e enviados à promulgação ....................... - 02 
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Projetas aprovados e enviados l CAmara dos Deputados ...... -00 Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado Fede-
Mensagens "'lativas l escolha de autoridades .......•..•....•....... - 00 ral .....................•.......••....••...... - ............................................... - 00 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS PELO Projetas aprovados e enviados l sançio-06 
Projetas aprovados e enviados ii promulgação ....................... - 33 
Projetas aprovados e enviadosl Cimara dos Deputados ...... - 04 SENADO FEDE:lAL 

(Até o dia 28 de fev.,iro de 1994) Mensagens relativas l escolha de autoridades ....................... - 00 
Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do Senado Fede-
ral e da Cllmara dos Deputados.............................................. - 00 

.. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N• 34 QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 1994 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
~----~------~--~~~~~SUMÁRIU-------~--------~~--~ 

l-ATA DA 20' SESSÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1994 
1.1 -ABERTURA - -
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Presidente da República 
- W 153, de 1994 (n• 270194. na origem), de 5 do cor

rente, referente à matéria constante da Mensagem CN n° 62, de 
1994. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
de nome indicado para cargo cujo provimento ·depende de sua 
prévia aquiesCência: · - -

- W 154, de 1994 (n• 271/94, na origem), de 5 do cor
rente, submetendo à apreciação do Senado o J?.Ome do Senh~r 
JOSÉ OLYMPIO RACHE DE ALMEIDA, Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Irlanda. 

1.2.2 -Ofício do 1° Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos 
dos seguintes projetas: 

- Projeto de DeCreto Legislativo B 0 28, de 1994 (n° 
286/93, na Câmira Cios DCPutados), que aprOva o ato que ou
torga permissão à Rádio Morro Verde Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média no âmbito local na 
cidade de Mairi, Estado da Bahia. · · 

' - Projeto de Decreto Legislativo no 29, de 1994 (n• 
288/9'1, na Câmãia doS Deputados), que aprova o ato que reno
V<:. a concessão outorgada à Rádio Tocantins Ltda~ para explo
rar serviço de radiodifusão sonora ettr onda média na cidade de 
Cametá, Estado do Pará. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1994 (n• 
310/93, na Câ:Õlaia dõS Deputados), que aprova-o-ato que reno
va a concessão outorgada à Rádio Cultural do Araguaia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Jussara, Estado de Goiás. 

-_Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de 1994 (n° 
325/93, na -Câmara dos Depiúados), que aprova o ato que ou
torga penilissão à Rádio Sociedade Rural S/ c Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüêncía niodulada na 
cidade de Mandaguari, Estado do Paraná. 

- Projeto de Decreto Legislativo D0 32, de 1994 (n° 
336;93, na Câmara dos Dep)Jtados), que aprova o ato que reno
va a permissão outorgada À Rádio Graúna De Palotina Ltda. -
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na_çidade de Palotina, Estado do Paraná. 

- ProjetO de. Décreto Legislativo D.o 33, de 1994 (n° 
350/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga concessão à Rádio E Televisão Integração Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifUsão sonora em onda média na cidade 
de Cruzeiro do SUl, Estado do Acre. 

- Projeto de Decreto Legislativo no 34, de 1994 (n• 
338/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à Rádio Pampeana Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusâo sonora em freqüência modulada na 
cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 

'-- Projeto de Decreto Legislativo n° 35, de 1994 
(n° 356/93, na Cámãra doS."I:>e:PUtados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Rondon Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Rondan do Pará, Estado do Parã. 

. 1.2.3 -Comunicação da Presidência 
- Prazo para tramitação e apresentação de emendas aos 

Projetos de Decreto Legislativon"' 28 a 35, de 1994. 

1.2.4 -Discursos do Expediente 

Senado! Lourivai Baptista - Regozijo pela iníciativa do 
Comitê Coordenador do COntrole de tabagismo, no Brasil, de 
realizar o I Congresso Brasile_irQ- contra o_ Tabagismo, previsto 
para os dias 8 e 11 de maio próximo, no Rio de Janeiro, com a 
participação do Sr. José Rosemberg. 



1566 Quinta-feira 7 DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Abril de 1994 

EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

Manoel Vilela De Magalhães 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS""BASTOS 
Dirctor Industrial 
PLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

SENADOR ODACIR SOARES, como Líder- Posição 
do PFL na sucessão presidencial e possível coligação deste Parw 
tido com o PSDB. Indicação da candidatura do empresário Sil
vio SaD.tOs para disputar a presidência na chapa do PFL. 
Considerações sobre a Medida Provisória 0° 457," da hnplantaw 
ção da política monetária do Governo. · 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Posição constran
gedora do Brasil como recordista em acidentes de trabalho, 
conforme dados da Organização· Internacional dÓ Trabalho -
OIT. Necessidade de instrumentos legais para a prevenção de 
acidentes de trabalho no Brasil. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Apatia da socie
dade brasileiia diante da conjunção de fatos marcante_s e decisiw 
vos como a Revisão Constituciónal, a proximidide das eleiç~s 
gerais e a implantação do n9vo_plano ec~ô.mico. 

SENADOR ESPERIDIAO AMIN- Pesar pelo incêndio 
do Hospital de Caridade de Flori~ópolis_. c_om a ocorrência 4e 
vitimas fatais. --

SENADOR EDUARDO SUPLiéY- Dispositivo legal 
determinando a apreciação, pelo _ÇOI!_gresso Nacional, do edital 
de privatização da Enibraer. Receptividade do Presidente Ita
mar Franco ao programa de garantia da renda mínima, idealiza
do por S. Ex• e sugerindo a sua implantação no País ao novo 
Ministro da FazeD.da a partir do próximo semestre, em car_áter 
experimental. -

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Solidariedade ao 
povo catarinense, em face do incêndio do Hospital de Caridad8 
de Florianópolis. Refutando artigo do Jornal do Brasil do últi
mo dia 31, coluna de Danusa Leão, intitulado ''Folga" atribuin
do a S.Ex• e a outros parlamentares a recusa de viagem ao 
exterior, em missão oficial, com passagem na classe executiva. 

1.2.5- Comunicações da PreSidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me

dida Provisória n• 458, de 29 de março de 1994, que autoriza a 
contratação de fabricação de papel-moeda, e dã outras provi
dências~ designação de Comissão l\Jfista e fiXação de calendário 
para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n• 459, de 30 de março ·de 1994, que altera o 
art. 5° da Lei n• 7 .862, de 30 de outubro de 1989, que dispõe 
sobre a remuneração das disponibil.idades_do Tesouro Nacio
nal; designação de Comissão Mista e fixação de calendário 
para a tramitação da matéria. 

DIÁ_RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral --------- Cr$ 23,53 URV 

Trragem 1.200exem.Piares 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 460, de 30 de março de 1994, que dispõe sobre o 
exercício das atribuições instiblcionais da Advocacia-Geral da 
União, em caráter emergenciaJ e provisório, e dá outras providên
cias; designação de Comissão Mista e fixação de calendário parn a 
tr.unitaçãó da matéria. · 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n° 461, de 30 de março de 1994, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União crédito extraordinário, para os fms que especifica, e dá 
outras providências, designação de Comissão M:iSta e fiXação 
de calendário para a tramitação da matéri.a.-

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n• 462, de 30 de março de 1994, que dispõe so
bre o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos e valores mobiliários, e dá outras providên-

--cias; designação -de Comissão Mista e fiXação de calendário 
para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n° 463, de 30 de março de 1994, que altera are- . 
dação do art. 3° da Lei n• 4.491, de 21 de novembro de 1964, 
que altera disposições da Lei n• 3.780, de 12 de julho de 1960 
(Plano de ReclassificaÇão), relativas às séries de classes de i.m~ 
pressor, encãdemador, mestre e técnico de artes gráfj.cas e dá 
outras proVidências; designação de Comissão Mista e fixação 
de calendáriO para a tramitação da matéria~ 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n• 464, de 30 de março de 1994, que clã nova 
redação ao art. 3" da Lei n• 8.689, de 27 de julho de 1993, que 
dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social - INAMPS; designação de Co
missão Mista e fiXação de calendário para a tramitação da ma
téria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente d• República, da Me
dida Provisoria n• 465, de 30 de março de 1994, que altera dis
positivos e acrescenta artigos à Lei n° 8.694, de 12 de agosto de 
19--93, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execu
ção da Lei Orçamentária Anual de 1994 e dá outras providên
cias; designação de Comissão Mista e fiXação de calendário 
para a tramitação da matéria. __ 

1.2.6 - Apreciação de matéria 
-Requerimentos n"' 159, 160 e 167, de 1994, dos Sena

dores Irapuan Costa Júnior, José Samey e Júnia_Marise, lidos 
em sessões anteriores. Aprovados. · 
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-Requerimento n° 161, de 1994, do Senador Lavoisier 
Maia, lido em sessão anterior. Aprovado. 

1.2. 7 -Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado li' 20, de 1994-Complementar, 
que altera o art. 3° da Lei Complemciritar n° 77, de 13 de julho 
de 1993, que institui o ImpostáProviS6ii.õ-"sOOre a Movimenta
ção ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira- IP:MF e dá outras providências. 

1.2.8- Ofícios 

W 158/94, da Liderança do PMDB no Senado Federal, 
de substituiçãO de membro na Comissão de Relações Exte_Po~ 
res e Defesa NaCional. -

W 185/94, da Liderança do Bloco Parlamentar PFUPSC 
na Câmara dos Deputados, de substituição de membroS na Co
missão Especial destinada a apreciar a Medida Provisória n° 
457, de 29 de março de 1994. 

N' 162/94, da Liderança do PSDB no SenadO Federal, 
de substituição de membros na Comissão .ES!Jed.al destinada 
apreciar a Medida Provisória n' 452, de 24 de março de 1994. 

N' 165/94, da Liderança do PSDB no Senado Federal, 
de substituição de membros na Comissão Especial destinada a 
apreciar a Medida Provisória D0 453,de 24 de março de 1994. 

1.2.9- Requerimentos · 

N' 168/94, de autoria do Senador João Rocha, de refua~ 
da do Requerimento n' 164/94, que solicita iiiformações sobre 
o pedido de fmanciamento externo, a ser contratado junto ao 
BlRD, pelo Governo do Estado do Tocantins, no valor _de 
U$87.000.000,00. Deferido. · · 

, N' 169/94, de autoria do Senador Gilberto Miranda, soli
citando ao Senhor Ministro da Fazenda, as informações que 
menciona, relacionadas com as operações de compra de bônus 
do Tesouro norte-americano, no perlodo de setembro de 1993 a 
março de 1994. 

N' 170/94, de autoria do Senador Alfredo Campos, soli
citando que sejam considerados, como licença, os dias 4, 7, 11, 

_ .14. e 30 de !D.'!!ÇO do corrente ano. Aprovado. 

W 171/94, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, soli
citando os documentos que menciona para instrução da Mensa
gemn' 43 de 1994 (n' 53, de 1994, na origem). · · 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n' 42, ck 1993 (n' 
247/93,na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão scinoia em onda lnédia na 
cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí. VotaÇão adiada 
por falta de quorum. 

1.3.1-Pronunciamento 
SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO,cómo Lí

der - Protestos contra difamação dos MiniStrOs- do Supremo 
Tribunal Federal e dos parlamentares pela Imprensa, no episó
dio da crise entre os Três Poderes 

1.3.2-0rdem doDia(continuação) -
Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de_ 1993 (n' 

248/93, na Câmara dos Deputados),que aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora eln freqüênCia modulãda 
na cidade de Araras, Estado de São Paulo. Apreciação sobres .. 
tada, nos termos do art. 375, V1II, do Regimento Interno. 

PrOjeto de Decreto Legislativo n"' 48, de 1993 (no 
264/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqúência modulada na ci
dade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Apreciação 
sobrestada, nos termos do art. 375, VTIJ, do Regimento Inter-
no. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 56, de 1993 (n' 
293/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga permissão ã Rádio Stéreo FM Lagoa Santa Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, 
na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais. Aprecia
ção sobrestada, nos termos do art. 375, VTIJ, do Regimento 
Interno. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 92, de 1993 (n' 2.989/92, 
na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, do terreno que men
ciona. Apreciação sobrestada, nos termos do art 375, VTIJ, 
do Regimento lntemo. 

SubstitutiVo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 
151, de 1993; que dispõe sobre o restabelecimento do prazo fi
xado pelo art. 59 da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro de 1985, 
para instalação, modernização, ampliação ou diversificação de 
empreendimentos industriais e agiícolâs nãS áreas de atuação 
da Sudam e Sudene. Apreciação sobrestada, nos termos do 
art. 375, VIll, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 13, de 1994 (n' 3.254/89, 
na Casa de origem), que regula a profissão de corretor de segu
ros, de capitalizaç_ão e de previdência priVada, e_ dá outras pro
vidências. Apreciação sobrestadã, nOs terni.os do artigo 375, 
VTIJ, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 2, de 1994-Complementar 
(:0° 181/94-Comple.mentar, na Casa de origem), que altera are
dação da alínea b do inciso I do art. l 0 da Lei Complementar no 
64, de 18 de maio de 1990, para elevar de três para oito anos o 
prazo de inelegibilidade para os parlamentares que perderem o 
mandato por falta de decoro parlamentar. Retirado da pauta, 
nos termos do artigo 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 21, de 1993 (n' 2.239/89, 
na Casa de origem), que altera ·dispositivos da Lei D 0 4.769, de 
9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profis
são de Técnico de Administração. Apreciação sobrestada, nos 
termos do art. 375, V1II, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 105, de 1993 (n' 1.023/91, 
na Casa de origem), que atualiza o valor da pensão vitalícia 
concedida pela Lei n' 3.597, de 29 de julho de 1959, ã viúva do 
ex-deputado Silvio sanson, Sra. Albina Clementina Frascalossi 
Sanson. Apreclaçãó sobrestada, nos termos do art. 375, VID, 
do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n' 66, de 1992, que regula
menta o inciso V do art. :20.3 da Constituição Federa e dá outras 
providênciaS. Apreci3.çã0 sobrestada, nos ternios do art 375, 
VTIJ, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n' 14, de 1993, que autoriza o 
Poder ExeCutivo a adot.ar medidas de apoio aos servidores res
ponsáveis por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou 
mentais. Apreciação sobrestada, nos termos do art 375, vm, 
do Regimento Intemo. 
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Requerimento no 54, de 1994, do Senador Pedro Teixei
ra, solic1tando, a transcrição, nos An:iUs do Senado Federal, do 
artigo Governabilidade e Partido Político, de autoria do Se
nador Marco Maciel, publicado no Jornal de Brasília, edição 
de 26 de janeiro do corrente ano. Apreciação sobresiada, nos 
termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno. _ 

Requerimento no 70, de 1994, do Senador Marco Ma
dei, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo ConfissõeS de um amante de mesóclises, de autoria do 
escritor João Ubaldo Ribeiro, publicado no jornal O Globo, 
edição de 6 de fevereiro do corrente ano. Apreciação--sobres
tada, nos termos do art. 375, Vill, do Regimento Inte~o. 

Requerimento n° 73, de 1994, do Senador Josê Richa, 
solicitando a transcrição, nOs Ariais do Senado Federal, do arti
go Nas Crianças, o Celeiro da Cidadania, publicado na Ga
zeta do Povo, de Curitiba, edição de 29 de janeiro do corrente 
ano. Apreciação sobrcstada, nos termoS do art. 375, VIII, do 
Regimento hlterno. 

Projeto de Lei da Cânuua n° 125,~de 1993 (n° 2.815/92, 
na Casa de origem), que cria a Empresa Comunitária, estabele
cendo incentivos à participação dos empiegados no capital da 
empresa e dá outras providências. -Discussão enCerrad~, após 
parecer de plenário favorável, ficando a votação sobrestada nos 
termos do art. 375, V!ll, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 167, de 1993 (ri0 3.529/93, 
na Casa de origem), que cria cargos do Grupo de Processamen
to de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, e dá outras provi
dências. Retirado da pauta, nos termos do_ artigo 175, e, do 
Regimenfo Interno. 

Projeto de Lei da Cãmara n° 264, de 1993 (n° 1.229/91, 
na Çasa de origem), que dispõe sobre a municipalização da me
renda escolar. Retirado da pauta, nos termos do artigo 175, e, 
do Regimento Interno. -

Projeto de Decreto Legislativo n° 38, de 1993 (n° 
270/93~ na-c:::a:mãra dos Deputados), que aprova os textos das 
Resoluções n°s 267(E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do 
Organismo para a Proscrição das Amtas Nucleares na América 
Latina e lio Canbe (OPANAL), que alteram, respectivamente, a 
denominação legal do Tratado para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e o parágrafo zo de seu artigo 25, 
bem como o lesto emendado do referido Tratado. Discussão 
encerrada, após parecer de plenário- favoráveii ao projeto e 
contrário à Emenda, ficando a votação sobrestada nos termos 
do art. 375, V!ll, do Regimento Interno. 

1.3.3 -Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder - Preocu

pações com os ataques freqüentes e descabidos ao Supremo 
Tribunal Federal, aos juizes e à Justiça de um modo geral, du
rante a crise entre os Poderes da Rep:íblica. Transcrição do 
discurso do Juiz Castro Meira e do Presidente do Tribunal Re
gional de Justiça da 5a Região, por ocasião da inauguração da 
sede daquele tribunal em Pernambuco. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Injnsliça de pre
tendida extinção da remuneração dos vereadores dos municí-
pios com menos de dez mil eleitores. _ _ _ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Necessidede de 
se nonnatizar o funcionamento do rádio e da televisão. 

SENADOR N;ELSON WEDEKIN- Quadro caótico da 
saúde em nosso País, em face dos cortes orçamentários que ali 
se verificam. - -

1.3.4 -Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a ·realizar-se hoje, 

às 12 horas e 27 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
1.4-ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 21' SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 

1994 
2 .. 1-ABERTURA 
2 .. 2-EXPEDIENI"E ~ 
2 •• 2.1 - Leitura de Projetos 
Projeto de Lei do Senado n° 21, de 1994, de autoria do 

Senador Albano Franco, que dispõe sobre medidas de estímulo 
para o reequipamento de instituições dedicadas ao ensino técni
co e tecnológico, bem como ao aprimoramento de rec~sos hu
manos. 

Projeto de Lei do Senado n° 22, de 1994, de autOria do 
Senador Albano Franco, que regulamenta o Inciso XXI do art. 
T da Constituição e altera o CápítuloVl do Título N da CL T. 

2.2.2 - Requerimentos 
W 172, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco, 

SOlicitando Cille seja considerado como licença autorizada o pe
ríodo de 8 a 18 do corrente mês. Aprovado. 
- N° 173, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n° 36, de 1994 (n° 3.707/93, na Casa de origem), de 
iniCiativa do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos em 
comissão no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências. 

~W l74, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n° 15, de 1994, que autoriza o Poder Executivo a doar 
quinze aeronaves A-122-A(T-23) à Força Aérea Boliviana. 

2.2.3 - Comunicações 

Do Senador Albano Franco, de ausência do País, no pe
ríodo de 8 a 18 do corrente mês. 

Do Senador MauiíCio-Corrêa, de reassunção do mandato 
de Senador, no dia 31 de março de 1994, integrando o PSDB. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n° 92, de 1993(n° 2.989/92, 
na Casa de origem), que autoriza a reversão ao MunicípiO de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, do terreno que men
ciona. Aprovado. À sanção. _ 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 
151, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe 
sobre restabelecimento do prazo f'txado pelo art. 59 da Lei no 
7.450, de 23 de dezembro de 1985, para instalação, moderniza
ção, ampliação ou diversificação de empreendimentos indus
triais e agrícolas nas áreas de atuação da Sudam E Sudene. 
Aprovado, nos termos do Requerimelito n° 175/94. K Comis
são Diretora para redação final. 

Redaç_ão fmal do Projeto de Lei do Senado n° l5l(g3. 
Aprovada. A sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 1994 (n° 3.254189, 
na Casa de origem), que regula a profissão de corretor de segu
ros, de capitalização e de previdência privada, e dá outras pro
vidências. Aprovado o Requerimento n° 144/94, de C:Xtinção 
da urgência. voltando a matéria à sua tramitação normal. 

Projeto de Lei de Câmara no 21, de 1993 (n° 2.239/89, 
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n° 4.769, de 
9 de setembro de 1965, que dispõe sobre O exercício da profis
são dé Técnico de -Administração. Aprovado. À sanção. 
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Projeto de Lei da Câmara n• 105, de 1993 (n° 1.023/91, 
na Casa de origem). que ib.úil.iza _o valor da pensão vitalícia 
concedida pela Lei n• 3597, de 29 de julho de 1959,~ à viúva do 
ex-deputado Silvio Sanson, Sra. Albina ClemeDiina Frascalossi 
Sanson. Aprovado com emenda de redação. À Comissão Dite
tora para a redação final. 

Redaç_ão fmal do Projeto ~de Lei da Câmara n• 105/93. 
Aprovada. A sanção. ~~~ 

Requetimento n° 54, de 1994, do .Senador P~()_Te~~i
ra, :solicitando a transcrição, nos Anais do senado- Federal, do 
artigo Governabilidade e Partido Político, de autoria do Se
nador Marco Maciel, publicado no Jornal de Brasília, edição 
de 26 de janeiro do correiite ano. Apiovado. 

Requerimento n• 70, de 1994, do Senador Marco Ma
dei, solicitando a transcrição, nos Anais do Seg?9o Federal. do 
artigo ConfissõeS de um amante de mesóclises, de autoria do 
escritor João Ubaldo Ribeiro, publicado no jornal O Globo, 
edição de 6 de fevereiro do corrente anO. Aprovado. 

Requerimento n• 73, de 1994, do Senador Josê Richa, 
solicita.D.do a transcrição, nos Anais do_ Senado Federal, do arti
go Nas Crianças, o Celeiro da Cidadania, publicado na Ga
zeta do Povo, de Curitiba., edição_de 29 de janeiro do corrente 
ano. Aprovado. 

2.3.1- Matêrias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requerimentoso n•s 173 e 174 Hdos iio Expediente da 

presente sessão. Aprovados. 
2.3.2 - ComuniCBção d& Presidência 
Convocação de sessão extraordinária à realizar-se hoje, 

às 12 horas e 43 minutos, com Ordelll do Dia que designa. 
2.4-ENCERRAMENTO __ ~ o 

3 -ATA DA 22" SESSÃO, EM 6 DE ABRiL DE 1994 
3.1 - ABER1URA 
3.2- EXPEDIENIE 
3.2.1-R_equerimento 
- N° 176,\de 1994, de urgêncii:Pãiã o PrOjeto c;le_Lei da 

Câmara n• 14, de 1994 (Projeto ode Lei n• 4.148-A, de 1993, na 

Câmara dos Deputados), que "autoriza o Pcxler Executivo a 
instituir com Autarquia o Departamento Nacional de Produção 
:Mineral- DNPM, e dá_ outras providências". 

3.2.2- Comunicação dã Presidência 
-Recebimento do Oficio n° 1.400/94, de 6 de abril corM 

rente, do Banco Central do_8tasil. encaminhando a relação das 
-Operaç-ôeS ARO aialisadas no mês de marÇo último. 

3.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1992, que '~eguia

menta o inciso V do art 203 da Constituição Federal e dá ou
tras providências". Aprovado. À Comissão Diretora para 
redação fmal. 

Redação fmal do Projeto Lei do Senado n• 66, de 1992, 
Aprovado. A Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n° 14, de 1993, que "autoriza o 
Poder Executivo a adotar medidas de apoio aos servidores resM 
pensáveis por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou 
mentais. Aprovado. À Comissão Diretora para redação fmal. 

Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n• 14, de 
1993. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

3.3.1-Comunicação da Presidência 
--- Convocação -de sessão solene do Congresso Nacional 

a realizar-se amanhã, às !O horas, destinada a homenagear o 
Jornal do Comércio. 

são. 
3.3.2-:- Designação da Ordem do Dia da Pró:Óma ses-

3.4-ENCERRAMENTO 

4- MESA DIRETORA 

5 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DÁS-COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da2oasessão, em 6 de abril de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. ChagasRodrigues, Levy Dias, Carlos Patrocínio e Magno Bacelar. 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENrÉ.siJs SRS.: 
Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues .,- Eariardo~ Suplicy -

Esperidião Amin - Gilberto Miranda - ~l:fydekel Freitas - João 
Calmon ~~João França- Josaphat Marinho - J osê Eduardo - Josê 
Richa - Lourival Baptista - Magno Bacelar - Mauro Benevides -
Ronan Tito. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo_ nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. I • SecreUírio i?rocederá à leitura do EXpediente. 

É lido o seguinte 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

De agradecimento de comunicação 

- N° !53,~de 1994 (n• 270/94, na origem), de 5 dO corrente, 
referente à matêria constante da Mensagem CN n• 62, de 1994. 

Submetendo à apreciação do Senado Federal a escolha de 
_:nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 
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MENSAGEMN~lM,DEtm 
(Nil1~,na~em) 

!:e ~amiO&hlll o llt.M, ü YU Coo.lli~ Fe1m1, e com o 

~ oo ut li, n I e 00! !!1!. ~e li, oo Re~UBro iJIUl&'io ~ ~ t91lll, 

oo I' oo OOIUOCo oo l!ió, oo ut ~. n I !1m 'a', e oo art ~ oo Artio I ~ ~ n' 

~.m, oo moo oomlro oo 1m, !!OOielo à~ oo Yllllal Exre~D~aa ~re 
~jo fm, oo !aM JosE OLTh!PIO RACHE DE ALMEID~ MiR oo Prilir! ~ 
01 C!rreiJa oo ~1001111, ~ m o W~Q Uittaix311oc oo Bml jonlil l ~lkt àa 

Iria 

~ ~ms oo fmg JOSÉ OLYMPIO RAalE DE ALMEID~ qre 1ft 

i00u1Íl3llll m!M·Io liUI o m[tDOO ltll! elevaCI f• • Cl ooainftllljOO oo 

Mini!tlrlo Da! Rel!;it! ExlmO!el 

J!!!BlUlOOR JOSi OLYIIPIO RAa!B DB A!liBIDA. 

Rio de Janeiro/RJ, lO de aqosto de 1930. 
Filho de Salvio de A!Jeida e Laura Rache de AJ~eida. 

CPCD I IRBr' CAD, IRBr. 
Terceiro Secretário, 09 de dezelbro de 1951. 
Sequndo secretário, antiguidade, 21 de outubro de 1961. 
Priaeiro Secretário, ll!reci11811to, 31 de dezelbro de 1966. 
conselheiro, aerecooto, 01 de janeiro de 1973. 
J!inistro de segunda Classe, ~ereci11811to, 26 de julho de 1976. 
Ministro de Priaeira Classe, aereciaento, 21 de dezellbro de 
1985. 

Assistente do Chefe da Divisão do ceriiiDnial, 1951/56 
Assistente do Chefe da Divisão Politica, 1956/57. 
Assistente do Chefe da Divisão da Europa ocidental, 1961/65. 
Auxiliar do secretário-Geral, 1966/67. 
Chefe da secretaria do Instituto Rio Branco, 1972/73. 
Chefe da Divisão de OrqiiiÍisiiOS internacionais Especializados, 
1973/77. 
Chefe do Departaaento CUltural, 1981/87 

Bonn, Terceiro secretário, 1957/59. 
Liaa, Terceiro secretário, 1959/61. 
Liaa, sequndo Secretário, 1961/62. 
México, sequndo secretário, 1962/64. 
México, Chefe, interino, do SEPRO, 1963. 
Londres, Priaeiro secretário, 1967/71. 
Londres, Encarreqado dos Assuntos Relativos à CEE, 1969. 
TóqUio, Priaeiro secretário, 1971/72. 
Tóquio, Chefe do SECOM, 1971/72· 
Londres, Ministro Conselheiro, 1977/81. 
Londres, Chefe do se to r Multilateral, 1977 f79. 
Londres, Encarreqado.de Keqócios, 1979/82. 
Belgrado, Elbaixador, 1987/91. 
Berna, Elbaixador, 1991/94. 

À disposição dos Presidentes da Argentina e da Bolivia, e1 

visita ao Brasil, 1956. 
!! Encontro dos Grupos de Estudo de Indústria AutoJObilistica 
Brasileiro-Mexicana, México, 1962 (aelbro). 
VIII Congresso Interuericano de TuriSIIIO para as Alléricas, 
Guadalajara, 1962 (representante). 
II Assenbléia Geral de Cônsules, Monterey, J!éxico, 1962 
(aelbro), 
Resenha Internacional de Festivais Cineaatoqráficos, Acapulco, 
1962 (representante). 



Abril de 1994 

DIÁklo Do CONGRESso NACTONAL (Seção ll) 
Quirita-feira 7 1571 Representação do Brasil para tratar da Execução do Acordo sobre 

a co1pra das Obrigações das Colpanhias de Estradas de Ferro São 
Paulo-Rio Grande e Vitória-Minas, Paris, 1964/65. 

Grupo de Trabalho para a preparação dó Texto da convenção 
Brasil-Luxemburgo sobre Reciprocidade de Seguro Social, 1965 
(aeml>ro). 
õ disposição do Ministro do Planejamento e do Colércio Exterior 
da Bélgica, 1965. 
Coaissão Preparatória das bases de negociação para a questão da 
POrt-of-Pará, 1965 (aelbro), . -- --
Missão Especial para representar o Brasil nas solenidades de 
posse do Presidente da Colôlbia, 1966 (aelbro). 
III sessão do conselho do Progrua de Desenvolviaento da Ol/l1 
Nova -York, 1966 (mellbro). · · ' 
À disposição do Cerimonial durante a visita dos Prlncipas 
Herdeiros do Japão, 1967. 
Missão do Ministro da Fazenda ao Contencioso Franco-Brasileiro 
Paris, 1967 (assessor). ' 
XVI!I Sessão do Contê da OAIC, Londres, 1970 (Jielbro), 
Comissão Nacional do Programa Global de Pesquisas Ataosféricas, 
1973/77 (representante do Itmraty). 
conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvi.ento da 
Pesca, 1973/77 (representante do Itaaaraty). 
XVII sessão da conferência Geral da FAO, ROla, 1973 (delegado
adjunto). 
LXIV sessão do conselho da FAO, Rollil, 1974 (chefe). 
õ disposição do Ministro da tcononia da República Federal da 
Alemanha, 1971. 
Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha, 
1974(17 (representante do Itanaraty). 
colissão Perllilnente de Acordos Internacionais sobre Previdência 
Social, MPAS, 1974(17 (representante do Italaraty). 
Chefe do Serviço de Seleção de lligrantes do Extrao Oriente, 
1971(12. 
Missão encarregada de negociar o Acordo Tripartite de 

. sal vagua!'ias coa a Re1úbli~a. Federal da Alemanha e a Agência 
··Internacional de Enerq~a Atõ11ca, Viena, 1976 (aelbro). 

LIX, LX e LXI Sessões da Conferência Internacional do Trabalho 
Genebra, 1974 (melbro), 1975 e 1976 (consultor técnico). ' 
I conferência Mundial Tripartite sobre Elprego, Distribuição de 
Renda, Proqresso Social e Divisão Internacional do Trabalho 
Genebra, 1976 (consultor técnico), ' 
XXVIII Reunião da coaissão Internacional da Baleia, Londres, 
1976 (observador). 
III Reunião do Colitê 'ad hoc' da Agência Internacional de 
Energia Atô1ica sobre Explosões Nucleares Pacificas, Viena, 
1976 l observador) • 
LXX sessão do conselho da FAO, Roma, 1976 (chefe). 
Reunião da Junta Executiva da Organização Internacional do 
Café, Rio de Janeiro, 1977. 
Junta Executiva da Organização Internacional do café, Nairóbi, 
1977. 

IV sessão Especial do conselho da organização Internacional do 
Cacau, Londres, 1977 (chefe). 
Reunião conjunta do C01itê de Segurança Kariti.Ja e do Coaitê de 
Proteçào ao Meio Albiente-Marinho da IKCO, . Londres, 1977 
(chefe). 

I Reunião do Grupo Preparatório para a Negociação de Novo 
Acordo Internacional do Trigo, Londres, 1977 (chefe). 
X sessão do conselho da organização Internacional do Açúcar, 
Londres, 1977 (chefe). 
IX Sessão Extraordinária do conselho da IHCÓ, Londres, 1971 
(chefe). 
X Asse.tbléia da IHCO, Londres, 1977 (cl!efe). 
conferência dos Governos contratantes para Eaendar o Anexo à 
convecção sobre Facilitação do Tráfego ll!ritiao Internacional, 
de 1965, da IIICO, Londres, 1977 (chefe). 
Junta Executiva da Organização Internacional do Café, 1977/78 
l representante) • 
colitê Executivo da organização internacional do cacau, 1977/78 
(representante). 
Coai tê Executivo da Organização Internacional do Açúcar, 
1977/78 {representante), 
Representante do Brasil junto à IMCO, 1977/78. 
Representante do Brasil junto ao Conselho Internacional do 
Trigo, 1977(18. 
LXXXII sessão do Conselho Internacional do Trigo, Londres, 1978 
(chefe). 
I e II Sessões do Conselho da Organização Internacional do 
Açúcar, Londres, 1978 (chefe). 
LX sessão do coai tê de Proteçào ao Hei o Albiente Marinho da 
D!CO, Londres, 1978 (chefe). 
TI Sessão do coaitê de Cooperação Técnica da IIICO, Londres, 
!978 (chefe). 
II Reunião do coaitê Interino da Conferência Negociadora do 
Kovo Acordo Internaciooal do Trigo, Londres, 1978 (chefe). 
LXXXIV e J:JXXV sessões do Conselho Internacional do Trigo e 
Conferência para detel'linar a Entrada em vigor dos Protocolos 
de 1978 para a IV Prorrogação do Convênio Internacional do 
Trigo, de 1979, Londres, 1978 (chefe). 
XI Sessão do conselho da Organização Internacional do cacau, 
Londres, 1918 (chefe), 
XXXII Sessão do Conselho da Organização Internacional do Café, 
Londres, 1918 (delegado). 
IV Sessão Especial do Conselho da Organização Internacional do 
Açúcar, Londres, 1978 (chefe). 
Reunião do COiitê Preparatório do Terceiro Acordo Internacional 
do cacau, Londres, 1978 [chefe). 
TI! Reunião do Coaitê de COOperação Técnica da !MOO, Londres, 
1978 (chefe). 
I Reunião do Grupo consultivo sobre a tconoaia cacaueira 
llllndial da Organização Internacional do cacau, Berna, 1978 
(cllefe). 
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conferência Internacional sobre Segurança de Petroleiros e 
Preven~ão da Poluição l!!rinl!a, li!CO, Londres, 1918 (chefe). 
X Sessao do Conselho da organização Internacional do cacau e 
nas Reuniões dos órgãos Sllhsidiários daquela ·Organização 
Londres, 1978 (chefe), ' 
XXID!J Sessão do Coi.Ítê de Seqlirança Mariti.Ja da Organização 
l!!ritila Consultiva Interqovern~~~entaJ, Londres, 1978 (chefe). 

Reuniões do Coaitê Executivo e do Coaitê 'ad hoc' da 
Or~anizaçào Internacional do cacau para estudar a questão da 
renaqociação do Aoordo !llternaciOllal de 1975 Londres, 1978 
(chefe), 
Reuniões do Coaltê Executivo e do Conselho da Organização 
Internacional do cacau, Londres, tm (chete), 
I e II Reuniões do Colitê Preparatório da organização 
Internacional do Cacau para preparar 1!1 Acordo Internacional, 
Lcndres, 1978 (chefe). 
COiitê Executivo da organização Internacional do cacau, 1978 
(presidente), 
conferencia de Cacau das Nações unidas, ~ebra, 1979 
(delegado). 
XXXIX a XLII Sessões do Conselho da Jrganizaçào l!i!riti.a 
Consultiva IntergovernaaentaJ (lliCO), Londres, Reino Unido, 
1911 a 1979 (chefe), 
XXX e XXXI Reuniões Anuais da Co:lissão Internacional da Baleia 
(CIB), Londres, 1978 e 1919 (chefe). 
Reunião do C01ité de Renegociação da Aliança dos Produtores de 
cacau e COnferência dos Ministros dos Estados llellbros da 
Aliança dos Produtores de cacau, Al>idjan e Ylllilssoukro, Costa 
do Harfill, 1979 (chefe), 
Reunião da coaissão CUltural Mista Brasil-Mérioo, Brasília, 
1985 (chefe da <lelegação) 
!II e IV Reuniões das coaissões nacionais do V Centenário do 
Descollritento da Alérica, Buenos Aires e São José da COsta 
Rica, 1985/86 (chefe da delegação). 
XXIli Conferencia Geral da UllllSCO, Sófia, 1985 (Subchefe). 
Reunião da Coaissão CUltural !lista Brasil-Argentina, Buenos 
aires, !985 (chefe da delegação). 
Reunião da coaissão CUltural Kista Brasil-Republica Federal da 
Alemanha, Brasília, 1986 (chefe da delegação), 
Reunião da comissão Cultural l!ista Brasi1-Portu9al, Lisboa, 
1986 (chefe da delegaÇão), 
Reunião da Coaissão Cultural !lista Brasil·ITru9uai, Montevidéu, 
1986 r chefe da delegação)' 
Reunião da Coaissão CUltural Kista Brasil-Itália, Brasília, 
1986 (chefe da delegação). 
~eunião da Coaissào CUltural Mista Brasil-Bélgica, Brasília, 
1987 (chefe da delegação). 
coaissário Geral do Projeto Brasil-França, 1986/87. 

Ordea do l!érito Naval, Brasil. 
ordea de Rio Branoo, Grande Oficial, Brasil. 

Kerlalha l!érito santos Dulont, Brasil. 
Hedalba r.auro Hüller, Brasil. 
Kedalha Mérito Taundaré. 
Ordea do Il!fante llOI Henrique, Grã-Cruz, POrtugal. 
ordea do Libertador san Jlartin, cavaleiro, Argentina. 
OrdeM do l!érito, Oficial, República Federal da Ale~anha. 
Orda do Sol, Oficial, Peru. 
ardeD da coroa, cavaleiro, Bélgica. 
Ordel do Hérito do Grà·llllcado de Luxelburgo, Oficial. 
Ordet do Hérito, Grande Oficial, França. 

Orde.t de Kayo ao Nérito, Grande Oficial, Arqentina. 

o ltlaixaàor JOSt OLYKP!D l!ACilE DE A!mll! el!COntra· 
se nesta data M emcicio de suas funções de Etbailldor do 
Brasil jllllto à Col!federt suiça, 

~~~{ ~~~ 
(Kj'iial de Oliveira) 

Chefe, substituto, do Departa.ento do Serviço Hxterior 
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OFÍCIOS 
DO SR.l"SECRETÁRIÔDA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo~ dos§eguin
tes projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 28, DE i994 
(N" 286193, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Morro Verde Ltda, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, em onda média, de âmbito local, na ci
dade de Mairi, Estado da Bahla. 

O Congresso Naciorial deci-eta: · -
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria il.O 92, 

de 9 de março de 1990, que outorga permissão ã Rádio Morro 
Verde Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora; em onda média, de âmbi
to local e na cidade de Mairi, Estado da Babia. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 285, DE 1990 
(Poder Executivo) 

Submete à aprCciação do COngreSso Naciorlal 
o ato que "outorga permissão à Rádio -Morro Verde 
Ltda, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão --so
nora, em onda média, de âmbito local, na cidade de 
Mairi, Estado da Bahia". 

(Às Comissões de Ciência e· TeériolOgia, Comwli
cação e Informática; e de Constituição e Justiça e de -Re-
dação.) · · 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos 4" art. 49, inciso XII, ·co.ri::tbinad9 com § 1° do 
art. 223 da ConstitUição Federal, tenho a honra de submeter à 
apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato 
constante da Portaria n• 92, de 9 de março de 1990, publicado no 
Diário Oficial da União do dia 13 de março de 1990, que "outorga 
permissão à Rãdio Morro Verde Ltda. para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora, em onda média, de âmbito local, na cidade de Mairi, 
Estado da Bahia11

• 

Brasília, 14 de março de 1990.- Josê Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTivOS N" 1s6J90, DE 12 DE MARÇO DE 
1990, DO SENHOR M!NIS1RO DE ESTADO DAS co. 
MUN!CAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep!1blica.--
De conformidade com as atribuições legais e regulamenta

res cometidas a este Ministério, determiÍlci a pUblicação do Edital 
n° 231/88, com Vistas à impl8ntação de uma estação de radiodifu
são sonora, em onda média, de âmbito local, na cidade de Mairi, 
Estado da Babia. 

2. No prazo estabelecido pela lei acorreram as seguintes en
tidades: Rádio Mairi Ltda, e Rãdio Morro Verde Ltda. 

3. Submetido o asstmto ao exame dos órgãos cOmpetentes 
deste Ministério, as Conclusões foram no sentido de que, sob os as.
pectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfizeram ãs 
exigências do edital e aos requisitos -da legislação espeftfiCa de ra-
diodifusão. · · · -

4. Nessas condições, à vista das entidades que se babi1ita
ram_ (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, tenho 
a honra de encaminhar o-assunto à elevada consideração de Vossa 
Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacio
nal a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente Virá_a 
produzir seus efeitoS legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal. na forma do § 3° do art. 223 da Constituição. · · · •c · 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profun~ 
do respeito. - Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N" 92, DE 9 DE MARÇO DE 1990 

O M'mistro de Estado das Comuni~ações, usando das atri
buições que Jhe conferem o art. 1° do Decreto n° 70.568, êle 18- de 
maiõ de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radio· 
difusão; com a redação dada pelo Decreto n• 88.067, _de 26.deja. 
neirà de 1983, e tendo em vista o que consta dQ Processo MC n° 
29000.005798188 (Edital n• 231/88), resolve: - -

I- outorgar permissão à Rádio Morro Verde Lida. para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora, em onda médla, de âmbito loc;al. 
no cidade de Mairi, Estado da Babia. 

ll- à permissão ora outorgada reger-se-::á pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicações, leis subseqentes, regulamentos e ob~ 
rigaçs>es assumidas pela outorgada em sua proposta; 

m - esta pennissão somellte produzirá efeitos ligais apóS 
deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 221, § 3°, da 
Constituição; -

N- esta portaria entra em vigor na da~ de sua publiCação 
-Antônio Carlos Magalhães. 

§__SR._ Jo!INIS.TII.O ~E ESTADO PAS COMUNICAÇÕES 

A lÃDIO KOllO V!lDE Ll'DA, teocli.ad& i lu& Dr. 

Joio K•ntzu Cotu, 170 CIP 44.630 •• K•Iri, Ettado d& Jahia,' 

dtvida~at~te c'Oilttituidt na forma d& lts:i•l&ção •111 via:;or cot~for 

•a contr•to arquiYad.o a& JUCEJ dtttc ett.ado dt ,n929.:?01),863.SJ3 d; 

20.08.1988 • C.C.C (MF) n9 16.:JS7.071/000l-86, tendo to~n.ado co 

nhacimanto atravê'1 da Diiirio Oficial de União d~ 11.08.1988 d; 

Edit~l n9 231/88, 11andado publicar por aue Hinhtirio, convi

hndo os intarraaaad.o• na exeeuçio de urviço• di! RÍdiodi!u1io 

Sonora •111 Ondat Ki'idiat, na Cld.ade dt Ha!rt, Estldo d• Jlah~•• • 

••• por •eu Sôcio Q.erente, abeixo firmado, co111uaicar a V.Ex-:::h. 

l!ut de•eje II!X'-cutar o referido urviço 1 que se con:pro1ute,du 

de ji, a ate~tder .a todu u edaindu _de ordeJ! técnica e lt: 
J:•l que lhii! •oja11,_ feit&l por etsc Micir.tério, 

·•. Declara, na oportuuídada, que c:oD.hece e •• 
•uD•et• it condiç'l;u dut• Edital. 

.J! 
~. 
1: 

Tu·•o• •• qu~t, 

red• Ddad•nto. 

Kdri-B•, OIS de outubro de 1988 

IJzw<,. 1!1 &wuiM \ke:> LA, 
...;MUltA DE iOUJ.DES liOS SENA 

SI5CIA GBIENTI!: 
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(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 29, DE 1994 
(N" 288/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga .. 
da à Rádio Tocantins Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ca .. 
metá, Estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto S/n°, 
de 4 de agosto de 1992, que renova, por !O (dez) anos, a partir de 
7 de agosto de 1989, a concessão -outorgada _à_ Rádio Tocantins 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em õnda média na cidade de Cametá, Estado do 
Pará. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na <lata ~ 
sua publicação.. -

MENSAGEM N" 445, DE 1992 

Senhores Membro do Congresso Nacional, 

Nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o§ 1° do 
art. 223 da Constituição Federal, submeto à aJl!eciação do Con:-

gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se~ 
nhor :Ministro de Estado dos Transportes c das Comunícações, o 
ato constante do decreto que "renova a concessão outorgada à Rá
dio Tocantins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Carne tá, Estado do Pará." 

Brasília, 4 de agosto de 1992.- Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 161192, DE 14 DE JULHO DE 
1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPOR1ES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo senhor Presidente da República, 

Tendo a honra d~. submeter à elevada_ consideração de Vos
sa Excelência o iri.cluso projeto de decreto de renovação do prazo 
de vigênCia da concessão outorgada à Rádio Tocantins Ltda. para 
explorar serviços de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Camétá, Estado do Pará. 

2. O pedido de renovação encontra-se dc_vidadente instruído 
de acordo com a legislação _em vigor e a estação está fuD.cinando 
dentro das características técnicas a ela atribuídas por este Ministé
rio. 

3. Nos termos do § 3"' do art. 223 da Constituição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo Ad
ministrativo pert"úlente, que a esta acompanha. 

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações ares
peito do mencionado projeto de decreto, que submeto à elevada 
consideração de_ Vossa Excelência. 

Respeitosamente,- AffOnso Alves de Cainargõ Netto, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à Rádio Tocan
tins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora cm onda média, na cid~dc de Cametá, Estado 
do Pará~ - - - -· 

O Presidente da República. no uso das _atribuições que lhe 
conferem os arts. 84, incisO IV, e 223 da ConstituiÇão, e nos tei
mes do art. 6°, inciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, etendo em vista o que consta do Processo n"' 
29110.000559/89, decreta: 

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3"0 , da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 7 
de agosto de 1989, a COD.CeSSão deferida à Rádio Tocantins Ltda., 
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelõ DeCreto sem nú
mero de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direitO de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonõia em Onda- iriédia, na cidade 
de Cametâ. Estado do Pará. 

Parágrafo único. A execuÇão do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regula
mentos. 

Art. 2"' Este ato somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constituição. · 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasília, 4 de agosto de 1992; 171 • da Independência e 104 
da República. - Fernando Collor. 
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... I lfFIII 

MrNIST2RIO DA INFRA-ESTRUTURA 
PAl!ECER CONJ"R/RR BLM/COT/ONPV/MINFRA 

~rocesso n9 29110.000559/89 
AAIBLM/COT /DNPV _ 

~ ftenovacão de outorga 
concesSão ~ara executar serviço 
ie radiodifusão sonora em onãa 
nédia cuio prazo teve seu termo 
Einal em 07.08.89. Pedido apre 
~entado ~mPestivamente. Regulã 
~s a situação técnica e a vidã 
societiiria. 

~ferencia: 
)riqem 
.\ssunto 
3rnenta 

conclusão 1 Palo deferimento. 

RADIO TOCANTINS LTDA, concess~onãria do serviço de radio 
difusão sonora em onda media, na c~dade de CAMETA, Estado do ?A~, 

requer renovação do prazo ae vigência de sua concessão. ~uio ;ermo 
final ocorreu em 07.08.89. 

I - HISTORICO 

L. Mediante Decreto n9 83573 de !8.06.79, DOU de 19.06. 
79, foi autorizada concessão a RADIO TOCANTINS LTDA, para explorar. 
por lO anos o serviço de radiodi"fuaão sonora em onda média, na cl.d_!! 

de de CliME'l'JI., Ef!tado do PARll. 
!. A outorga em questão começou a vi~orar em 07.08.79. 

data da publicação do contrato de concessão no Diário Oficial. 

CI - DO MI!:RI'l'O 

:. O CÕdiqo Brasileiro de 1elecomunicações, instituído 
pela Lei 4117, de 27.08.62, estabelece os prazos de lOCdez)anos, p~ 
ra o serviço ae radiodifusão •onora e lS(quinzelanos, para o servi 
ço de televisão, que poderão ser renovados por per!odos •ucessivos 
e iguat. (~.33- § 39), per!odos esses mantidos peLa atual Const! 
tuiçio (art.223 - § 59) .• 

•· Por sua vez, o Regulamento dos Ser~ços dé Radiodifu 
são, aprovado pelo Decreto n9 52795, de 3!.10.63,,. d"clara 

"Art.27 - Os prazos de concessão e.pemtssão serão de 
lO(dez)anos, para o serviço de radiodifusão sonora e de lS(quinze)_!! 
noa,·. para o de televisão•. 



1576 Qumi.a-Ierra 1 DIÁRIO DO CONGRESSO NACioNAL (Scção Il) Abril de 1994 

~ 
s. De acordo com o ar~.49 ãa Lei 5.785, de 23.06.72, as 

entidades aue desejarem a renovacão do prazo de sua outorga, deve 
rão dirigir =equerimento ao Orgão competente, no período comcree~ 

dido entre o 69(sextol e o 39(terceiro) mes anterior ao término do 
' respectivo prazo. 

6. o prazo de vigência desta concessão teve seu -:.ermo 

final em 07.08.89, porquanto começou a vigorar em 07.08.79, com a 
?ublicac;ão do .ato Cõrrêspondinte no oÚ~io Oficial da l.lnião de 07. 
)8.79, e o pedidO ora em exame foi protocolizado nestà unidade re 

;ional em 09.05.89, dentro pois ão prazo legal (fls.Oll. 
1. A requerente tem seus quadros societârio e 1iretivo 

lprovados. ~ela Portaria DR/BLM n9 55 de 10.05.90, com a aeguinte 

•:omposição: 

COTISTAS 

GERSON DOS SANTOS PERES 
GERSON DOS SANTOS PERES FILHO 
GP.ACINDA DIAS PEREl) 

~ 

88.000 
u.ooo 
u.ooo 

CARGO 
\ 

Gerente-Geral \ 

' 

TOTAL llO.OOO 

NOME ---... 
GRACINDA DIAS PERES 

VALOR CR$ 

88.000,00 
11.000 ,00 
11.000,00 

110.000,00 

8. Cumcre ressaltar que, durante o último per!oão de 
vigência da outorga, a entidade foi advertida, conforme se verifi 
cana INFORMAc!O SFIS N9 02/90(fls.3ll. 

9. A emissora ae encontra operando regularmente, dentro 
daa oaracter!sticas técnicas que lhe foram atribu!das conforme meE 
cionado as fls.JO. pelo setor de Engenharia desta Reg1onal. 

lO. g regular a situação da concessionária perante o Fun 
do d~ Fiscalização das Telecomunicações-FISTEL. 

ll. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da o~ 
torga deverá ser renovado a partir de 07.08.89, tenc!p eJ!l_Vi_st:a a 
data da publicação do contrato de concessão no Diário Oficial • . ~ ... 

.. !lJ~~~-. . ,• .~·; 

III - CONCLUSJI.O . 1 :. '"'.>''"iooo' • ~'ti .. 
-~+- .... ~ .... ~~ ... ~;~ ~· 

Diante do exposto, oonclu!mos pelo deferimento do-~ . .ped!:, 
do, sugerindo a remessa dos autos ã Coordenação de Outorgas do 
DNPV, 'Dar.!l submissão do assunto ao Sr. Diretor dn r'll:~'""~r":-~~~nt-,.., ..... ,_, 
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cional de Serviços Privados. 

! o parecer, "Sub-censura". 

Belém, 17 de Dezembro ãe 1990 

'· 

~w...--
ANA LAURENTINA RICO 
ASSISTENTE JUR%DICO 
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1.0-

l. 2 -

1. 3 -

INTERESSADO: 

I,AUDO DE ENSAIO DO TRANSMISSOR BTA lOOOt 

EMISSORA RADIO TOCANTINS LTDA.CAMETA.PA 
OPERANDO EM ONDA MEDIA. 

a) NQMK: Rádio Tocantins Ltda. 

b) ENDERECO: Estrada de acesso à Cametá, Transcametá, PA. 
Tucurui - Kw 3 - n. 2981 

VISTORIA: 

''' 

'-) MOTivO: Para fins de renovat;Jão ae Concessão. 

. . ' ' ' . '. . 
b) ENDBBECO COMPI.ETO ONDE FOI REALIZADO: 

o mesmo do i tem anterJ.or 

c:) DATA EM QUE FOI REAI.IZADA: 13/07/89 e 07/09/89 

FABRICANTE: 

a> !mm: Soo1edade Nao1onal de Bletr&nica Ltd•. ,_-

(À Comissão de Educação.) 
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1994 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 30, DE Art. 1 o Fica aprovado o atO a que se refere o Decreto s/n°, 

de 21 de julho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio 
Cultural do Araguaia Ltda. para explorar, pelo prazo de !O (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Jussara, Estado de Goiás. 

(N' 310193, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Cultural do Araguaia Lida., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Jussara, Estado de Goiás. 

Art._-2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua púó!icação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 31, DE 1994 
O Congresso Nacional de reta: (N' 325193, na Câmar dos Deputados) 

No. ll:fNOI. ~ :!IIII~~' .W. Jlll.-w.t .'1(11. '"'"blu,ld .:.... ., • I' oo llRI.Ill l!l • .&.t 

CoJciiiN,'~ ~. ~-' 1prc'Cr~Ju W ('un,rn.o.o NarJunal, ;a;.-u.P~f~NW dr l!.•~ 

de MutJWI~ tiL' :'õo."'lllor M1n1~1f0 do.' tálckllhn T~ c IJ:U. C'Dm~~ 11' õl'- COMW'I~ do 
Dccmo 'iue "R«'I'IO\'a ~i.~ Cllltofl~ I RÀDfO C'UI.TtlRAI. 00 AAAGUAIA l.TDA • 

.-a clplor:u' xniw,;o ;k r:sdlodiluQn Jo~JnU~"~ cm 01'1111 lhtd•~ nl 1:1d.:ldr r.u.QJ:t. l·::.udo 0: (klW," 

j,\ 
..... '· 

í C.<L<. 

': . .• .. ~ 't· 
, "•, f":•·j I 

lJç .1992 

L.t.C""'I'I•••• L•••••· ""'' ., ......... ,., .. .,,., .. , ..... . 
~"""''" "'"'"fp •I• ._ .. ,., •• , .. ,. ~ •\"'"""'" ' .• ,..,., .. ,..,,..,.• 

t:.aC"f'lineu, c. 1m: ll••o a'h>JI'to -li' \lt'C'tfiO '" r•novaç.iio <1::- rno1e '"' 
Vtlf:nc:uo d& c:r.Mnl""iO ~-_.(c)fJitl• .i U:itO OULTUML ·- DO AlACitJAU. 

L!DA.·. j:l.ar.a f'IIPIOI"&l' :IIC't"VIÇO di" l".aG1od1f\o!SiO IOnora - onda lllê-4J..a, 

n.a e~oo~• Cot ~•u•••ra. E•uác dP Coii.s. 
2. O IIJ"dldo d• roeonovaç;D •n.c.ontr•-•• l:ti'VI:f-I'IU Ln5tn.aiGo C• 

aecrdo ecn à 1•&1slaç.ic t'fft' vLaor t' .a psu.çio f'Ui l'unt'lon.anáo á•t!_ 

tro a- e.ar".ac:t•rh;t1eas tf.cntc:•a a fl'la atr1buid.as por ••t• !orln1! 
till'i.O • 

.1.. Nos urnoa do ' 3.• do, •rt. :::n d& Cons~l"tutç•a. o ato d• ~ 

novaçio sOIIII"nU ~roduaJri opor.1toa t•ra1s 1111Õ1 dellt: .. rn~;:io do ':o~ 
-~••o Naelonal, a qll't'• d•v"r• ,..,,. r•..,tiCio o .proe•a•o 4.diiiJ.nl:tt.r! 
tivo P•rttnf'Titf', quf' • ••t• sc:onpanh•, 
•· l!:atll, !.rnhor Pr•ald•ntC', as lllll"'h•s consldf'r.IC"Õ<!"$ 11 
to d(l; 'lllf'nelon..So pc-o;tjt''tO d• d<!"c:noto, qu• •utl-rQ à. rt•Y•d• 
dl'r&çâo dt'' ,Vo~.&a· ~aer'liric ) •• 

P"'!lop•l t.., ........ u .. 

A~ "'-m Da \.'MAIKllj 

DICilETO . DI: 21 Of: Jut.MO Ot L!l'l2 
~I'I"'OV*- & cr.,c .... aão CIUot"Jol'lad& • R.Ú'IIO 
CULflJIIIAL DO ADCU.UA t.'IDA.4, i&:ra n 
plorar &I'I'Viç:o d.• t'&~ID41fupo aonõ 
r& "«-• onda 1Nd1&, n& cld~ 41' Ju .. & 
r•• Eat.ado di' Col.N., -

.o Pre•tdent• da RepObllca, r.~o 
ueo cl•• au•1"9!:!i.ço•• Qlll lhl' eont""""' " •ru. aa, li"'OUO IV, • 2n. 
d.a Conatlt\.ltÇH, • noa ti'.....Oa do art, 0", 1n1:1ao 1, dtl D«-c"to n' 
IJ.066, d• êfo de Janeiro de 1913. r t~ndo •'" vl•t• co au• -con•t• 
do Proc•••o ""' ltl09,0Q0306111'0, 

D&CRI:TA 

Art. 1• fiel r.nov.acla, Cl• acordo c:o• o art. JJ;, 
' 3"1, da Lc-J nt 4.11'7, d• 27 de- aroatQ 41L'" 19&l. por 10 ("daz)llt'IOS. 
a partir df' • di' cutul;lro de l'UO, a CORe•••io outol"t.ldl i. RÁDIO 
CUL1tlllltl. DO AMOOIIJA l.TS)A. cuJo p:rAzo r•._tdu•l de t>Utcr;11 ft>l "'"'' 
Utlo 1'1'10 DPt-,..to ••111 h\.•,.re~ r:lf' an d• "'"'f' 1!1' l<tlilll,t'"'""" l'~rl•·o· .. ,: 
.... Õl!•ltf' fho f'zt'"IU&IVIdl'dP, •oftYI~O IIP I"Afl1c"11f\l•ll" ~,,,...,,. ,..., 
lll~d• '"~'IIJa, 11• t'l\111dP •1• l\ll'••t•, I ... .,,f,. •Ir '••·~••• 
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.. '•riar•tG úntco. A •x•c:uçâo do •erviço dto .raGl~ 
difu•a~. cuJa ou~craa • r.nov•a• por •att D•er•to,reaer-~•-• p~lQ 
CÕd11o 8rast1•1ro d~ Ttllec.unicacõea. 111• .~ .. quent•• ~ ••ua 
relulam•ntos. 

A~~. 29 E•~• ato •o••ntP prcduz1rá •t•JtOD l~ 
.aau apôs C:e l1be-raçao do Çoni:N"sao Hac:&onal. t.oa Utnaoa élô I JT 
du •rt. 223 aa CcnstJl~lçeo. 

Brooillo.ZI do 'ulho 
penuine1a ~ 10'' da A•publlc•. 

(.UJ.r. 
------~ 

MTC ..;.SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICAÇOES~~ 
De ento Nacional de Serviços PrMidos 

~ICHA CADASTRAL ~URÍDICA -QUADRO DIRETIVO 

OUAD"O DUtiTIVO 

NOME 

DE SOUZA 5. o os.os.sry 

JORGE PEDRO DA SILVA 

1~0EL SOARES DE CASTRO 

PRQCUJtADOft (15) 

ITA~ CAIADO DE CASTRO 
307 823 '331 68 

036 13.05.91 

Abril de 1994 
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-~ 1111 N I'; r 1 1 n• , t IJ':' , 

.. , 
O DA VISTORIA - ~- -T~ 111 mh' ·~ • .. , 

L.] 11.Jfrlli tu.'• 

:S •SlSTEMA IRAAOIANTE 

' OESCRICÃO ' __ E~~~ ... L \li.'.~ _scq 
O HIOUIIlt;ION:;.:i. ,,,. ---------- -·-···---------~ "88~-~~M 

·-r···· I 
!J t .. • lL TlJit a •• T.OIIIRI!: IM•fr••l -~~!.!....!.~~~_! --- ..,..__..~ ·-

:~~j 3 j 2- QU A NT! OA or; •• ftADIAII Jkl ., 
~1,:j:- CO .. ~IUNI:NTO DOS RACIAIS ~~t,toa) -- ..!J3__ .5lL. 
~!!- 'EP'AJ!A ç.\o DOS IIOLAOORU 001 f.:!JTAII ( ••tr•t) 

_3.2· )lft;I.CIOHA L ~ .. e o CA'ilo- :' . ! ; .,~-. -: ••• · 

~~- :;.L.:tultA ,.. TC'tRCll(•lltr ti) r ver $,4 ov 1111.ZI 
. . -· 

1-22.- iiEPAR,&c;io ~NTftE •• TOIU1t'SI••frtt J ---- ::..: .. :~ 
J2~· AXINUT E DO PLANO ... TOftRI!:~[tr_!_!_ 1) -· ---- ------

_324-R&\. Ar;.io or:: ;·,..·sc(h, ,.,-.,., ,,J,,,,,.,.J -·-I :· --·--~··-·-·- --··-·• 

~ 
!.?,;s .. IULAÇAO •• COitfttN'r [ ... TOiuti'I~/Id --- -----

. ~~:§:-~UANTIOAOI: •• .. 401.\11 ( ,..f. t !fi' J., 
i ---------------- ···--- -- ~---·' 

;5;2,l- IJ:OWP'IHMUITO ••• ftAOIA18 c •• ,,, I I 

32a.·~oA.'ItA c; .lo 
-----· --::_-· - --· 

•o• ISOLADO,..UI Do• E~TAISC••I•••I 

~~-·1 'C&"lf':ICAGÓt:~ 1\10 ~ltJTI! MA IA:IUoDIA"TI! ·urrADO- ' ' ' 
. '3.3t..i N\U.TI!tt.!:ICA«;ÁO 'l"totocolo L .. raooUft ,;,7/ 

' ~M. 90~ :S3.2 .. W\!lt1'l" T A.ÇÃO •• oUT~As ANTI!:KAS -1 ~.~- ~.CE••P~Ioa DO *liT, liiUU.D. O_~ftETIVO 
" 

.. 

- IMQ' , .. E•UqÃo---J. ....... H.a.lll.l~!lo\ 
r 'ifi:.t '.l 

; õW.-... D EOif,&N,:I ' · · · . " l'f f , t~C ' 
,, 

! 

'' 05, 1.1 MI !.J..LJI.O_.;r...E._AitE.MO 
-4-f-f..!dd_-f- ----:r'---h.- :1( "l . i ' ~-- 1J. ~.t r.,; ~~ '' .. VtOt.'!'AÇÃI"' +r:ttt>r:.IH,o 1 ' 

... ~ '1.. "" AI. TO ,.orur. IJ.f:l'll fitO t•t" I 
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42.6· ..t!OTDOit D!; COUU :_.:_?~-~ ~-?" . . ~u_• ~L!,;.:_o~.,~~o_._":_~ T ~~ ~~.0:~-.~~~L--~-'-· -"-'--'-'--'-"--f--JI 
-""'2'""7c-'-"""--'-'-"-'""--'-•-•_í_v_<_L_,_•_~.'-'-"-L_•_'<~.!.."!_'"-'-'-c~~~_!_:_:.:~:.~_o_•-~-=-oL:":.:_'::' ___ __.: ___ +-'! 

429~ ··~~~~~~~!_0~---~~-- u~~~~~?~D -~ --~--
42~- VONAIJA OZ ftf' _P,\R~N_!~I~IE !.'!!_?.~~~~~~~·'_ .. ··---·· __ 
42JO• til lU'' _!_~Çc· n: ·--:!::~~lt*J~~'OA,I.IV(~:_:Ç!!_"_ :·•.J,i'.t' 'f ..... ' .. )-.. .r' ~-/. r1i 
42,1[. PIIOTIÇÃG CONTftoll ftALTA DI!! VCHTILAÇ~O EN TRIItf:IMI!::::"ORt::S or ru-·::,-ltiANI!PIITO I"MÇADC _ .. ____ .. ,;, ... - ·- . .. . .. . . . . ,. --~----'-'~-~---~ 

(À Comissão de Ed=çfio.) 

Abril de 1994 
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Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Sociedade Rural SIC Ltcla. para explorar ~erviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci· 
dade de Mandaguari, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL1° Fica aprovado o ato a que-se refere aPortariã. n°-58, 

de 6 de março de 1990, que outorga pennissão à Râdio Sociedade 
Rural SIC Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênd8. l:no- -
dulada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N° 198, DE 1990 

Nos termos do artigo 49, inciso )ÇIJ, ~ombinado C?Om O pa~ 
rágrafo 1° do artigo 223 da Constituiçãõ Federal, tenho ã boilra ele 
submeter à apreciação do Congresso Naéioo_al, acOmpanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações, o ato constante da Portaria n° 58, de 6 de março de 1990, 
poblicado no Diário Oficial da União do dia 7 de marso de 1990, 
que ''Outorga permissãO à Rádio Sociedade· Rufars;c Ltdã. para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito-de exclUsivida
de, serviço de radiodifusão Sonora em "freqÜênCia rilodúlad.i-, na ci
dade de Mandaguari, Estado do Paranã". 

Brasília, 12 de março de 1990.- José Sarney. 

PORTARIA N" 58, DE 6 DE MARÇO DE 1990 

pectos técnico e jurídico, as eritidades proponentes satisfizeram ãs 
exigências do Edital e aos requisitos da legislaÇãO espec:ífica- da ra-
diodifusão. · 

4. Nessas condições. à vista das entidades que se habilita
ram (quadro anexo) ã execução do serviço objeto do edital, tenho 

- a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração de Vossa 
Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacio
nal a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a 
produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, na forma do parágrafo teiceiro do artigo 223 da Co:rlstituição_- -

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profun
do respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

(À Comisséio de Eduçao.) 

11 
"PROCURAÇÃO" 

~! •• 

Ptla presente e na oelllorforma de direito, 

a RÁDIO SOCIEDADE RURAL S/C LTDA, entidade do direito prlvado • 

Interno, COII sede a nia Santa HariÚ' 1~8 na Cidade de Aatorga 

Estado do ParanáJ.· atravíz de aua representante legal SONIA DE 

AZEVEDO.GOMES, brasileira, casada, residente e domiciliada a 

O Ministro de Estado das ComunicaçõeS, ú.sarido das airl
buições que lhe_conferem o artigo 1° do Decreto no 70568, de 18 
de maio de 1972, e o artigo 32:doRegulameilto dos SerViços de 
Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto n° 8S.067, de 26 
de janeiro de 19_83, e teD.d6 em vista o que consta do Processo MC 
n°29000.007467188, (Edital n° 313188), resolve: .. rua João Nelson Arcipretti, 74<, Astorga (Pr) C.Identldade H• 

I - Outorgar permissão à Rãdio Sociedade Rural SIC Ltdi. 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora eiD~f:tCqUêiida modulada, 
na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná. · · 

l1 - A permissão oura oUtorgada reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e 
obrigações ãssumidas pela outorgada em sua proposta. 

ill - Esta pcrinissão sOmente produzirá efeitos legais após 
deliberação do C~J?.grcsso Nacional, na forma do artigo. 223, pará-
grafo terceiro, da Constituição. --- --- --- -

N -Esta Portaria entra em vigor na data de sua p-üblicação, 

Antônio Carlos Magalhães 

E.M. n° 1 03190.-GM 

7-3-90 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições legais e regulamenta

res cometidas a este ~istéri(), determinei a publicação do Edital 
n° 313/88, conl vistas à implantação de uma estação de radiodifu
são sonora em frcqüênd3 illOOulada na ddade de Mãndaiuari, Es
tado do Paraná. 

2. No prazo· estabelecido. pela lei, acorreram as seguiiltes 
entidades: 

Rádio Sociedade Rural SIC Ltda., 
Rãdio Cultura de Astorga SIC Ltda., 
Rádio FM Rosa Morena Ltda., e 
Rãdio Mandaguari FM Stéreo Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 

deste Ministério, as conclusõeS foram no sentido de que. sob os as-

510,735 (SSP-Pr), nomeia a constitui sua bastante procuradora a 

Srta. SORAYA DE AZEVEDO GOMES, brasileira, solt~ira,estudante , 

residente a rua Capitão Souza Franco, 1333 apto 63 am cur!ttba, 

- C.Identldade N• 3939962/8, para o fim especial de representar a 

empresa outorgante junto ~ Dlreto:ia Regional do DENTEL em curf_ 

tiba e efetuar a entrega da documentação necessária para concor 

rer aos editais de RÓdio FM nas Cidades de Mandaguary 6 llartng~, 
podendo para tanto pratica~ todos os atos indlspensavels ao bom 

dese~penho desta procuração. 

Astorga, 22 de novembro de 1988 

Sonia de Azevedo G011es 

-Gerente-
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~z~~ R~ 515'•• <rH HANDAC~A"~/~R) 
_._:r;rDADW o ftÁD1:oQ 

--·--·- --- ·--.. -
J\I,.DA REli:S PO(;l-
BOI'OX.A DE ~~DO GOMES 
%DEVAXR f'Oli:ÇOLAU BALLARO~T1 

X..UP~C::%.0 lln1~31 

CLÁUDli:O DE G~AÇA MUSSX 

.>\.1.<11• li'<•J..• Po.q•• (Al 
~nJ..• ""• A•a-.d~ Com•• (A) 

1 -----······ ii "' ' ••c•• •• •·•~•• .. .. 
>O 

= 50 

I X.,.,.,. .. ,..,. ,...S.e>o!l.-.u Da.2.;1.-.ro"'t.S. (A) 

\ 

""'"'"'"""'"""Lo "'-'••:L (A) e;~.~ .. d:l.o de c.-,.9 • xu••~(AJ 

ALb ... rto o;~.J..va:l.ao &n~J..~ 
~n~n:l.o <11• Mooh• M•r~o D~tt.•noo~tCA) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 32 DE 1994 
(N" 336193, na Câmara dos D.,Putados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga· 
da à Rádio Graúna de Palatina Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modo .. 
Iada na cidade de Palotina, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se_refere a Portarian° ~~1? 

de 9 de julho de 1992, que renova a-P.,nnissãO'ooiorgada à Rádio 
Grallna de Palotina Ltda. para explorar, pelo prazo de !O (dez) 
anos, a:· partir de 24 de novembro de 1990, sem direito de exclusi"R 
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada nã 
cidade de Palotina, Estado do Paraná. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em Vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 386, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciS_o XII, combinado com o § 1° do 

art. 223 da Constituição Federal, submetO à ápreciação do Con
gresso Nacional, acompanhado de ExJX>Sição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes e das comunicações, o 
ato constante da Portarian° 121, de9 de julho de 1992, que renova 
permissão ooturgada à Rádio Grallna de Polatina Ltda, para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na ci
dade de Polatina, Estado do Paraná. 

\ 
.. _ .. - ......... ... 

. 
X 

=.==...:-- ·-:.-.--
_, __ >L....- Q:6.._...... .l.i':...--

;aoo :too :..oo 6<> .. Of<O<Io 120d 

~O() TnO 100 

Brasllia, 29 de julho de 1992.-Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 131/92 -SNC, DE 9 DE JU
LHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE EsTADO 
DOS TRANSPOR1ES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentissim.o Senhor Presidente da República, 

r 
I 

I 
I 
i 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inCluSa 
Portaria n• 121, de 9 de julho de 1992, pela qual renovei a permis
são da Rádio Graúna de Palatina Lida., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqOência m<Xiulada. na cidade de Polati
na, Estaao do Paraná. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Escla:r<>o que, nos termos do § 3" do art. 223 da Consti
tuição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem esclareço se digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa Portaria. acOJ:!lpanhada 
do processo administrativo que lhe deu origem. 

Respeitosamente,- Alfonso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações 

PORTARIA N" 121, DE 9 DE JULHO DE 1992 ~ 

O Ministro de Estado doS TranspÕrtes e das Comunicações, 
no uso de suas atribuiçõeS e de acordo com o_ disposto no art. 6° 
inciso II, alinea d, da Lei n' 8.422, de 13 de maio de !992, e tendo 
em vista o que Consta do Processo no 29105.000678190. Iesolve; 
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I- Renovar, de acordo _com o art.33, § 3°, da Lei-Do 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por !O (dez) anos, a partir de 24 de no
vembro de 1990, a permissão outorgada à Rádio Graúna de Polati
na Ltda., pela Portaria n• 252, de 20 de novembro de 1980, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so~ 
nora em freqüência modulada, na cidade de Palatina. Estado do 
Paraná. 

TI - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por 
esta Portaria, rcger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes: e seus regulamentos. 

ill-ESte ato somente produZirá efeitos-legais após delibe
ração do Congresso Nacioriã.I, nós- fei':m.os dO § 3° do art.. 223 da 
Constituição. · · · 

N-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Affonso Alves de Camargo Netto. 

r.u,;, ... ,. -----
MntiST!RIO DA mFRA-.ES'l'RUTURA F11 •. _1Íc!0c,Joi-----
PARECEII: CONJUR/RR~CTAICOO/DNPV/MINFRA n• u7i90 fl 

REFERfh'ClA: Proeesso nl 29105,000678/90 
INTEJI!SSADO: RÍ:dio Gn.Úna de_ ~aloti~_Lilfa. 
Assutn'O: Renovaçio da OUtora• . 
EHEHI'~: Ptmluào para executn sero:.·iço de ra 

diadifusão sonora ciJjo prna te• sW' 
pruo tflll li!IJ temo fln~tl e. -23 de no 
ve11bro da lggO, -

Pedido aon•entado tNjleativM~ente. 
Rqularea a situação Útl!ica e a vida 
•oc.ietária. 

COOCLUS'lo: Pela. edição de portaria renovando 

pruo ~a pm~iasào. 
o 

RADIO GRA0HA DE PALaTINA LTDA., per-.Jsa1anárl• 00 
serviço de radiodifusão sonora eJII freqUência IIOdulada na cldade de Palotina 
Estado do Paraná, requer rtn?Vação do prazo 'de -Viaência de eus pemisaâo cu~ 
Jo ter110 final ocor-rerá e• 2t de OOYellbro de 1990, 

I - HISTÓJIICO 

1. Medimte Politlrit-JIC n• 252, de 20 de novt'llbro 
de 1980, foi autoriudo. Det'llliiÜo i Rádio hraúna dt Pllotina Ltda., para ex
plorar, por lO{dez.) anoa, o serviço d~ rad1od1fuaio sonora en freqOÔZlcia .õ,. 
duladl na cidldc de Pllotina, Estado do Paraná. 

2. A outoraa e~a apreço eo.eçou a v_iaorar e~~.l!J1c._ 
!!DVallbro de _1980, data de publicaÇão da pof.tir1a de pel'!lheião no DiÍr1o Ofi-
cial, • 

II - DO KÍRiro 

3, O CÓdilo Bruileiro de releCOIII'UtlicaçÕea, insti 
tuido pela Lei nr 4.U7, de 'rl de qost:CI de 1962, estabaleceu oa prazos d; 
IO(dez) &nol' para o urviço de r.diodi!Uiào IOOOMl e do 15{QJ,,.iru:e) anos pano 
o ltn'iço de tdeviÀo, qu. podtrio alr rt!IOV.,Ido• p~r pcr!odOI' :tuceulvoa e 
f.aulis(art, 33- I 31), 

4. Por sua vez, o Rtaulanento doa ServiÇ<II de Ra
dlod1fvtlão, aprov11do pelo Decrato nr ~2.795 1 C:t 31 d~ out\lbro de 1963, d~d11 
1'1'1: • . .. 

"Art, 27: 0ts praZO& de COf1C1111io eper:aiteão se 
rão de lO( dez) ano. pari o ~erviço de n~di~ 
!U1ão aonora e del5(quinzeJ 1n01 pan.ode t; 
levilio", -

s. D" acordo c01 o &rtiao .ti dt t.ei n• 5. 785, de 
23 de Junho do 1!172, 11 en.t1dad11 QlW d11tjlrftl 1 rtnovação do prazo dt sua 

outorp, deverão redialr requtrillento ao óraio COMpetente, no per!olio compre 
tndilio Kltl't o 6t(suto) o o 3t{tere.iro) .êa anterior .o ~mino do Nrepec: 
tivo prazo. 

&. O prazo do vtaê~.~~ta pendaaio tor~ ~tu ter 
110 final no dia 23 de novenbro de U!Ml, r.au. ve .. ~ ~tor~a eor.eçou 1 vi~ 

rar e11 -2Ã de nove~bro de 1980, COII a publiceçio do ato comispondente ·no Di! 

rio oficial dm UniãO; lieixlo QUII o pedido ora Y exame foi protoeollzado nes
ta unlcladt: rtt&Jonwl l!ll 21 da uaualu do l'l!lO, !lanlru, l"'lr'' d••l"'nr.~ lrol!lll. 

1. A requerente te. aaua quuL1ro11 11ucleLnrlo e dl

retivo aprov~ol pela Portaria-Me -nt 227, dC 16 de 11111h•bro de 1!187, publiC! 

da 111 Diário Oficial do dia 28 de outubl'tl do M!SRIO ano, COil as St&Uintes CC! 

poeiçÕIIa: 

COUST.IS ~ VALOR Cz$ 

~Rony Krues 2.873.000 2.873.000,00 

Nilo Barbieri 169.ll00 169.000.00 

IUlvo Antonio Jliuio lt5!MOO 169.000,00 

Ivete Lourdu Vendrutcolo ~ 169.000,00 

3.380.000 3.380.000,00 

DIRnOR..mJW!l'E: Oavaldo Rony Kr•es 
a. C\llprtMaalt&r--que, duranti o Úl~.o período 

de vtaênela da autor&•• a entidade sofreu ~~~ t Ncebeu 11.dvertenda, con-
Co!"R se verifiCa na !nf(lr.aação aa fla, 35/'$7_ doi autot, resul ~tee de pro
cess~s de apuração de infração iratl\rrtdoa na foi'INI da le~:blaçao IIII vigor, 

9. Infot'IIDCI ainda que u 11Ultae forar. recolhi

dia, conforM COIIPTO"antaa cuj11 cÓpile e'r'tM: neste proceuo is fla, 38/39. 
10. A 011ilaon. •• mooatra operando reaultrt~entt , 

dentro du caracterÍattcaa técnicu que lhe Cora~~ atrtbufdae, can!omr 11en-

clonado à !la. 35, pelo Setor de Enaenharia d"ta Rqional. • 
11, t raplar 1 11tuaçio da pendasionl!ldl per11nte 

0 Fundo dtl Fiacalhação" das 'l'flteon'liceçÕa• - FISTEL. ~ • 
\ 12. Fin&lllente, obeena-le que o prazo de viillllCJ.& 

da out:Grp dsv~rá' 11r reovado a partil" da ?l dft wmt-r /' 19QO tendo ea 

viatl 1 datl'da pub].teaçio da portaria de poraiuio no Diario Oficial. 

ni - CCIICLUSÃO 

Pelo que .cabuot de expor opii'IUOI pelo deferi

llell.to do ptdido 110tivo pelo qualqeriMI o cncWnhallentO do presente Pt'.2 
cea10 i Coorden~çio de Ou:tot:ps do tftP\', Jllt'l aublli11ão do uaw~to ao Senhor 
Dirttor do Departuento ltacional de Serviçal Privados. 

À e0111lderaçio da Sra. Representante Realonll. 

Ç J!:'Jt 'J.; D ,p;. O 

(À Comissfio de EducaçiúJ.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 33, 1994 
(Nn° 350193, na Câmara dos Deputados)· 

A prova o ato que outorga concessão à Rádio e 
Televisão lntCgração- Ltda. para explorar serviço de 
['adiodifusão sonora em. -onda mêdia na cidade de 
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. 

_ _9. Congresso Nacional _d~crcta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto S/N°, 
de 29 de juTho de 1992, que outorga concessãO à Rádio e Televi
são Integração Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sorióia em 
onda média na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. 

Art. 2ti Este decreto legislativo entra cm vigor na data de 
~u~ p~bl_icação. 

MBNSAOilM N"" 36S. DE l9P2 
(O• •••u ••-••..,•1 

--•• I .,.ru••cot• .a. ~·•••••• ~•c•• .. •l • ••• 
c-•••n•• 4• O..c•••• •- --··~•• J, ••••• • r.-oz 
.. ,.,.., Un••"•"'"' o.o••· .,.,.,., ..... :~.. •••• •••••••"' 
••~'"'"''"' - u•l•<lot .. •'~• ••-~• •• .,., • ., .J<II•, ,.., 
.,,.,..- •• e ..... ~ ... •• ,..,,, ••~·-- - ....... ___ ....__ 

-----------····--as.c._--·---=---------------------·- ·---------·-·---'----------------a.------· -:no .. , ......... 
r..c.u.e -· 

_ ........ --··-· -_ ................. ·-···-·· - ·-··· -~ .... . .... •-·•- .. •-·- ....... ,,,.; .. .,- .._ .. ,,._..._ """ - ._.o.a•-•4• .. ........................... -·-·--· ............... .;. ... - .. _ .. ~ ............... .. .. -~ ......... ~ ....................... -···-- ....... _ .......... _ .. ~··-
!: .... ...: ... :::::::-::..: .:::::·:'~·::::;~: ::--.. :::::."':: -..::::! ...... - ..... ····-- -............. _ ·- .. ..._ .. - .... ""' .... ·~·7- -s- ----·- 1977 ........................................... - _ ............ -....... - c---~-·· ...:... ........ oo•"''"· .... o,.,_,,. o~"••••• .... o.a: :::::.:-...!: ... :: ............... -···-··· -- _ ........ _____ ., .......... ~ .......... . ··- .,_ ... _ ....... ___ ... ,_ ........ -................... ~ .......... . 
. -- -·~-..... - ---·-· ............. _ ....... ,,..._ .... ooz.fa•. -............. h .. ----·-·-h-·- ... --·--=--- c-...... ·-····· - ._,.,,,.,..,;..., - __ ......_'" ---•• - -~'"'• • T•O••••=- o•••-· ·=- '-""-·· ........ ·-·· --···--·· ...... _ ................. . 
~~:·::: .. :=:::~:~:::~ ::=;:::::?~=::= --~===·===:..~:.:.~::r 
:~--;..:::!Z..:::·;:•;~::.:. ~ .. :~·:::::.;: .. ..:::;::.!;·.:: -::::~::::: ... :: .. ~ 
•••· '~"'l" .. '"''''"'s - ........... --··- ·-····• ...... •··• :=oooa,OIT7190.f••· 

~;":~-- ..... ~..-~-,.~~P::-~~~ ;r-.-,_ 
•· a ........ •·•••· ....................................... -...... ............. .. --·······=-- .... 4--~•· "'-·--··-·· o ...... - ... _...._....... ....... ~ ......... . 
~=-=~~::::. ": ~~:~ .. = :.: ~: .. -:-;:~;· .. ~.!::~:. .. ;~;.:::; .. ::'" ""·.~~ ~---· - -·-.............. , .... ,_ ........... ~ ...... -......................... . 
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"DI( .... 
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PrezadO! Sonhotos 

11. 1\âdio e televlllâD tntelJtiiÇão Ltda.' vence.aor~ 
, • • n9 nno/39 réfmnte à venda ao 

do Edital de Concmenclo PubUca l • 15 • A 'lotas 0&/0!· 
daJ Al.a~MS, QO;arte rao ' , 

ternno situado na RUa de V Saõ- CQlJ- o ol:ijetivo de, inl-
crt~zelro do S<l/AC, ve• à presel\Ç& ' $119Uinta> 

finalmente' requerer o 
cial.mente, expor e, . 

. ede de ~rasllio/DP 
·' olicitou tr&~sferincla de '"' ' . 

a\ • A Entld~e ' 
para Rio Branco/ACJ 

, • l idO ho>Ologada a re!ori. 
• do EditAl oinda noo h.V • ' l . 

b\ • U• ocasiao f i dado o endereço de aras-
.' da transferência, razão pela qual o 

liA~ 

ta io ~exa foi conçluida a ufeq 
c\ • 111111.111.89 confo,.. do.,...n ç sede• da:] Enidade lo allZ! 

da transferência, '"'do atuallente • ~~ 
da no endereço sequ!ute: . ~~~ 

/ '// 
RUA CA~P.lRC !l!!.O, .Nq li / ~ / ~. ' 
COOJilli'I'O SDWI DA CilliN~ . b' ,•' {/ 

~~ ~ 
BA!Rl\0 !LOIESIA jF / 
lliO Bl1ANC0/AC ~ 
69.900 

• dade que a Bscr!. 
-sto soU c! ta • race ao e"'ll"' rrência seja la .. 

1 1 l do Edital de conco 
tcra de que trata o sul> tell • . 

vtoda. para o enderi!ÇO aclla dlJCrlllnado. 

SendO o que se nos apresentava por ora e aqraa!_ 

• , · euha•roveOD·nOS' 
cenao a atençao de v .• u' c 

\ 

A<msmo ~~;·~. ~~·- 0 ~ 
flt1lll \RQIJ\'/IDA CÓI'IA EM MICROfiJ!!. Ú 
so8 H• s 1 o 1 . flo -

1\AlliO E TELEVIS!O I~EGI\AÇAO LTOA ! 

CONTl!ATO SOCI~L ~'-··-··o.. G \~ 
~ln-~!· 

- .) r:I:J) 
MI.IICIO MENDONÇA DE ALENCAP., brosilci:o, casa , COll>erc!&~ 

te, residente a dooiciliado na QE-15 • Conj. 'H' • CIO' · 
Gll&ri U • Brallll.~·DF.f l.dentldod<! nO 25.158-SSP/RO e CPF 

nO 01J,737.J02•l4r ALEXIS PIOUBT SOUTO MAIOR, bra<ilelro, 

separado consen1Uil~ente,·Advoga4o, residente e domicili! 
· do nu MSPW Q. 18 • Conj, 6 • Casa 6 • Park Way • Brosl 

lii·Dr,· ciduladeidontidade no J;7U·OABIOF e CPF número 

00l,SSS.G91-72r o.GERALOO RABELO, brasileiro, separado i! 
dicialDente, Psi~Õlogo, ra•idento e domiciliadp na SOS 

4D2 • BL. 'L" ·_apto 201 ·Asa Sul· &rasil!a·DF, ident! 

dado. no 077.840-SSP/DF o cpr· no ooB;2!M71·7Z, pelo pr~ 

aente · instl:UIII.ellto de conl:rato social, constituem uma · 5~ 
· ciollado por Cotu de Rtaponsabill.dade Limitada, que •• r! 

9eri.pola legislação vigente, sob .. cláusulas e cond! 

çõoa a~guintea.: 

~SULA I - A Sociedade.qirarã sob a denominação de ~ . ....,____ 
~10 E TE!.EVISJ.o INTEGI\AÇ~O 1TDA. e .. terá CE 

DO principal objetivo a inatalação de estação de radiodl 

fu1iC aonora ou di sone e iA&~ens, sempre coa·finalida4es ' . 
inforaativas, culturais e educacion~is, cívicas e patrif 

ticaa, mediante a obtenção d~Coverno Federal, de conee: 
aio ou permi1aio nesta ou ea outras localidades; tudo dt 
1eorao com a legialaçio eopec~fica que rege o serviço d• 
radiodifusão. 

Cl.AUSULA ;I • A IJI~ldadt "terá aua oe1lo no SDS • Edi!ltl< 

Veninclo IV • Sala 121 • erasilia•DF, pode! 
do 1brir filiaie, escritórios, agencias e sucursais •• te 
do território nacional, ~-.pro que assim lhe · convier ; 

petlitir·o Poder Público Concedente. 

-CLAD~ III • 01oro da Sociedade oerá o da Co•arca de . . 

-~ 
. - Br11!U~·DF, que fica eleito, coa •••l! 

oio do q111lquor _outro, 11j1 quar for o dollitUlo du Jll! 

tu,· pa:r Mil esbflo,.hl "" .... : .. ~,. · · ~ 
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judiciaia qu " - 't~ 
- e "''' forl!ll propostas COII fundillle~ •• 

contrato JOcial, ne 

CLAUSULA IV A 1 -. • Soe edade e constitu!da por prazo 11 
te:ainado, podenuo ser diaaolvida 

quer teapo ""l • • q• 
. . . . r• o consentillento de sócioo que r 
uioria do i •• •presente~ 

• cap tal aocial, observando, quando da sua c 

loluçao, os preceitos'da lei específica e deaais non 
Pl~ti~tea ao serviço. 

ctJ.OSI!LA V A li • oci•dade, por seus sócios, obriga-sE 

tos • c~prir rigorosamonte ~~ lais, regula• 
• inatruçoes e~ansdos do Poder Público Concedente 

gentis ou que venhq vi ' 
. - I ger, referentes i radiodifusã 

CLlOSIILA VI As • cotas repreaentativas do capital soei 

' aio inalienáveis e incaucioniveb d. 
ou indiretue t . , 1re 

. en D e, I e~trangeiros OU a peasoas juridica 
-~ dendo qualquer alteração contratual, bem como 

quer ~llllferência de cot.ls de prévia autorização do qu: 
.. der Pübllco Concedente, 

\ 

cr.lUSOLA VII A s i 
" oc edade é constl túÍda exclusi Vlllllenl 

de, hraaileir01, . · 

ctJ.oSULA VIII • As cot • -. as aao nominativas e indivisive. 
q relacio à Sociedade, que para oao 

- dolaa reconhece apenaa 1Im • i . • . un co propr1etar1o, 

CLAOSIILA IX •. O C I"' t .l . . . 
ro 1 social, totalmente subscrito 

. . integrdizado, é de Cz$ SOO.OOO,OO (oi· 
centoa llil cruzados) · . . . - .... - • representado por 000 ooo 1 it tU IIJ.l) · ' · O CC• 

· cotu de Cz$ l,oo 'lh111 cruzado), ficando .o q 
14-o locietirio c;,cn I ae9uinte com"" i .· . .. . ,.a çao. 

CO!x'S!AS 

1,' lllRCIO MEHDONÇÁ D! AttNC~R 
2, ALEXIS PIOUET SOUTO MAIOR. 
3 • ;xRALDo RABELO •...... ~ •••• 

. o 'I'~ I. ..... 

COXAt 

480.000. 
296.000 
21 .ooo 
·~ 

'I'OTAL C 

no.ooo, 
m.uoo, 

- 24_. 000' 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 34, DE 1994 
(N' 338193, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Pampeana Ltda.., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada na 
cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 55, 

de 22 de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rá
dio Pampeana Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, a 
partir de 8 de maio de 1990, sem direito de exclUsividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 322, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do art. 49, inciso x:n, combinado com o§ l 0 do 

art. 223 da Constituição Federai, submeto ã apreciação do Con
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de estado dos Transportes e das Comunicações, o 
ato constante -da Portaria n• 55, de 22 de junho de 1992, que reno
va a permissão da Rádio Pampeana Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 

Brasília, 23 de julbo de 1992. :... Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' !S/92, DE 22 DE JUNHO DE 
1992, DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO DOS 
1RANSPOR1ES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente dã. República. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

Portaria n' 55, de 22 de junho de !992, pela qual renovei a permis
são- da Rádio Painpeana Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência moduladam na cidade de Uruguaiana, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

2 Os_órgãos competentes deste !vli.nlstérlo manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente institufdo, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. ... 

3. Esclareço que, nos termos do § 3' do art. 243 de Consti
tuição, o ato de renovaçãO sóinenle prOduzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria, acompanhada 
do processo administrativo que lhe deu origem. 

Respeitosamente. - Affonso Alves de Camargo Netto, Jvfi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

PORTARIA N' 55, DE 22 DE JUNHO DE 1992 

o- M.nistro de EstadO dos TransporteS e dis Comunicações, 
no usO de suas atribuições e de acordo _com o _disposto no art. 6°, 
inciso II, alinea d, da Lei n'-8:422, de 13 de Illaio de 1992, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 29102.001710/89, resolve: 

I- Renovar, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n' 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por !O (dez) anos, a partir de 8 de maio 
de 1990, a permissão outorgada ã Rádló ·p.m_peana Ltda, pela Por
taria n° 092, de 2 de maio de 1980, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência a moM 
dulada, na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 

ll - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por 
esta Portaria, reger-seMá pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. 
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m - Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Naciooal, nos termos do § 3° do art 223 da 
Constituição. _ · · 

IV- Esta Portaria entra em vigor nà. data de sua publicação. 

Alfonso Alves de Camargo Netto. 

MC • DE!IIEL 

Q!IIE'IORIA REGIONAL DO DENTEL E11 PORTO ALEGRE 

sEÇ1o OE RADIODIFUSKIJ 

SETOR Jl!RlDICO 

ENTIDADE: Rádio Pompeana Ltda. 

PROCESSO N9: 29!02.0017l0/89 

ASSUNTO: Renovação de OUtorga 

PArulCER SRAD N9 159/89 

A R!DIO PAMPEANA LTDA., permissicnária do Serviço de 
. . l 

Rad.iodifuaao Sonora em Freqflencia ltldulada, na cidade de Uruguai· 

ana, Estado do Rio Gronde do Sul, oonfo~ Portaria n9 092/80, pu l 

blicada no Diário Of!ciàl da União do dia 08 de maio de 1980, re: l 

quer; nos presentes autos, 11: renovação do prazo de vigência deu ~ 
permissão. --- I 

De acordo oom o artigo 49 da Lei n9 S. 785, de 23 de l 
' -- j Junho de 1972, as entidadea que desejarem a renovaçao do prazo de 

sua outo'rgil deverão. dirigir requerimecto ao orgão. c011petente do 

Micistério das Comunicações, no período compreendido entre os 06 ~ 
e os 03 11eses anteriores ao térnino do respectivo prazo. l 

1A outorga em apreÇo oomeçou a vigorar ea 08 de Maio 
I 

de l9BO, dai~ da publicação da Portaria de peraiasio no Diário o
ficial da Oniio, tendo oido o pedido ora ., """" protocolado nes· 
ta Dlret?ria Regional no dia 10 do Novembro do 1189, portanto den l 

• l 
tro do prazo legal. 

A requerente te• seu o quadro o societirio e direti vo a l 

provados, respectivamente pelas Portarias n9s 259, de 11.07.88 ; 1 

092, de 08.05.89, com a seguinte composição: l 

COTISTAS ~ VALOR CZ!l 

PADLO A!ffllNIO MENDES SIIN'l 'ANA 313.600 313.600,00 I 

JOs.ft PEDRO MENDES SANT 'ANA 3,200 

LDI! CAPJ.O,! MENDES SA!Il 'ANA ~ 

TOTAL • 320.000 
CARGO ~ 

3.200,~0 

3.200,00 

320.000,00 

sOcro- GBJU:Nrt: PAO!.O ANW!l!O MENDES SIIN'l'ANA 

CUJDpre ressaltar que a postulante, durante o perto
da de vigência de sua outorga sofreu advertência como se vérlficm 

da Infornação srrs n9 341/89 (fls:i.\1. ::~ ~ 

J9~PAE3(:fls, 24), prostada pelo Setor de Enganh.uia desta 
-:.ra~ ..,- emissora se encontra Opt!rando regularmente e dentro 
:actar!atic::as têcnic:aa que lhe foram atribu!das pelo Orgão 
:enta do Miniatirio ·da. comunicações~ 

Finalmente, reaultalllOa que o prazo de vigrenc''':ll 
)UtOX'9& doverl. .. r r.novaclo a partir de 08.05.90, data. da 
;io da Portaria de por~~iuio no Diãrio Oficial da União. 

Oo axpoato, opinamo!! pelo encaminhamento do 
i Divisio de Radiodlfusio, pa.rÃ pro-asoquimonto. 

A c:onaideraçio do Sr. Direto:r Regional. 

Porto ,P.leqre, .).1 de Novembro d• 1989 

~· 
MARIA 'I'EREZA FERNANDES 

Ch• fe d& SRAD 

IS ACORDO 

~nC4lllinhe-se o pra11ente processo de r 
I• Radiodi:fuaio para proatleg\Ü.tReilto~ 

NC • OEN'IEL 

PROCESSO Nl 29102,001710/89 

Senhor Oiretor, 

Trata o presente proeesso de pedido d 
renovação de outorga, formulado pela RÁDIO PAMPEANA LTDA, ex 

cutante do serviço de radiodifusão sonora em freqUência m 
dulada, na cidade de Uruguaiana·RS, 

Nada tendo a opor à Informação PAE3 n 

· 340/89, fls. 24, encaminho os presentes autos ao Advogado • 
IWl para prosseguir, 

... BrasÍlia, N deL ... A de 1990 
r~r-, 
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W.!..! • l11UI1IF!CAÇ40; 

a) 1101e da entidade : RlD!C fMf'EAriA llliA, 

b.l Cidaoe e estado : l~UüUA!ANA · RS · 

c! totivo da vistoria : llGENClAMENlO/RENDV. DF úUfORüA 

O.J.2 • lUCALILAÇIU : 

a) endereço da estação transMissora : 
Rua San.hna, 271/ • URUGUAlANA • RS 

b) endereço dos estudios : 
Rua Santana .• 2717 - UflUüUA!AN~ • RS 

.J,J • TRANSM!SS~RES DE FM EXIST~NTES NA EMISSORA: 
'· .3.l,Hr!ns•isslr Principal : 

Fa~ricante : lELAVO • lNO.COUQUIP.PiTLl!CUM, 
Mo de lo : ROF" 5000·A 
Ho:serle i 11 
Pot.noninat: S k~ 
Frequencia : 96.9 MHz 
Data labric: 24/!JISJ 

b! Modo de operação: estereo s/ canais secundàrios, 

d) tipo de vàlvula ou seMicondutor utilmdo no esHgio fi na l de RF: TH 369-U 

e) tensão contJnUB de placa ou de coletor do ~sti;gio 
fin;I de RF: 6.oao v 

f) corrente continu; de placa ou de coletor do estigio ' final de RF: 1,2 A 

.~ ;lli.leli GOI1J~ g! tensio pri Mãria de ;I i1enla~io corresponde~,>lps ,Y{~. 
!ores •nter i ores: 220 V '·' ., •.l · 

··" 

'I'., nJJ•·-. · tiderob t '·Ct ~·,fiJ~ 111 '" -ii leitura d•" to\.encras Jn. j 
1
, ., •. "~irr:: rJe· 

. do•. r">lro~s~im~ e corres~011 ;~· ' ·,,.:, 

didos d< Jo e Vr • •.. , 1.:. ~ :, .\úit '' ootenci< Jr:Cid~nte, ' .. ~111. W 

potencia ~etletida: U 
ten;io da r·ede : 210 V 

. oar· inibir os controle~ qU< 
li promso emtente . ' - l'riJ.te Mi1'iMo de p~t.en-'tír ultr;pamr u . ' 

posm per~ r ' , t·lpi Ironia I pmlu;;d;. c ia de operaç•o · ' 

e de ou\ros espums ll atenuação do 2. har•inico 
existentes : \. 
2o, har1ônrco : • SO,O dB 
Outros espurios,: >!O dB 

• 1 · •' NiO UTlt!ZA. 0.3.3.2·lransMisor aux1 Ja, • 

0.3.4 

' . 
''•' 

• OUT~\ EQUIPAMENTOS COMPULSõRIOS : 
\ 

;! LiMitador: 

fabritln!e : OIIBAN ASSOC!ATES INI:. 
"oeo ,, d l • '100 A/l E 8100 AIX/2 
No.serif : 985609 E 933002 

b! llonitor df "odula~io : 

Fabricanl! : BElAR 
"o•Jelo : F!"·! 
No.sfrie : !02145 

c) l!onitor de Estereo: 

Fa~rlmte : BELAR 

~o.serie : 202602 \ 
"odeio : f"H c. 

dl ~onitor de Canil Secundirio: DISPENSADO m.tl." . .. 
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~~ nulti•etro: 

fabrinntc : II!Oiil 
no·J~ ~~ : 3004 
Nu. srm : ;!;58~ 

fabr~eant~ : 01NATECH 
Mod~lo ~ : B5-Zrr 
No.serie : ll85 

g'! Gerador de ~udio: 

fobricante : LABD 
Modelo : 3405 
No.serie : 53696 

hl Frequencime\ro: HÃO POSSUI 

ii r.edidor de Ois\orçlo: ~lO POSSUI 

j 1 Geraaor de Estereo: 

FabricantP. : TElAVO ORBAN 
r.odelo : ~ul\iplex 8100 A/1 
No.s~rie : -- 985609 

li Ger~~or de C•nal Secundário: NÃO POSSUI 

MI Carga fantasMa: HÃO POSSUI 

10,3,5 - SISTEM IRRADIANTE : 

10.3.5,1 -Antena : 

';I fabricante: MAPRA 
Modelo : f!B-06 

bl descrição : 
No. de EleMentos : 06 
Polarização : CIRCULAR 
Orientação : 90 graus 

cl altura do c~ntro g!Oie\mo e~ relaçío & base d; 
trutura de sustentlçio : 63,4 oetros 

10.3,5,2 -Linha de TransMissão: 

ai fabricante 
bl Modelo 

: K~P 
: CELLFLEX 7/8" • 50 

r) oJrímPtro exter·no: 7/8" 
d) ro»~ri~ento : 60 hLTROi 
e) curvl de atenua~~o da cabo : 1.3~ dBilOO n 

ver anexo l 

Jü.3.).3 - Estrutura de oustenta~io 1i2 Hrrt~na: 

.j) .ÔE~tr·jí·d·) do CD~ijUr~to~ tDf'r:: ~IJtC·~OI'~.::nte [!11
:·1 t 

lâo ~ara fi::ação dos eleMento> imdiali\e;, toi 
Metros de altura sobre 1re,j1o de lO andares e 
de ~ã~uinas. 

li! altura fisica da estrutura eM relação a sua base 
7l 1etros 

c) altitude estiM!da da bm da e1lt·1r!.ur·, IObt't' 11 

vel. do lar : aproxii!damentP 70 MPlrnl 

10.!.6 - [XIINI~~ES DE !NC[NDJO 

Quantidade : D2 
li'o de carga : IÕ ~ui Mico seco 
~eso da mga : ~ Kg 
Dl~a de Renov.: sete1oro de 19!0 

10.3,1 • GR~~O GE~AOOR OE EMERGENCIA : IlM POSSUI 

10.3.8 • RE!IDENm: NiO ~OSSUJ 

10.3, 9 • SERVI~OS AUXILIAm A RA~IODIFUSÃO: NENHU~ 
(À Comissãc de Educaçtlo.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 35, DE 1994 

(N° 356193, na Câmara dos Deputados 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Roodon Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ron-
don do Pará, Estado do Pará. __ _ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que-se refere a Portaria no 141, 

de 13 de março de 1990, que outorga (dez) anos, sem direito de 
exclusividade. serviço de radiodifusão sOD.orã 'em freqüência mo
dulada na cidade de Rondou do Pará, Estado do Pará. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

T MI!NSAOEM 11" 4G, DB IWZ 

...__ ...... ~ ......... - ......... m. .. 
~ .................. a..-....-.&.......-... ....... 
.,..... ................ ~ •• -•,....,Mt.ttnl 
·-·~-.. -.. ....... UIIOICIClCINL'ftM..,_ .......... ....... -._ ......................... --..... ............... ._ .......... .... 

--. 7 ......... .. 

l.rA<-_ -
". ~"ti. .fv J>F. ,.,~r..··~~~~~ W~/1t; .lrlf .)E _Ir ()E 
• \ri:!. • : '"~f~"':.:'- ,. 11 !."''-' ~ E'":irA/:'0' :~JS 
11.'\K.:; :€ h!· ~ '~S •• (l"f\IU c.~~ ~.::n . -
-t.,;..,~ .~ ""-s~ - .. .. . 

a.-1e11thUIM ,.~t:.n PnuMftte 4.1 ....,.U••• 

..,,., •• • 111 • ~ n • -

r • •• 
~ 
' f 
' " ' .o 
:3 

" 'I] 

I~ 

X 

I I 

I I 

~g. 
••• o< 
~~ 

"' o. 

·~ ·~ "< 
" " •• ~o 

·~ no 
g 
" ,, 
• 
• • 
n 
o • • ' ;; --

" 
I I 

I~ 
IH 
lO 

~ 
15 
10 

e 
~~ 

. 

I I I I ~ O a 

~~~------------~~~------~~------t-!h·n· a .. • ii~ I J I I I !I OI 

~~~------------~--------------~--------11"41·~:=~ t I I I I ~ ;'8 

"' ~ ~ 1z!: 
1~

0

§_-------------"~--------------~o:--------r,~• c O D i 
1-' )-i - D "' ...- o ~~a.a 

o c o !' :I • 

J.;o--------------~0;--------------,~-------r~· ' 
... 1-' ~ = ; i g g o 

.. 
o 
• 
• o • 

o 
• 

~ 
o 
• 

w 
o • 
N 
o • 
o 
N 
9 

Tomao, lllfor• 
1 lolliprtlll 

Nacionais 

Noticioso 

Prozo do 
tns!alo;õo 

, .... di 
F.--o 

" o 
H 

~ 
• < 
w .. 
' w • 
I 

~ 



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~il) Quinta-feira 7 1593 

Exmo. Sr. Ministro de Estado des Comunicações 

•• I~ 
A Rádio Rondou Ltda., devidamente constituída na forma 

O> 0) da legislação, em vigor, com sede na da cidade de Roodon do 
03 •• - " r• •o Pará, Estado do Pará CGC, n• OS 027 628/001-02, sede social à 

"" I~ ., 
Av . Marechal Rondon S/n° e endereço p~_ c~rrep:mdência, 00 

I~ 
•• o 00 1RA V. Padre Eutiquio n• 3326 CEP 66040 Bélem-Pará, tendo to-

~~ 
o 
~· mado conhecimento através do Diário Oficial da União, de 17 de 

'" /~ Zl 
agosto de 1989, do Edital n• 37/89 mandado publicar pelo Mi.nis-e o =~ O< tro das Comunicações, convidando os interessados à ex_ecução do 

"' I 
no 

" • serviço de_ radiodifusão em feqüência mOdulada na cidade de Ron-

" 
3Q 

• •o don do Pará-PA, canal248 (97, 5 MHz), classe C, funcionamento 
~ " ilimitado,- vem pelO seu Di!etor que a este subscreve dizer a Vossa ,, •• 
' o. Excelência que deseja executar o serviço e que se compromete, • " O< desde já, a atender a todas as exig~Cias de ordem técnica e legal o I> .. 
" • • que sejam feitas por esse Ministério . 

E 
) o . 

Declara, na oportunidade, que conhece e se submente às 
o lo't:l i ... condições deste edital e que, atualmente, não partiCipa de nenhum • <o 

• " ' 
edital para serviço de radiofusão. 

" ) 

" Nestes Termos 

/8 ' Pede Deferimento. 

~€ Belém. 2 de outubro de 1989 

I~ Rádio Rondon Ltda 
IC Antônio Nazareno Corrêa da Costa 
,~ Diretor 

I~ (Á Comissão de Educação.) 
I~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente lO 
I) 

lido vai à publicação. 
Os Projetes de Decreto Legislativo n"' 28 a 35/94, que aca-

bam de ser lidos, tramitarão com o prazo determinado de 45 dia5:, 

I I 
nos termos dos arts. 223, § 1°, e 64, § 2°, da Constituição, c.c. _o 

li art. 375 do Regimento Jntemo. 
De acordo com o art. 122, inciso ll, b, do -Regimento Inter-

li li no, as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de 5 dias, pe-
rante a Comissão de Educação. 

li li O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Hã oradores 
inscritos_. 

I I 
~~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptist:a. 

li li 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Comitê 
li li 

Coordenador do Controle ao Tabagismo no Brasil, juntamente 
com o Instituto Nacional do Câncer e a Associaçio'das Mulheres 

li I I da América Latina para o Controle do Tabagismo; organizou o 1° 

" 
Congresso Brasileiro sobre o tema, a realizar-se no Rio de Janeiro, 

o " entre 8 e 11 de maio próximo, com a participação do Presidente 
o o do citado Comitê, o Professar José Rossemberg, Titular da Uni-o 

" " 
versidade Católica de São Paulo, uma das maiores autoridades em 

o 
o o pesquisas médicas sobre as conseqüências e os males do tabagis-o 

" 
mo em nosso País e no mundo. 

o " Autor de vários estudos e de várias publicações sobre o as-o o 
o sunto, o ilustre professor alnma que, há 40 anos; em cada dez ca-

• • sos de câncer do pulmão, nove eram de homens. Mas, hoje, em 
o cada dez casos, dois já são de mulheres, o que dobra a incidência • o 

• deste tipo de câncer entre as mulheres, que, depois da Segunda 

" ~ Guerra. aderiram ao vício com mais freqüência. • • o No mundo, existem um billião de viciados; 3 milhões mor-• 
o 

rem por ano em conseqüência do vicio. sendo 100 mil em nossa_ 
w o País. Todos vitimados por 40 tipos de doenças que 4 mil e 700 
a w 

substâncias tóxicas do fumo provocam, entre elas os cânceres, as a 

" 
bronquites, o enfisema pulmonar, a impotência sexual e outras en-

N o fermidades que, progressivamente, vão debilitando o organismo e • ~~. a 
' produzindo sintomas visíveis do envelliecimento precoce; como eu ........... . . 
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já disse, a impotência sexual, a ruga nas mulheres e a degeneres
cência da epiderme, causando também outros prejuízos de ordem 
ambiental, como a poluição, o esgotamento do solo e a degradação 
do ambiente pelos surtos de incêndios que acarretam, às margens 
das estradas, e a queima da madeira para a secagem artesanal das 
folhas destinadas à indústria fumageira. 

Felizmente, Sr. Presidente, a_~i~~eminação de informações 
de dados concretos, cientificamente comprovados pelas pesquisas 
e observações médicas, tem subsidiado importantes campanhas de 
es_clarecimento e conscientização da Soc_iedade sobre os males ter
ríveis que o fumo causa à saúde das pessoas e à economia do País. 

Do tabagismo difundido no mundo, desde o descobrimento 
da América, propagado pelo mudismo e, neste sécuÍÕ, especial
mente pelo cinema de pós-guerra, vemos boje que o cigarro foi 
praticamente varrido das telas. dos auditórios, dos recintos fecha
dos, dos meios de transportes, dos restaurantes, dos locais públicos 
e dos círculos de pessoas elegantes. 

Li, recentemente, em uma revista, a notícia de que o fumo 
foi defmitivamente proibido nas depeiidênciãs da Casa Branca, 
nos Estados Unidos, inclusive em seus jardins. 

Essa luta contra o tabagismo é consciente e benemérita, por
que vem procurando, com razoável sucesso, afastar as pessoas, os 
jovens, ·a população em geral desse instrumento de morte_ lenta e 
dolorosa, que é o cigarro,-e- das doenças que-gera·e-alúileD.ta. 

Faço este registro, Sr. Presid.ente, a propósito dO importante 
congresso brasileiro contra o tabagismo, o primeiro no g~D.ero des~ 
sa dimensão, que dehaterã, no período de 8 a 11 de maio próximO, 
em profundidade, com dados e conclusões relevantes, a problemá
tica do tabagismo e da saúde, reunindo grande público e renoma
d.os especialistas sobre o assunto, que certamente oferecerão 
diretrizes e subsídios valiosos para a erradicação deste flagelo que 
se a.Traigou durante os últimos 500 anos na _cultr,Irados povos. -

, Outro registro,· Sr. Presidente: -que entendi por bem trazer 
também ao conhecimento do Senado Federal, publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, é o que passo ~r ler:-

"EU>:\ PODEM PROIBIR FUMO 
EM LOCAIS PÚBLICOS •. · 

Nova Iorque- O governo-do Presidente Bill Oin
ton decidiu apoiar aberia:menie um projeto de lei, aluai
mente sendo analisado pela Subcomissão de Saúde da 
Câmara, que proíbe fumar em locais públicos, lugares , 
freqüehtados_ por crianças e até em eritradas de edifícios, 
onde o cigarro já é proibido. As multas previstas· para 
quem transgredir a lei poderão alcançar US$5 mil. 

Para o diretor do Institt1to de Tabaco, Charles 
Whitley, que representa as grandes companhias produto
ras, a medida deve ser interpretada como uma interven
ção direta n~ vida privada e nas escolhas individuais dos 
norte-americanos. Isso . tudo lembra o proibicionismo 
dos anos 20", afliDlOU. 

Diltan:t.e as reuniões da subcolnissão, oS seiS clir8-
tores geraiS de saúde dos últimos governos foram unâni
mes em concordar que a medida poderá salvar a cada 
ano_ entre S mil e 10 mil vidas humanas. Se o projeto 
passar para a instância da comisSãO~ tem muita chance 
de ser aprovado no Congresso, já que nos últimos anos 
tanto a Câmara como~o Senado se mostraram favoráveis 
ao estabelecimento de uma lei antitabaco. A Câmara já 
aprovou uma lei que proíbe fumar nos edificioS federais. 
O projeto em discussão não permite :nem sequer que os 
fumantes se afastem do seu local de trabalho para fumar. 

Fmalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meU 
pronunciamento, das s_eguintes notícias publi~das no Jornal do 

Brasil. edição de 27 de março de I 994, sobre o eventQ: 11Cigarro 
causa mais de 40 doenças"; "Vício domina 1 bilhão de pessoaos em 
todo mundo e mata milhares por dia" e 1Luta contra o tabaco11

; pu
blicade no jornal O Estado de S- Paulo - ''EUA podem proibir 
fumo em locais públicos". _ 

Sr. ~sidente~ qutro registro que achei por bem trazer ao 
conhecimento desta Casa diz respeito à notícia publicada no O Es
tado de S. Paulo, que acabei de ler. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIVALBAP71STA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Jornal do Brasil 

CIGARRO CAUSA MAIS DE 40 DOENÇAS 

Saúde & Medicina 
O vício em números 

-De 1970 a 1992, o consumo de cigarros aumentou 151% 
no país enquanto a população cresceu 52%. . . _ 

-Em todo _o mundo, 3 milhões de pessoas e, no Brasil 80 
mil morrem, por ano, por causa do cigarro (5% de todas as mor
tes). 

- Dos malefícios provocados pelo tabaco decoriem -40 
doenças. 

- O tabaco é responsável por 90% dos casos de câncer do 
pulmão e 80% dos casos de bronquite cr&;lica e enfivela pulmOnar. 

"" - Na faixa etária dos 40 aos 55 anos, ·so% dOs casós de' in
fartos fulminantes se devem ao tabaco. 

-Há 40 anos, em cada 10 casos de câncer do pulmão, nove 
eram em homens. Hoje, a proporção é de cinco homens para uma 
mullier. 

- Fumar na gravidez aumenta o risco em até 150% de des
colamento .Precoce de placenta, aborto e gestação de íúhos ·com 
anomalias. · · 

VÍCIO DOMINA UM BILHÃO DE PESSÓAS. 
EM TODO O MUNDO E MA TA MILHARES POR DIA. 

Evanildo da Silveira 
_ São Paulo - um bilhão de pessoas em todo o mundo, um 

quinto da população do planeta; passam a vida se envenenando 
lentamente com-o cigarro. Esses fumantes ~stão a mercê de _m_ais 
~ 40 doenças decorrentes dos maleficios provocados pelo tabaco. 

- ''Praticamente não há setor da medicina para o qual o tabaco· 
não constitui fator de risco. Há estudos que mostram que o fumo 
contribui até para doenças dos ossos1

', diz o professor de Tubercu
lose e Pneumologia da Pontifícia Universi~ Católica de S:ão 
Paulo (PUC,SP), José Rosemberg, também presidente do Comitê 
Coordenador do Controle do Tabagismo no Brasil. 

Preocupado com o avanço do vício de fumar, o comitê, jun
tO cOm o Instituto Nacionã.I do Câncer e a Associação de Mulheres 
da América Latina para 'o Controle do Tabagismo (Amalta) orga
nizOU-o 1° Congresso BraSileiro Sobre Tabagismo; que acontecerá, 
no Rio, de 8 a 11 de maio. ''Problemas não faltarão para serem dis
cutidos'', anuncia Rosemberg. 

Os sistemas respiratório e carçli_ÕCirçUI:ilÓriQ 'sãO os mais 
atingidos. O tabaco concorre com 90% de todos_ os casos de .cânQer 
dO jru.lmão. "O poder cancerígeno do fumo é tão forte que todos os 
oütros tipos de câncer ocorrem de 30% a 300% a mais rioS fUman
tes do que nos não fumantes", informa Rosemberg. "Os mais co
muns são os cânceres de: boca, laringe,_~~ôfago, pâncreas e Qexiga 
e colo do útero. b tabaco é responsável, ainda, por 80% de todos 
o-s casos de bronquite crôníca e enfivela pulmonar." _ 
- - O sistema cardiociiculatói1õ-·tãmbél:n é prejUdicado. Segun

do Rosemberg. 24% de todos os casos de infarto são causados 
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pelo vício de fumar. "O problema se agrava na faixa etária que vai 
do 40 a 55 anos'', diz Rosemberg. ''Nessa idade, o ·tabaco é respo_n
sável por 50% dos casos de infartos fulminantes. sem cõntar os 
derrames cerebrais e outras doenças cardiovasculares. r r 

Mulheres -Pouco afeta.da- porque não fumava - até a Se
gunda Guerra Mundial, a mulher atual começa a sentir os efeitos 
do uso do fumo. "Desde a guerra, um número _cada vez maior de 
mulheres passou a fumar", diz Rosem.bl!rg. As conseqüências não 
tardaram a aparecer e podem ser vistas em números. Há 40 anos, 
em cada 10 casos de câncer de pulmão, nove eram em homens. 
Hoje, esse proporção é de cinco para um. 

Na mesma época, o Câncer maís comUm eni'riiiilhe!es era o 
de mama. Hoje isso mudou. Em sete pafses - Estados Unidos, 
Cuba, Islândia, Japão, Escócia, Cingapuia e Hong Kong - o cân
cer de pulmão em mulheres já passou o de mama em número de 
casos. 

As gestantes fuman~s tambêm correm s~rios -riscos. ''A mu
lher que fuma durante a gravidez tem um risco aumentado em até 
150% de ter descolamento precoce de placenta, abortar, dar à luz a 
um bebê prematuro ou abaixo-do preso normal, provocar morte sú
bita do bebê em seus primeiros meses de via, ou gerar filhos com 
anomalias congênitaS (como o lábio leporino) e diminuição do de
senvolvimento mental", enumera Rosemberg. "&se último proble
ma pode se obsetvar na idade escolar em relação à habilidade 
geral,~ ~atemátic_a_e à Iei~ra.": 

Jornal do Brasil- domingo, 27/3/94 

LUTA CON1RA TABACO 

Os organizadores do 1° Congresso Brasileiro sobre Tabagis
mo, sabem que a luta .contra o fumo não é nada fáciL. 11_~á muitOs -
interesses econômicos em jogO", ~diz o jmeuinologiSta José Rosem
berg, presidente do Conntê Coordenàdor do Contróie do TObagi~, 
mo no Brasil, um dos organizadores do Congresso. ''No Brasil, por 
exemplo, a arrecadação tlo IPI e outros impostos sobre tabaco re
presenta praticamente a metade da arrecadaçãO tótal-de.ÍlilpoStos." 

· Rosemberg lembra, no entanto, que se for calculado o quan
to se perde com mortes prematuras, aposentadorias por incapaci
dade, tratamento de doenças e •absenteísmo ao trabalho, ficará 
claro que essa arrecadação não coinpen&a. Além disso, há um pro
blema ecoló~co. ·"O fwno_prechia ser seca.do_e_ para isso usa· se 
madeira nos. fomos", diz Ros,enilierb. "Consome-se uma áivoTe 
para cada 300 cigarros. Entre 1982 e 1990, foram ccnsuillidas 19I 
milhões de árvores, das quais 27milhões só em 1990." 

Por isso, o- Congresso- tem alguii.S Õbjeiivo~. 6 primeiro de
les é a oficialização do Programa NaciOnal de Combate ao Fumo, 
com verbas suficientes.para:-açãO-permaDerite. Os organizadOres 
também querem a proibição total da propaganda do fumo, direta 
ou indireta, em todos os meios de comu.t;Licação; progra.m,a ech.lça
cional permanente em todos ·os grupos. de idade e segmentos da so
ciedade. e integração do_ combate ao· tapa.gismo aos programas 
nacionais de saúde. . 

"As autoridades intemacio.tiais de saúde 'tratàiD O tabagísmo 
como uma epidemia", explica Rosemberg. "Para combatê-la é ne
ç_essários xião poupar esforçoS." 

O SR. ODACffi SOARES- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDÉNTE ~(Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Qdacir Soares, como Líder. 

O SR. ODACffi SOARES (PFL-RO. Como Líder. Pro
nuncia ·o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, apesar de Vice-Presidente Nacional do PFL, 

tomei conhecimento de uma possível coligação do meu Partido 
com o P~DB, através dos jgmais, e, não estando avisado, dei pros
se_guimento a uma tarefa, a que eu já me havia submetido, de aus
cultar a base do Partido, isto é, as Lideranças dQ P_artido, em todo 
o País - em tomo de 12 mil líderes partidários-:..:..~ -n.W:na prévia na. 
qual se indiêavam três nomes como eventuais postulantes ã Presi
dêqcia da República pelo nosso Partido. 

Nessa prévia foram indicados os nomes do Governador An
tônio Cãflos Magalhães, do Senador Marco Maciel e do apresenta
dor de televisão e empresáiio Sílvio Santos·: As respostas a essa 
prévia têm _chegado ao meu Gabinete da maneira como esperãva
mos~isio é, os Líderes dos Partidos, Governadores, Vice-Govema
dores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Presidentes de 
Oiret&iôs Regionais-, inéi:hbros das Executiv"ãs Regionais de todo 
o País, Presidentes dos Diretórios Municipais;·nieinbros daS Exe
cutivas Municipais de todo o País, Vereadores e Prefeitos estão 
respondendo a essa consulta que, c-omo disse, encaminhei a cerca 
de 12 mi! lideres partidãrios em todo País. 

Na tarde de hoje, ãs 16h, vou proceder, no meu Gabinete, 
juntamente com vários Deputados Federais, à abertura das primei
ras cédulas que foram respondidas por esses líderes. Esperamos · 
ter, na tarde de hoje, uma radiografia das intenções do Partido, re
lativamente ao fato de caminhar nessas eleições como carididato a 
Vice-Presídente da República ou como candidato a Presidente da 
República. As primeiras repercuSsões desSa sondagenl (rue reali
zei, e que e-Stainos-realizindo, fudicam que o Partido prefere ter, 
como segundo maior Partido do País. um candidato ã PreSidência 
da República e não Um candidato à Vice-Presidência da Repúbli
ca, numa coligação com qualquer _outro Partido. E~identemente, 
esSas ciueSt?;es tcxla.s -serão iesolv"idas poi- -ocãsião da Convenção 
Nacionai do Partido a se realizar, como manda a lei, até o fmal de 
n:Uúo cieste ano. 

-Acredito até, Pélas maniféstações que tenios recebido, que 
dessa pesquisa resulte uma indicação majoritária e maciÇa do 
nome do empresário Sílvio San(oS.-De (JualCjueT maneira, em face 
das sondagens já realizadas, comuniquei ã Direção Nacional que, 
na ConvençãQ. do Partido, quam!o o P_fL. vier a decicfu: sObre se 
terá um candidato a Presidente da República ou se fará coligações 
com outros partidos. Apresentei formalmente, legalmente, ã con
venção uma chapa a ser encabeçada pelo empresário Sílvio Santos. 
Essa é uma questão inarredável, porque, auscultando esses setores 
do Partido. verifiquei que _esses s_etores preferem, considerando ser 
o PFL o Segundo maior Parti_do do País em organização, em Ban
cada Federal e no Senado Federal, ter um candidato a Presidente, 
e só numa hipótese mais distante desejaria coligar-se para ter um 
candidato a Vice-Presidente da República. 

Na tarde de hoje, farei a abertura das primeiras cédulas, em 
torno de 2 mil, que foram encaminhadas ao·meu Gabinete. 

Eu queria, também, dar ciência ao Senado Federal, relativa
mente. a outra maté~ia, que instalamos, anteontem, a Comissão · 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória -n° -457, reeditada 
pelo Governo, que trata da implantação da politica monetária do 
Governo Federal e da introdução, como moeda, da Unidade Real 
de Valor. Instalamos a ComissãO;- inclusive, na mesma sessão de 
instalação foi votàda e aprovada a admissibilidade da matéria, es
tando previstas reuniões na próxima terça, quarta e quinta-feíi-as. 
Na terça-feira, ãs !Oh. reunião destinada a ouvir o novo Ministro 
da Fazenda, Embaixador Rubens Ricupero. Na parte da tarde a 
Comissão pretende Ouvir o economista Paulo Nogueira Batista Fi
lhO. Na-- próxima quarta-relia, pela manhã, a Comissão pretende 
ouvir o :Ministro do_ Trabalho, relativamente aos estudos que estão 
sendo procedidos no âmbito do Governo sobre a implantação do 
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salário rn5nii:no eiTI tomo de 100 dólares, que o Presidente Itamar 
Franco deseja ver vigorando 11_0 País já em de~embro deste ano. _ _ 

Como-se sabe~-O Ministro do TrabalhO Preside a Comissão 
Intcrministerial de-Stinada a estudare propor uma nova política de 
salário mínimo para o Pais, com o ?bjetivo, segundo o compro
misso que- o Presidente assumiu com a Nação, de, em dezembro 
deste ano, termos o salário mínimo fixado em tomo de I ÓO dóla
res. Isso~ na quarta-fe-ita. Na qum.ra:rerra-.-Pela manhã, a C~missão 
se reúne às lOb, para votar o mérito da_ medida provisória e um 
projeto de lei de conversão a ser apresentado pelo Relator. 

De modo q11e eu queria -com~icaT a V. Ex•, que preside o 
Congresso Nacional e esta Casa, cuja MciS_9: é-iMc~sa do Congr~-
so Nacional, que -a Comissão :Mista já Se instalou e está trabalhan
do no sentido de votarmos no prazo regimenta}, ou seja, até o dia 
14, o mérito da medida provis6ria,· com o respCctivo ProjetO de lei 
de conversão. 

Eram essas as comunicaçÕes que queria fazer ao Senado, 
particularmente a V. Ex 11

, como Presidente da Mesa, e agradecer a 
oportunidade de poder fazê- las. 

Muito obrigado, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador V almir Canipclo. 

O SR. V ALMffi CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
guinte-discurso.)- Sr. Pl-e$idente, Sr&.-SeriadOres~ a ofganização 
Internacional do Trabalho aponta o Brasil como recordista mun
dial em mortes por acidentes de trabalho. Para se ter uma idéia nu-_ 
mérica do que sigriifica essa indesejável posição, comecemos 
mencionando alguns dados. Em 1990, o número de acidentados no 
trabalho, segundo fontes do Instituto Nacional de Seguridade Sq-_ 
cial, chegou a 773.921. Deste número, as ocorr~ncias co_m mOrte. 
somarar:n 5.372 c·asos~ ·· 

No entanto, se esses números podem nos causar espanto, 
mais ainda o causará sabermos que as estatísticas oficiais- não cor
respondem à realidade, segundo declarou José Cãrlos Seixãs, Pre
sidente da Fundacentro, do própri-o MinistériO- do Trabalho, ao 
jornal Folha de S. Paulo, de 2 de novembro de 1993. Para ele, 
vem ocorrendo, na verdade, um crescente sub-registro das ocor
rências de acidente de trabalho, o que faz com que olhemos os da
dos oficiais -com-- certa deSConfiaD.ça. Se é Possível visualizar-se 
uma queda graduai ano a ano nos registras do Ministério, não é se
guro deduzir que os casos de acidentes mostraram _um decréscimo 
real. Um fato que provoca certa intriga é que os· ilifinCiõs <to INSS 
revelaram um crescimcnlO dos acidentes graves e uma :t:OOução dos 
acidCrites-leves. O maiS prOVável de estar aConteCendo é que os ca
sos mais simples não "estejain send6CleVldãmente registrados. 

Carlos Aparício Clemente, do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Osasco, reconhecido no meio sindical como um dos maiores 
conhecedores de acidente do trabalho no Brasil, manifesta, no 
mesmo jornal, opinião semelhante. Segundo suas declarações, os 
hospitais têm-se furtado -a registrar acidentes de trabalho, princi
palmente em relação aos casos de acidentes mais leve,s,_como for
ma de fugir da burocracia do INSS._ Iniciativa semelhante tambénl 
pode partir dos empresários, ao tetitarem evitar Processos traba
lhistas futuros. Estimativas do Sindicato elevam para perto de de
zoito milhões o nUmero de trabalhadores que deixaram de ter seus 
acidentes registrados nos últimos quinze anos, o que c-orresponde
ria a 77% dos segurados da Previdência SociaL IsSo somente entre 
os trabalhadores urbanos. porque os rurais não entram nas eStatísti· -
cas _do Sindicato. 

De qualquer modo, estando registradas todas as ocorrêpcias 
ou não, pode-se dizer que não_ nos regozijamo~ n_em um pouco 
com a posição vanguardista do Brasil no tocante ao número de aci-

dentes de trabalho verificados no País. .Se formos contabil.i.urr de 
modo diferente, chegaremos a constatar que a cada duas horas 
morre um brasileiro por acidente de trabalho. 

Se partirmos então para avaliar a qua1idade 
de assistência rilédica preSt<lda- aOs acidentados, também não 
ficaremos satisfeitos coin O _qUadro gu~ v_eremos à nossa 
frente. Estimiltiva -do Sindic3.to dos Metalúrgicos de Osas
co, _f~ita com_ bãse ein dadoS oficiais, aponta para a dura 
realidade de sete em cada dez trabalhadores mortos por 

-acidentes de_ .trabalho, sem terem recebido nenhuma ass_is_~ 
têncía eiltre o acidente e a confirma-ção do óbito. 

-" .- _,Pax:a._alguns entendidos n_o assunto, parte do problema resi
de na implantação da Lei Orgânicã.-âe ~aúde, em 1990,_ que regu
lamentou a Cri,ação do Sistema Único de Saúde, o Sus. A partir 
deS.Sa- i-egulamentação, os hospitaiS perderam o interesse em aten
der aos acidentados de trabalho, porque perderam o adicíOi:tal que 
recebiam por essa assistência, além de terem de lidar com a. buro
cracia exigida pela Previdência. Por ·seu -la'dO; as émpr.i~ias ·priva
das de assistência médica também não mostram _interesse em 
participar do atendimento aOS aCidéD.iados. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Exa um aparte. no
bre Senador Valmir Campelo? 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Ouço, com muito prazer, 
V.Ex11 

O Sr. Magno Bacelar- Já tinha até perdido o hábito de 
aparteá-lo. Sempre tenho essa grande alegria. 

O SR. V ALMffi CAMPELO - A honra é minha, nobre 
Senador. 

ô- Sr. MagDO Bacelar - O discurso de v. Ex11 é da maior 
importância. tendo ~m l(iSta Ser- aiDanhã o Dia Mundial da Saúde. 
Mas, nobre Senador, quando V. Ex• se _referi~ ao~ hospitais; me 
antecedendo um pouco com relação aos acidentes de trabalho, há 
que se ver também que deveria haver uma interferência maior do 
Ministério do Trabalho no sent_ido educativo. Muitas das empre
sas, priri.cipalmente. as pequenas empresas do_ Nordeste, compram 
o equipamento e o próprio operário, por íãJta-de-háb{to e. de edUca
ção, muitas Vezes se recusa a· usá-lo. Mas, o·que -é mais grave nes- __ 
se momento, no discurso de V. Ex11

, é_comreferência aos hospitais, 
que estão fechando por falta de recursos. Sabe-se que haverá um 
corte de, no mínimo, 6 bilhões de dÓlares na verba destiriada à saú
de._ Um País com a nossa dimensão não pode se dar ao luxo de 
cortar verbas que se destinem à saúde e à _educação. Faço coro a V. 
Ex11 no apelo que faz às autoridades, para que envidem todos os es
forços, e, sobretudo, que o Governo tome consciência de que as 
áreas da educação e da saúde são de vital i.mportâncía para o País. 
Muito obrig~o. 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Agradeço a V. Ex• o apar
te, acatando, com muito prazer, as sugestões e o alerta que faz cio 
Govemo de que, realmente, saúde e educação são pontos funda
mentais para o desenvolvimento de qualquer país. 

Essa situação toda é considerada como absurda por Mauro 
Daffre, Diretor do Departamento lntersindical da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo- FJESP, uma vez que consta 
da folha de salários_ o pagamento do percentual de um a três por 
cento referente a seguro de aciçlen_te no trabalho. 

Mas, Sr. Presidente, a corda arrebenta mesmo do lado do 
mais fraco, pois a maior vítima desse quadro, aquele sobre quem 
recai o maior ônus dessa tr:lste fã.taiidade é o trabalhador acidenta
do. 
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Mal-assistido em seu local de trabalho, porque não lhe é 
oferecida nenhuma informação ou nenhum treinamento específico 
para lidar com situações adversas ou perigosas; mal-assistido peJa 
rede pública hospitalar; rejeitado pela assistência médica privada; 
recebendo o auxilio previdenciário o mais das vezes com atraso; 
afastado de suas funções, se restou inabilitado para o trabalho, se
gue o trabalhador acidentado o seu doloroso calvário de vítima in
voluntária das diferentes instâncias poTqiie teve-de-paSsar. -

Na verdade, parece estarmos diante de uma verdadeira 
conspiração contra a segurança, a s-aúde e a manutenção da vida 
do trabalhador! 

E não se diga que falte legislação a disciplinar as obrigações 
e responsabilidades de empregados e empregadores. É verdade 
que, em muitoS Casos, as leis são arcaicas e :retrógradas, esperando 
acontecer a catástrofe para depois agir: Uni exemplo disso cf apre
visão constitucional do pagamento de adicional para as atividades 
insalubres. Ora, todos os esforços deveriam estar centrados na pre~ 
venção e na eliminação das fontes de problemas para a saúde fisi~ 
ca e mental do traballiador. Em vez disso, como bem coloca 
Ângelo Soares, engenhe"iro de produção, "promove-se a venda, em 
suaves prtStações mensais, da saúde do trabalhador''. 

Por outro lado, a mentalidade atrasada e autoritária de boa 
parte do empresariado brasileiro em nada contribui para uma con
cepção mais ab.lalizada e modema da mão-de-obra. Muitos deles 
ainda operam sob a concepção de que o trabalhador é um produto 
desca.rtá.vel, ou seja, ficou doente ou morreu, coloca-se outro em 
seu lugar. 

A lógica da mão~de-obra descartável é bem evidente no 
caso das Lesões por Esforços Repetitivos, riome que englOba um 
conjunto de doenças, incuráveis, ·que provocarii foitcs dores nas 
mãos e nos braços, e que, com sua evolução em estágio posterior,· 
chegam a provocar a perda dos movimentos. O que faz o emprega
dor se tem trabalhadores com esse mal? Ao detectar a iilcidência, 
demite o funcionáiio e coloca outro c_m seu lugar. - -

Estu_do do engenheiro Ângelo Soares rev~lou que na fábrica 
da Ford, em Guarulhos, há mais de dois mil casos já caracteriza
dos de Lesões por Esforços Repetitivós. E 6 ·que faz a empresa? 
Realiza "acordos'', com os fui:J.ciOnáriOs da seiuillte maD.eira: paga 
um ano de estabilidade (prevista em lei) e mais s6is lneSes de con
vênio médico, fmdos os quais dispensa o trabalhador da empresa, 
descartando-o como se fofa um objeto ag~a ihúfil. . _ 

E é ·na ·Palavra prevenção que- se e.D.cóntia a chave para tirar 
o Brasil dessa nef~ta posição de camPeão entre os países portado
res dos mais elevados índices de acidente do trabalho. 

Por lei, as empresas são obrigadas a manter o ambiente de 
trabalho seguro, sem poluentes prejudiciais ao organismo e com 
um nível de roido aceitável pelos padrões estabelecidos. Se essa 
determinação fosse cumprida de fato, o núnlero de acidentes-e de 
doenças profissionais jâ cairia bastante. E llãO teríamos os _exem
plos crônicos de setores que operam sem as mínimas condições de 
segurança, como o· são os rartlos da constrUção civil e o de refor
ma de baterias para veículos. 

Sabe-se, há muito tempo, que as causas mais fréqüentcs de 
acidentes na construção ciVil são as quedas, os choques elétricos, o 
trabalho com serra circular. Para essas causas, jâ existem medidas 
de proteção lari:l.Oêln velhas conhecidas. No entanto, não são elas 
postas em aplicação. De um lado, hâ o_ descaso dos empregadores 
em prover suas empresas dos necessários equipamentos de protc
ção da mão-de-obra. De outro lado, hâ a negligência dos trabalha
dores em usar os equipamentos protetores. E no meio dos dois, 
deve haver também muita desinformação a respeito_ do impacto 
positivo que as Iriedidas preventivaS podem trazer ã-3.inbos os la
dos. 

Outro setor, citado pela Secretaria de Saúde c Segurança do 
Ti-aballio como exemplo de local dominado por total falta de _segu
rança, é o das fábricas de reforma de baterias para veículos, pelo 
risco de colliãminação por chumbo. Segundo a própria Secretaria, 
só cm Belo Horizonte existem setenta e duas dessas fábricas, nas 
quais a maioria dos seus funcionários- contraíram 11SatumiSmO'', en
venenamento agudo ou crónico produzido Peta contaminação por 
chumbo. 

Sr. Presidente, até aqui vimos discorrendo sobre os aspectos 
negativos da falta de segurança nos locais de, trabalho e seus nefas-
tos efeitos sobre a saúde do trabalhador. - -

:M:as não temos apenas motivos de cntristeciinento e pesar 
quando olhamos para nossa ~ealidade. Existem casos de empresas 
que são exemplos vivos de como a segurança para o trabalhador é 
um item vital de sua ftlo_sofia c política de trabalho. Nesse particu
lar, quero me referir explicitamente ã ESSO, que acabou de con
quistar, em dezembro último, um novo recorde em segurança no 
trabalho, ao perfazer a marca de quatro anos sem acidentes. 

Re~salte-se que a ESSO opera em se tores bastante sujeitos a 
risco, como o de transporte de autotanqucs, sujeito ãs- niá:fCondi
ções de conservação das rodovias brasileiras e áo trânsito agressi
vo do País. Nesses quatro anos, a frota da empresa percorreu mais 
de sessenta e um milhões de quilômetros, sem um acidente sequer. 

Não tenho dúvida em voltar a afrrii:Iaf que a Chave para-a di
minuição dos acídentes de trabalho reside na implantação de medi
das preventivas, capazes de garantir a segurança individual e 
coletiva dos funcionárioS eln seus locais de -traballio. Não é por ou
tra razão que para a direção da ESSO prevenção-é a-palavra de or
dem no dia-a-dia da empresa. 

E .quando falo em prevenção, quero me referir -de forma 
prioritária ao trabalhador, ao homem como parte: Vliã.i do processo 
dei trabalho, e não simplesmente ao homel:n operador das máquinas 
e equipamentos da empresa. Porque, durante muito tempo, se pen
sou a segurança do trabalho como a proteção do trabalhador en
quanto em atividade nos locais de trabalho. Era a épOca do 
tecniciS-mo, COm -o imPério de teóricos como Ti:Yior, Ford~ Fã.yol. --
0 trabalhador era apenas um executor de tarefas predeterminadas 
pela adminiS{ra:ÇãO. Essa filosofia foi soberbamente representada 
no filme Tempos Modernos, em que o homem virava uma engre
nagem a mais no maquinário das fábricas. 

:M:as os tempos mudaram, Sr. Presidente, e com eles muda-
ram também as concepções sobre o trabalho e sobre quem o_exe-_ 
cuta. Hoje, o homem é parte vital do proc~sso produtivo, e é ele 
quem deve ser desenvolvido e valorizado. E para ele que deve es
tar voltada a política de prevenção de acidentes, com campanhas, 
cursos, programas, reuniões, nos quais o objetivO deve ser a máxi
ma difusão de informações sobre os riscos e perigos dos locaiS. de 
trabalho. O homem não pode mais ser tido como o úni_co culpado 
pela ocorrência de acidentes de trabalho, como acontecia até pou~ 
co tempo atrás. 

Além do mais, deve se ter em conta que o trabalhador não é 
o único ameaçado por acidentes produzidos pela indústria moder
na. Em casos recentes, vimos· que populações inteiras ·estiveram 
ameaçadas por tragédias assustadoras, como os episódios que en
volveram contaminação por radiação atômica, ocorridos em vârias 
usinas. E ainda mais: futuras gerações e o meio ambiente podem 
ficar irremediavelmente Comprometidos com tais acidentes. 

Em suma, Sr. Presidente, o que desejamos e devemos perse
guir é que o acidente de trabalho seja evitado por todos os meios 
possíveis. A ação prioritária deve estar na prevenção. E se é im
portante lutar, no tocante às normas-de segurança no trabalho, por 
uma legislação punitiva pcira as empresas absenteístas, por um me
Jhor amparo ã assistência médico-hospitalar para os acidentados, 
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pela agilização dos processos previdenciários, mais importante 
será eXigir dOs responsáveis a implantaçãO-de políticas preventi
vas, para que o Brasil deixe de ocupar essa indesejável posição de 
recordista mundial em mortes por acidentes de trabalho. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Exa um aparte, 
Senador Valmir Campelo? 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Ouço V. Ex' com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador V almir Campelo, é da 
maior importância o pronuncYainento de V~ Ex~~.. na manhã de hoje. 
Gostaria de lembrar a V. Ex• que nesse período do Governo Itamar 
Franco o n1Ímero de acidentes de trabalho tem diminuído muito,já 
que o desemprego também aumentou e com, _isso deixamos de ter 
cinco, seis, sete milhões de add.entes. Se V. Ex• consultar as e$1a
tísticas, como ftz, verá que no período da dupla Itamar Franco-Fer
nando Henrique Cardoso no poder os acidentes na construção civil 
reduziram-se draSticamente, devido ao decréscimo de 40% do se
tor. Com relaÇão à saúde, basta assistirmos ao programa Fantásti
co, nos fmais de semana, para verificarmos o caos em que ela se 
encontra. De vez em quando até nos perguntamos: qual o nome do 
Ministro da Saúde? Penso que nem os funcionários da Casa sa
bem. É aquele Ministro que, quando saiu do governo de Goiás, 
deixou atrasado cinco meses o pagamento dos funcionários puôli
cos~ V. _Ex• podia ver, no passado, na imprensa e em locais pú.bli
cos, cartazes, materiais didátícOs, mostrando como evitar acidentes 
de trabalho; esses programas de prevenção desapareceram. O Go
verno fala em combate à inflação, mas nada aconteceu até agora. 
O maior acidente de trabalho, a meu ver, é a falta de trabalho; e, 
mais- ainda, a falta de comida para o pobre. O que vimos nesse iní
cio de URV, de Plano FHC, foi o empobrecimento brutal da po
pulação, pois aqueles que se alimentavam com pouco deixaram de 
comer, gerando uma tendência de_aume_nto da marginalidade. Esse 
é um Governo fantástico, que dil:ninuiu o acidente -de trabalho! 
Também o é em relação à saúde. Os hospitais estão fechando; Con
seqüentemente, não mais teremos programas de televisão mos
trando imagens vexaminosas de pessoas morrendo na porta dos 
hospitais ou: nõs seus corredores. Restam oito meSes para o final 
desse .Governo, e acredito _que a situação ainda vai piorar muito. 
Vamos esperar para ver. Muito obrigado, Senador. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Muito obrigado a V. Ex', 
nobre Senador Gilberto Miranda, que, no apãrte, faz uma análise 
da situação do nosso País, principalmente no- que diz respeito à 
saúde e ao emprego do trabalhador, o que também muito me preo
cupa. 

Entendo que hoje o maior problema dO nosso País ê o de
semprego, que se observa em todas as cidades, sendo impossível 
ignorá-lo. Ainda ontem, a televisão mostrava um quebra-quebra 
que houve em São Paulo, com a polícia batendo nas pessoas que 
estavam no local, reunidas desde o dia anterior, em número supe
rior a 5 mil, para concorrer a 600 vagas oferecidas por um super
mercado. É o desespero do pai de família que não tem co~ 
colocar comida dentro da sua própria residência. -

Tive oportunidade, nobre Senador Gilberto Miranda, há 
dois dias, neste plenário, de fazer um outro pronunciamento, deba
tendo o problema da agricultura em nosso País. 

Não posso admitir que num país de eXtensão territorial tão 
ampla, sem terremotos _ou neve, o Governo não invista na agricul
tura; um País que bateu todos os recordes na produção de grãos, 
mas onde a comida não chega à panela de todos os trabalhadores. 

O Sr. Gífbe:riõ-Mirallda -E eta nãÕ- ê- suficiente para o 
sustento de toda a população. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Exato! Justamente perque 
ela se estraga atê mesmo nos silos, ou em outros depósitos do Go
verno, não setvindo sequer para o consumo dos animais, sendo en
tão queimada. Isto só pode ser falta de administração, não existe 
outra explicação! 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador, espero que, ao menos 
no Distrito Federal, nos próximos quatro anos, a partir de 1995, 
possa V. Ex• mudar esse quadro em relação à saúde e ao desem
prego. V. Ex• que, nas últimas pesquisas, apresenta-se em primeiro 
lugar, com 32% de intenção de voto, sem ao menos ter iniciado 
campanha, estando no Distrito Federal, perto da Presidência da 
República, pode dar um ~XeJ?lplo a este pequeno pedaço de terra 
incrustado no Estado de Goiás, de como será a saúde, o emprego, 
uma administração jove:iD.~ ri ova e séria. Espero o sucesso de V. 
Ex• nas urnas. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre Se
nador Gilberto Mirandã.. Fico mUito feliz com as palavras de V. 
Exa, porque partem muito mais de um amigo do que de um Sena
dor da República. 

Sr. Presidente, gostaria de concluir o meu pronunciamento 
af:umando que queremos ocupar posições recordistas sini, mas 
apenas aquelas que façam de nosso País um exemplo glorificante 
para as demais nações. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Seoaclor8s, em qual
quer outra sociedade, a conjunção de fatos- como a realização si
multânea de uma Revisão Constitucional, a ocorrência de eleições 
gerais e a implementação de um complexo plano de estabilizaÇão 
económica-. por certo, geraria um clima de sadio otimi~O_, além 
de mobilizar muito_ intcbnsamente os segmentos mais exPressivos 
danação. · · 

__ __ No entanto, o que vemos no Brasil nos dias que correm? 
A Revisão Ççnstitucional se arrasta, como-se esta não pu

desse ser uma belíssima oportuni4ade para promo~ermos a tão ne_
cessária melhoria de nossas instituições políticas. 

Creio não estar exageran_do, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ao enfatizar que o Corigresso Revisor parece ter perdido o Jl!Óprio 
sentido_ do que significa para o Brasil disPor· de uma CcnSfítulção 
efetiva. ' 

Todos parecem discutir as alternativas constitucionaiS com 
o zelo burocrático de estar votando apenas mais um projeto de lei. 

Numa segunda frente, há pouco maís de seis meses de dis
tância do primeiro turno _das eleições gerais, a campanha eleitoral 
segue, igualmente, uma trajetória inusitada. 

Após ter assumido um ritmo mais intenso, em meados do 
segundo semestre do ano passado, o momento atual é de virtual 
paralisação; com· as cãildidaturas sendo negadas e renegadas, os 
eleitores demonstrando ceticismo e apatia e os partidos políticos 
em franca desagregação, em termos de objetivos e Coesão lntema. 

Por seu turno, o Executivo - hoje praticamente paralisado, 
apenas restrito ãs ações de combate à inflação - teve seu comando 
virtualmente transferido ao ex-Ministro da Fazenda. que tentou 
implementar o seu plano de estabilização econõmica, o qual, si
multaneamente, tenta servir de lastro a sua candidatura à Presidên
cia da República. 

Um fator coadjuvante em tc>do esse quadro de apatia e non 
sense é o generalizado de_sprestígio da classe política brasileira 
que, lamentavelmente, não soube presetvar a credibilidade cons
truída em 1992, com o processo de impedimento do ex-Presidente 
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Collor, ou com as investigações em tomo· das práticas da Comis
são :Mista de Orçamento, mais recentemente. 

Este é um ã.mbiente instituciõilal deplorável, sobretudo_ por
que estamos, em verdade, deixmdo escapar o que, certamente, é a 
grande oportunidade, nestes anos fmais do Século XX, de refletir
mos sobre a trajet6ri<i"c:jue queremos sigiiiYcómo s-ociedade. 

Chamo a atenção, Si'. Presidente e Srs. Senadores, para o 
contraste de todo esse quadro instituCional frente aos graves pro
blemas socia:is--da realidade brasileira. 

Basta ler, ainda que superficialmente, os jornais diários ou 
assistir--ao- noticiário nOfilnio na- televisão para- conSt3.iarmos essa 
dualidade. De um lado, a fome, a misêria, a inségurança, nas gran
des cidades, as dificuldades de fazer frente à carestia de produtos e 
serviços essenc1ãiS-ao dia-a-dia das famílias ou à generalizada de_-_ 
terioração da provisão de bens e serviços puôlicos, como nas 
áreas de ensino, saúde, transportes e estradas. 

A tudo isso, contrapõem-se os impasSes e casuísmos da dis
cussão em tOrno-da Revisão Constitucioital, bem como_as sutilezas 
da retórica oficial, insistindo na perfeição analítica do plano eco
nômico que segue prometendo inflação zero, em meio a um per
verso comportamento dos preços da cesta básica. 

Por seu turno, o próprio Congresso Nacional fornece ele
mentos para que a população brasile1ra construa um diagnóstico de 
ceticismo quanto ãs virtudes do Governo representativo: 

Certamente, a grande perplexidade da população é entender 
por que não demonstramos a mesma perseverança e agilidade de 
que fomos capazes nos episódios de 1992 e na apuração do escân
dalo do Orçamento quando se trata de decidirmos quanto às leis 
essenciais para a vida da coletividade brasileira. 

Frente a tudo isso. é espantoso que acontecimentoS sOCiais, 
de maior gravidade ainda, não tenham ocorrido, c<m:tribuindo para 
agravar os problemas sociais e econômicos do Brasil. 

É precisamente por-essa perspectiva, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que enfatizo a gravidade da atual conjuntura institucional. 

\ 
Estamos deixando escapar a chance de forjar uma nOva or

dem econômica e social para o Pais através da melhoria das regras 
constitucioriais e de um mais amplo e intenso engajamento -da po
pulação no processo político eleitoral, dois condutos essenciais da 
democracia constitucional. _ 

É curioso notar·que mesmo aqueles que se batem pela mo
derniZação e liberação de nOssa_ economia parecem esquecer qtie 
tal ordem econômica pressupõe institUições políticas democráti
cas; são elas que asSeguram um resultado econômico justo e sus
tentado. 

Aos partidos políticos cabe imensa responsabilidade em 
todo esse quadro de acontecimentos. 

Ao longo dos últimos anos, a habilidade dos partidos politi
cas brasileiros de atender aos grupos de interesses declinou, espe
cialmente porque esses grupos passaram a ter acesso direto aos 
políticos, dispensando-se de ter aos partidos como seus interme~ 
diários. - -- - -

Uma evidência deplorável dessa tendência pode SCT consta
da nas recentes investigações da CPl do Orçamento da União. 

Todavia, hoje. os partidos políticos servem, especialmente, 
para canalizar anseios e reclamos dos politicamente fracos. 

Por sua ideologia, por seu programa, o partido político tor
nou-se o denominador comum para amplos segmentos da popula
ção que não dispõem de condições para articular seus interesses ou 
para se organizar como grupo de pressão. 

Com a desagregação partidáii.a que se observa no Brasil, es
ses- amplos segmentos da população vêm sendo postos à margem 

da mudança política, poque não têm como futeragir mais eficaz
mente com o processo político. 

Esse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é possivelmente o me
canismo mais relevante a explicar o tão grande contingente de "ex
cluídos" da nossa sociedade - tema que costuma ser discutido de 
forma tão acalorada quanto pouco iluminada. .. 

Por certo que esse é um diagnóstico que diverge dos que 
acreditam ser essa exclusão social basicamente resultante da situa
ç-ão econômica desfavorável. 

Ora. mesmo que assim fosSe, haveria que _dar atenção a tan
tos problemas constrangedores c_omo a fome. a miséria e o analfa
betismo. Afmal, estima-se que apenas 1/4 da população brasileira 
usufrui, amplamente. das vantagens de estar integrada ã economia 
de mercado. 

Nossa crença no poder p.e mercado em sustentar um elevado 
ritmo ecooôm.ico, a um menor custo social, deve nos estimular a 
pensar sobre a reversão desse quadro social. 

Por tudo isso é que volto a lembrar que a oportunidade de 
rever a Constituição não pode ser desperdiçada. 

É aí que pode ter início a construção de um processo políti
co mais representativo, pela defmição de regras que induzam o 
Governo a ser mais atento ao interesse geral e menos propenso a 
atender a clientelas concentradas. 

A conjuntura econômica é, por outro lado, um fator adicio
nal na geração dessas perplexidades. 

Por força do combate ã inflação, o GoVerno tem_ ampliado 
enoÍmemente sua presença regulatória na economia, tomando 
mera retórica o discurso de liberalização dos mercados. 

São regras e mais regras que dão se_qüência ã implementa
ção das políticas que compõem o Plano de Estabilização. 

Aos empresários, ao cidadão, não resta senão procurar algu
ma lógica qUe justifique o ônus de ter que conviver com regrils e 
procedimentos tão numerosos e instáveis. Enfim, de conviver com 
uma intervenção estatal tão predatória das liberdades econômicas. 

Nem mesmo há o consolo de ver o Governo perseverar em 
sua política de privatizaÇões ori de sua atuação mais decidida na 
melhoria da provisão de serviços públicOS" essenciais como saúde e 
educeção. 

O atendimento às chamadas ''necessidades básicas", de que 
tanto se_ falou nos anos 70, não chega. no Brasil dos anos 90, nem 
a ter status de _bandeira ideológica ou partidária. 

_ _ É cll!_i_C?§Q que,_ nestes tempos eleitorais, é um sociólogo e a 
Igreja que. quase "iSOladamente, insistem em nos lembrar essa 
questão. · -

Nessa perspectiva. melhor se percebe o problema dos ex-
cluídos, a que anteriormente fiz menção. - - --- --

0 -p:--ocesso político- por Ser pouco perineável aos reclamos 
dos mais necessitados - deixa de canalizar para esse contingente 
da população os bens e serviços públicos mais essen~~~s. __ 

Boa parte dos programas públicos, ineficientes e an-acrôni
cos, e as suas práticas administrativas apenas consolidam os mo~ 
dos de _agir de sempre. O interesse das respectivas burocracias 
suplanta o atendimento de seus patrocinadores de última instância: 
os contribuintes. 

As empresas estatais, por seu turno, permanecem como fon
tes relevantes _de geração de despesas públicas. não obstante o 
comprometimento -oo Executivo com o ajuste fiscal. 

Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Congresso 
Nacional deve estar atento, de modo a que todo esse esforço com 
que se apenou o contribuinte não tenha sido em vão. 

Ainda muito recentemente. quando da aprovação do Fundo 
Social de Emergência, o Congresso Nacional endossava não ape
nas a política de maiS -impostOs, comó, simultaneamente, a opção 
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de que, ora-en1 diante, o Executivo· estaria concentrado em tomar 
os gastos públicos mais produtivos. 

Em veTdade, a condução da política econômica é mais um 
exemplo da ambigüidade institucional em que vivemos há mui
tos anos, mas que tem se acentuado nos últimos meses. 

No Brasil, a burocracia goYel'Jll!lllentaJ tem uma proeminên
cia inquietante. 

Embora não disponham de poderes legislativos próprios, os 
burocratas são mentores de uma sucessão de atos presidenciais, 
como as medidas provisórias,-que oliginalmente não foram pensa
das para ter tanta e tão generalizada utilização.-

A ocasião da implementação de um plano de estabilização 
tem sido especialmente relevante para esse exercício de poder por 
parte dos burocratas federais - o que, de outra forma, põe a desco
berto o latente conflito quanto à sepaiação de poderes a que tal 
procedimento pode conduzir. _ _ 

Outra vez, é llo iúvel da -discussão cofiSiitudonal que esse 
tipo de conflito poderá ser melhor equacionado, de modo a que 
possamos promover Unia verdadeira cooperação entre o Executi-
vo, Legislativo e Judiciário. - _ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, manifesto, por frm:; a minha 
esperança de que saberemos lidar com toda essa complexidade da 
atual conjuntura. 

Como Senadores da República, temos nossa parte a fazer, 
contribuindo para que_ a s~iedade brasileira x:everta, a partir de 
1995, todo eise quadro de dificUldades políticas e econômicas que 
esboçei nesta minha fala. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. ESPEIUDIÃO AMlN- Sr. fusid~nte, peço a pala-
vra para uma comunicaÇão inadiável - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex.' tem a 
palavra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Para uma comu
niCaç-ão inadiáVel. Sem revisão do orador.) -:-Sr. Presidente;, __ Sn;. 
Senadores, desejo tomar público, primeiro, o: rilbmento de-profun
da dor que vive a sociedade catarinense e f16riari.oPolitana, ·em par
ticular, pelo desastre de grandes proporções que foi d incêiidio 
oconido, das 11 horas da noite de ontem até a manhã de hoje, num 
hospital de caridade de F!orianópolis, institllição com"quase 250 
anos de eXistência, que pelos serviços prestados da ma.D.eira mais 
magnânima a- t6màriun mUito caia a· toâ_Oi nós catari.rienses e flo
rianopolitanos. Além da Perda de quatro vidas, cujos corpos já fO
ram encontrados entre os escombros, além dos prejuízos materiais 
ainda não conhecidos na sua total extensão, sabe-se que aquela 
instituição vaí fér qUC enfrentai.InoméD.tõ~--~UHO-delicaQos. E eu 
quero aqui fazer um apelo, que complementarei com contato pes
soal, para que as autoridades federais apóiem aquela instituição 
neste momento. 

O Governador de Santa Catarina, Antônio Carlos Konder 
Reis, esteve no local e vai fl.l1lla! um coo.vênio para manter o qua
dro de ftmcioná.rios, pagar a folha durante o período em que o hos
pital,~commais de quinhentos leitos, estiver desocupado. 

Além de contactar as autoridades federais, quero aqui lançar 
um apelo ao Presidente da Fundação Banco do Brasil, nosso co-es
taduano Alcir Calliari, Presidente do Banco do Brasil, para que 
aquela Fundação pelo menos apóie-, neste momento, a elaboração 
de um projeto de restauração, reforma e !ecii.Pefição desta institui
ção modelar dentre as casas de saúde do Brasil. 

Isto ê particularmente irônico e doloroso no momento em 
que está reunida a Frente Parlamentar da Saúde, que eu integro~ 
aqui no Espaço Cultural da Câmara. Eu aproveito a oportunidade 
para instar os nossos companheiros do Senado no sentido de que 

apoiemos esta iniciati~a da Frente Parlamentar da Saúde, que é, 
acima de tudo, de protestar contra a provável iniciativa do Gover
no Federal de encaminhar ao Congresso uma proposta orçamentá
ria absolutamente inepta, insuficiente, para fazer face às 
necessidades correntes de um setor tão essencial da vida brasileira 
quantQ o da saúde. 

Agradeço pela oportunidade e deixo_ aqui esses dois regis-
tros. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY {PT - SP. Pronuncia o se
guinte di.s:çurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, a Comissão Diretora do Programa Nacional de 
Desestatização e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co -BNDES, fiZeram publícar, no Diário Oficial n° 62, de 4 de 
abril de 1994, o Edital n' BND-A 05/94, da EMBRAER, relativo ã 
alienação de ações ordinãrias nominativas dã Einpresa Brasileira 
de Aeronáutica S.A- El\.ffi~, com leilão marcado para 20 de 
máío de 1994. .. 

Considerando que a Resolução n° 30, de 1° de julho de 
1991, do Senado Federal, estipula que o edital de privatização da 
E.MBRAER deve ser previãineD.te aprovado pelo Congresso Na
cional, é importante que o Senado se pronuncie sobre esta _questão. 
Ontem, conversei com o Ministro Henrique Hargreaves, chaman
do atenção para o· fato de que deveria ter sido enviado ao Presiden
te do Senado, Senador Humberto Lucena, mensage!ll do 
Pre~i~en:te Itamar F:r:anco ~olicitando que fosse apreciado pelo 
Congresso Nacional o edital de privatização da EMBRAER O 
Mínfstro HaigTeaves disse que, em tomando conhecimento, porque 
ainda não tivera ciência da Resolução n° 30, -de 1 o de julho de 
1991, iria tomar as providências cabíveís e converSar com o Presi
dente-l1amar Franco a respeito. 

O PreSidente Itamar Franco, com quem· dialoguei ontem, 
logo após ter dado posse ao Ministro da Justiça Alexandre Dupey
rat Martins, que substitui o l\.1iniStro Maurício Corrêa, infonnrni
me que as providências já estavam sendo tomadas. Portanto, 
reCeberá O Presidente Humberto Lucena mensagem na qual o Exe
cutivo solicitá do Congresso Nacional a ã.preciação do exame do 
edital de privatização da EMBRAER 

Lembro-me que fOi em !õ de julho de 1991 que o- Senado 
Federal apreciou operação pela qual o Bânco do Brasil provia um 
fmanciamento, um relending para a EI\.1BRAER, da ordem de 
407-Inllhões de dólares; naquela ocasião, por iniciáúva do Senador 
Nelson Carneiro, colocou-se essa cláusula na Resolução n° 30 do 
Senado Federal 

Assim, alguns indagaria:m se poderia o Senado Federal defi
nir como atribuição do Congresso Nacional o exame desse edital 
de licitação. Ora, este foi o teor do debate havido naquele dia; e 
com toda a autoridade de ex- Presidente do Senado, o Senador 
Nelson Carneiro, afirmou a imPortância desse assuntO. A.fmal de 
contas, na medida em que o Senado Federal tem a atribuição cons
útucional de apreciar, de aprovar autorizações de operações fman
ceiras do setor público brasileiro para empresas controladas pelo 
Es_tado, como a E_MBRAER, o que_ foi proposto e aprovado para 
ser incluido naquela proposição foi um cuidado mais do "que natu
ral. 

Agora que o BNDES e a Comissão Diretora do Programa 
Nacional de Desestatização anunciam o leilão marcado para o dia 
20 de maio de 1994, nada mais próprio qúe, antes de se publicar 
no Diário Oficial, se encaminhe essa mensagem ao Congresso 
Nacional. O erro será corrigido; salientamos que enquanto o res-_ 
pectivo edital não for àpreciado pelo CongressO Nacional não esta-
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rá convalidado. Na medida em que o Presidente Itamar Franco en~ 
camfuhá-lo ao Congresso, obviamente poderá ser aqui apreciado e 
debatido. 

O importante~- Srs. Senadores, -é que o EXttUti-Vo explique 
as razões pelas quais se está realizando esse edital de licitação, o 
processo de privatização da EMBRAER. E para que possa o Sena
do Federal e o Congresso Nacional estarem cientes dessas razões é 
que estou sugerindo ao Presidente da ComiSsão de Assuntos Eco
nômicos, Senãdor João Rocha, que convide para prestar esclareci
mentos à Comissão o Presidente da Comissão Diretora do 
Programa Nacional de Privatização, Dr. André Franco Montoro 
Filho, sobre os seguintes pontos; 

1 -A metodologia utilizada para o cálculo do preço mínimo 
estabelecido pela Comissão Diretora para o leilão da EMBRAER, 
incluindo a discussão sobre a data-base utilizada e os critérios de 
redução do preço devido à dívida remanescente; 

2- O esquema fmanceiro pelo qual a União deve ressarcir o 
Banco do Brasil pelo empréstimo, reJending de 407 milhões de 
dólares, parcela principal do saneamento prévio ã privatização, e 

3 - As razões que levaram o Governo a promover a privati
zação da EMBRAER- razões de natureza estratégica. 

A propósito, õntem,-0 MinistrO Henrique Hargreaves suge
riu que também deveria expor seu ponto de vista na Comissão de 
Assuntos Econôm.icos o MinistrO da AeróriâlltiCa, cuja presença 
considero de muita imp~cia para -explicar as razões que leva
ram o Poder Executivo a privatizar a ~MBRAER. 

Um grupo de economistas composto por Am)T Khair, Lau
ra Calabi e Lucy Souza, por solicitação dos Sindicatos dos Traba
lhadores Metalúrgicos de São José dos Campos e dos engenheiros 
da EIVIBRAER, fez um estudo sobre a EMBRAER e chegou a 
uma avaliação do seu patrimônío que difere daquela elaborada 
pela empresa de auditoria contratada pela empresa. Seria interes
sante que, por ocasião da vinda do Dr. André Franco Montoro Fi
lho, possam também esses economistas estarem presentes e 
colocarem suas opiniões a i-eSpeitO. SugirO que a Prefeítâ de São 
José dos Campos, Ângela Guadagnin, que tem demonstrado preo
cupação com os impactos sociais -dii prívãiíZação da EMBRAER 
sobre a comunidade de São José dos Campos, seja -tainbém-convi
dada para esse debate. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, penso ser da maior 
importância que o Congresso NaCional esteja consciente das raZõ
es estratégicas que levaram o Governo a publicar esse edital, con
siderando que o Governo tomoo decisões-i.m~rtantes tais"COinci a 
limitação da participação de empresas eStrangeifa:S a 40% do capi
tal da empresa_ 

Sr. Presidente, gostaria também de registrar o ofício que en
caminhei na audiência de segunda-feira última, junto ao Ministro 
da Fazenda Rubens Ricupero, por intermédio do qual expresso 
meu desejo de sucesso a sua difícil missão de resolver os proble
mas do Brasil, ocasião que externo preocupações e proponho uma 
sugestão: 

As preocupações referem-se à necessidade de o Programa 
de Estabilização ser executado concomitantemente com o ataque à 
miséria que se faz igualmente premente; à necessidade de que as 
regras de emissão do Real levem em conta que o Brasil precisa ter 
uma moeda estável - sinônimo de sua própria soberania - sem 
vincular-se necessariamente a qualquer moeda estrangeira; à ne
cessidade de que quaisquer acordos com os credores internacio
nais não coloquem em dificuldade os objetivos de retomada do 
crescimento com a meJhoria da distribuição de renda no País. 

A sugestão que encaminho a V. Ex'é no sentido de o Go
vem-o Itamar Franco introduzir o Programa de Garantia de Renda 
Mínima (PGRM), nos moldes do projeto de lei já aprovado no Se-

nado Federal, com C?S aperfeiçoamentos que julgar importante im
plementar, já no segundo semestre de 1994. POis, considerando 
que o Executivo está para enviar ao Congresso Nacional uma nova 
proposta de Orçamento para o corrente ano, poderia aproveitar e 
inclui,r os recursos necessários para a introdução experimental do 
PGRM no mais carente Estado brasileiro. 

Ontem, conversei com o Presidente Itamar Franco sobre a 
sugestão feita ao Ministro Rubens-Ricupero, qual seja; de ainda 
em 1994, no segundo semestre, ser realizada um.a experiência 
num dos Estados mais carentes do Brasil quando se poderia fazer 
uma tentativa, examinando-se os efeitos macroeconômicos para os 
trabalhadores, para as empresas, para a economia como um todo, 
de um dos Estados de menor renda per capita no Brasil. 

O Presidente Itamar Franco _considerou interessante a pro
posição, recomendando-me que continuasse o diálogo com o Mi
nistro Rubens Ricupero, que, em princípio, Sua Excelência vê com 
simpatia. 

Ressalto as palavras do Ministro Rubens Ricupero ontem, 
por ocasião de sua posse, quando regist.J::ou, relembrando o ex-_Pre
sidente Tancredo Neves, de que era necessário_ levar adiante o 
lema 11É proibido gastar11

, que o importante na verdade é racionali
zar os gasto~ públicos, realizar o remanejamento d? despesas rela~ 
tivas aos projeto~ que não são eficazes, que representam 
desperdícios, grandes desvios de recursos públicos e gastar bem 
naquilo que tanto se faz necessário, na educação, -~a -_~úde, nos 
projetes estraté&cos importantes para o desenvolvimento, que 
possam representar uma reestruturação da ação do Estado brasilei
ro. É preciso, pois, gastar bem, racionalmente, levar em conta o 
objetivo de estabilidade da moeda, mas ao mesmo tempo atacar 
com igual energia e priori da<!~ o _problema da distribuição da ren-
da, da erradicação clã miséria. -

O Ministro Fernando Henrique Cardoso mencionou a im
portância: de-se ser audacioso; ora, do ponto de Vista do ataque ã 
miséria, -da melhoria da distribuição da rend~ faz:-se necessário ao 
Goveino Itamar. FranCo á.vançar muito no que diz respeito, inclusi-
ve, à ousadia. _ _ _ _ . _-

0 Ministro RicuperO~-em -seu pronunciamento, tambêm feÍ: 
um alerta aos sindicatos no sentido de que moderem as reivindica-
ções e não estejam agora a fazê-las. -

É interessante salientar que o Ministro Ricupero não rez 
uma admoestação de igual natureza, por exemplo, para os credores 
da dívida externa brasileira; não fez parã os credoreS dã divida in
terna _brãsileira. De Um lado, o Governo parece olhar cOm muita 

. atenção e prioridade o pagamento do serviço da divida interna e 
externa, contudo com respeito àquilo que é importante do ponto de 
vista dos trabalhadores a admoestação é feita. 

Ora, é importante que se procure, sim, realizar esforços no 
Sentido da estabilização de preços, mas é neCeSsário que igual de
terminação esteja direcioD.ada na realização da justiça em nosso 
Pals. 

E~_<;>quetinhaadizer,Sr.p!esít;I_en_te. _______ _ 

DOCUMENTO QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPL!CY EM SEU DISCURSO: 

Excelentíssimo Senhor 
Rubens Ricupero 
Ministro da Fazenda 

Brasília, 4 de abril de I 994. 

. . Senhor Ministro, 
Ao expressar a Vossa Excelência o desejo de que conSiga 

sucesso em sua difícil missão de resolver os problemas econômi-
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cos do Brasil, desejo·externar algumas preocupações e propor uma 
sugestão. -- õ- =--- _ - _ _ 

As preocupações referem-se à necessidade de o Programa 
de Estabilização ser executado concomitantemente com o ataqu:e ã 
miséria que se faz igUalmente premente; à necessidade de que as 
regras de emissão do Real levem em conta que o Brasil precisa ter 
uma moeda estável - sinônimo· de sua própria soberania - sem 
vincular-se necessariamente à qualquer moeda estrangeira; à ne
cessidade de que quaisquer acordos com os credores internacio
nais não coloquem ·em dificuldade os objetivos_ de retomada do 
crescimento com a melhoria da distribuição de renda no País. 

A sugestão que encan:ili:lho a VosSa Excelência é no sentido 
do Governo Itamar Frai:tco introduzir o Programa de Programa de 
Garantia de Renda Mínima (PGRM),-nos moldes do projeto de lei 
já aprovado no Senado Federal, com os aperfeiçoamentos que jul
gar importante implementar, já no segundo semestre de 1994. 
Pois, considerando que o Executivo está para evitar ao Congresso 
Nacional uma nova proposta de orçamento para o corrente ano, 
poderia aproveitar e incluir os recursos necessários pa:ra a introdu
ção experimental do PGRM no mais carente Estado brasileiro. 

Atendimento, -Senador Eduardo Matarazzo Supücy. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador João Rocha 

Brasília, 5 de abril de 1994. 

Presidente da Comissão de Assuntos Econôm.icos 
Senado Federal 

Senhor Presidente: 
Considerando que a Comissão Diretor(!. dq Prograina ~aciO

nal de Desestatização e o Banco Nacional_ de _Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) fiZeram publicar no Diário Oficial 
n' 62, de 414/1994 o Edital n' PND-A-05194-EMBRAER, relativo 
à Alienação de Ações Ordinárias Nominativas da EMBRAER
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.,çom leilão mru;:cado para 
2010511994; 

Considerando que a Resolução n° 30 de l 0n/l99l do Sena
do Federal estipula que o Edital de privatização da EMBRAER 

· .deve.·ser previamente aprovado pelo Congresso Nacional_. venho 
requerer seja o Presidente da Comissão Diretora do Programa Na
cional de Privatização, Dr. André Franco Montoro Filho, convida
do a expor perante esta Comissão, na preSenÇa dOs ecoliomistãs 
Amit Khair, Laura Calabi e Luch Sousa que estudaram o assunto 
por solicitação dos sindicatos dos trabalhadores metalúrgicos e de 
engenheiros daquela empresa sobre os seguintes pontos que de
mandam melhor esclarecimento: 

1 - A metOOologia utilizada para o cálculo do preço Qlfuimo 
estabelecido pela Coinissão DiretOra para o leilão da EMBRAER, 
incluindo a discussão sobre a data-base utilizada e os critérios de 
redução do preço devido à dívida remanescente; 

2- O esqitezhà fiiianceíro pelo qual a UniãO-ressarce o Ban
co do Brasil do empréstimo (relending) de US$ 407 milhões, par
cela principal do saneamento prévio à privatização; 

Para a mesma ocasião seria convinie:ôte convidar a prefeita 
de São José dos Campos, Angela Guandagnin, que tem demostra
do preocupação com os impactos sociais da privatização da Em
braer. 

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

Durante o discuros do Sr. Eduardo Sup/icy, o Sr. 
Chagas Rodrigues, ] 0 V ice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presidente, peçoa a pa
lav;ra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a pala
vra ao nobre SenaUor Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Para uma co
municação inadiável.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, registro e 
solidarizo-me com o sofrimento dos c<itarinenses pelos trãgicos 
acontecimentos no Hospital de Caridade de Florianópolis. Trata-se 
de instituição da maior respeitabilidade que, neste momento, preci
sa do apoio de lodos os nossos cúflterrâneos._ 

Sr. Presidente, transcrevo também nesta comunicação algo 
que diz respeito ao Presidente desta Casa, ao Senador Odacir Soa
res e a mim, sobre uma matéria do Jornal do Brasil, quinta-feira, 
dia 31 de março de 1994,na coluna de Danuza Leão, que diz o se
guinte 

Folga . 
Os Senadores Dirceu CarneirO, tucano de Santa 

Cata.riD.a, e o pefelista Odacir Soares''- rodaram a baia
na - quando receberam do simpático Senadqr__ Julinho 
Campos, 1 o Secretário do Senado, passagens aéreas para 
a Europa na classe executiva. 

Indignados, os dois ilustres Senadores comunica
ram que só viajariam em primeira clasSe. Jillio tentou 
cortar a mordomia, mas a Presidência do Senado (leia-se 
Humberto Lucena) achou por bem atender aos dois no
bres representantes do povo brasileiro. 

Primeira classe é bom e todo mundo gosta. Mas 
não com o dinheiro público. 

Sr. Presidente, fomos investigar as origens desta nota e en
contramos o cidadão Ruy Nogueira, aqui de Brasilia, que desem
penha a atividade de Coordenador da Campanha do Deputado 
Flávio Rocha, do PL, à Presidência da República, que transmitiu 
essas informações ao Jornal do Brasil. Isso disto pela Eli?abeth 
Orsini que, também jomãlisia daqueÍe Jornal, colabora com a co
lunista Danuza Leão. Disse mais: que Ruy Nogueira é ainigo -do 
nosso 1 o Secretário, Senador Júlio Campos, e que teria sido este 
que, em viagem de jato particular, teria confidenciado a amigos ou 
a essa pessoa o episódio que relatou sob o título de "Folga". 

Sr. Presidente, registro aqui este assunto porque enVolve ua
tro Senadores, inclusive o Presidente da Casa. o 1 o Secretário, 
além do Senador Odacir Soares e a mim. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente. eu nunca viajei com pas
sagem de primeira classe. Nunca! Esta palavra diz tudo- nem par
ticularmente nem com passagens originárias de atividades ou 
funçõeS públicas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho o princípio 
de não viajar de primeiia classe~ para mim as satisfações são pe
quenas e os constrangimentos grandes. Sr. Presidente, para que V. 
Ex11 tenha uma visão do meu comportamento neste sentido, eu se
quer tenho condições psicológicas de ostentar um carro do ano, 
como Representante da sociedade brasileira. que não tem essa con
dição e que na sua grande maioria é empobrecida ou miserável. 

Diante desse constrangimento, tomei imediatamente as pro
vidências e. boje, na coluna de Danuza Leão, já estã a correção 
sob o título de "Errei, sim11

• Lá, a referida colunista coloca que este 
Senador não viajoü de primeira classe, muito menos fez qualquer 
reivindicação ao l 0 SecretáriO, o simpático Senador Júlio Campos, 
ou ao Presidente desta Casa, e que jamais tratei desse assunto com 
esses Senadores. 

Quero, também, requer do I o Secretário do Senado algo por 
escrito sobre esse assunto, para que eu possa correr atrás do prejuí
zoagora, porque todos os jornais de Santa Catarina- que são mui-
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to ávidos, como toda a imprensa nacional, atrás desses desvios de 
comportamento- já publicaram. 

Por outro lado, quero, também resguardar, aqui, a postura 
do Presidente da Casa, que jamais esteve envolvido nesse episõdio 
ou em qualquer outro que eu conheça, de~a natureza. E que, por
tanto, jamais cedeu aos caprichos- se é que houveram caprichos
em algum momento, em relação a essa questão de viagens de par
lamentares. Todos os parlamentares que viajam com pãssagem do 
Congresso Nacional o fazem na classe executiva, porque é esta a 
regra, é este o regulamento que, pelo que sei, sempre foi cumpri
do. 

Quando algum parlamentar desejar viajar de primeira- clas
se, paga do seu bolso a diferença entre a passagem que recebeu e o 
custo da primeira classe que deseja usufruir. 

O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex a um ·aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Com todo prazer, um dos 
quatro Senad_ores citados, Senador Júlio Campos que, na coluna 
do referido_jomal, consta como o simpático 1 o Secretário desta 
Casa. 

O Sr. Júlio Campos- Muito obrigado. Estava no nosso ga
binete, na 1• Secretáiia, à ouvir o pronuntiamen.tô de. V. Exa Fiz 
questão de vir até este plenário para apresentar a V. Ex a e ~Sena
dor Odacir SOares o meu repúdio em relação a essa mentira, a essa 
infância divulgada pelo Jornal do Brasil. Não é Vei'dade a afirma
ção daquela coluna no sentido de que V. Exa e o Senador Odacir 
Soares flZeram exigências quanto ã mudança de classe da _passa
gem aérea. O unico fato concreto existente é que V. Ex• e o Sena
dor Odacir Soares, quando designados para representar o Senado 
naquele encontro internacional, em Bruxelas, pediram que f'?sse 
mudada a companhia aérea, ao invés de V ASP sugeriram a V A
RIG. Por quê?' Porque a VASP tinha apenas -dois vôos seÍnanais 
para aquela cidade e, assim, V. Ex• teriam que antecipar a viagem, 
o qt ~ acarretaria maiores custos ao Senado, pois implicaria em 
mais diárias para os Senadores representantes desta Casa. O pedi
do de mudanças da VASP para VARIG, repito, implicaria em eco: 
nomia de três diárias internacionais em hoié!SD.o exterior, com O 
consequente benefício aos cofres públicos. Não é verdade que V. 
Ex• tenha mudado de classe: __ e_ssa afirmação é uma infâmia, uma 
calúnia. Ontem, ao tomarmos conhecimento dessa nOtícia, passa
mos um telec à direção daquela coluna do Jorna1 do Brasil des
metindo o fato. E, nesta oportunidade, quero trazer a V. Ex• e ao 
Senador Odacir Soares nossa solidariedade e a certeza de que não 
houve, em um instante sequer, qualquer ato por parte de V. Ex"' 
que viesse a acarretar qualquer exigência a mais para o Senado Fe
deral. V. Ex• tem plena razão ao dizer que isso é uma infâmia, uma 
calúnia. Aliás, toda vez que se têm notícias, relacionadas ao Sena
do ou à Câmara, através da imprerisã~ pei'cebe-se que a maioria de
las é no sentido de deturpar, mentir e falar mal deste nosso Poder, 
tão importante para o Pais. Mas, a própria imprensa vem, nos últi
mos anos, descando, numa campanha realmente desfavorável para 
a nossa imagem. Receba, nobre Senador, minha solidariedade, o 
meu apoio-e o desmentido oficial por paite -da Mesa- Diretora do 
Senado. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador Júlio Campos, 
quero agradecer a V. Ex• esta gentileza e esta precisão nas consi
derações que acaba de fazer nesta Casa sobre a questão referida. 

Quero conf'mnar integral:J_nente a nossa solicitação de mu
dança de companhia para que não ficássemos, por pelo menos 
mais dois dias, sem uma programação oficial, em atendimento ao 
convite do Parlamento Europeu, em relação ao Parlamento do 
l\1ERCOSUL, para que, nesse encontro de Bruxelas, se estreitas-

sem os intercâmbios e as trocas de informações entre a pretensão 
de integração de mercado aqui no sul da América e a União Euro
péia, que é um verdadeiro exemplo dessa integração de que nos 
servimos tanto. 

Para cumprir essa missão, que motivOu essa viagem, a re
presentação parlamentar brasileira, portanto, foi presidida pelo Se
nador Odacir SoareS ·e esle" mÇ>deste Senador aqui que, como 
Secretário-geral da comissão, também participou. 

Quero confirmar também a nossa solicitaç_ão de mudança de 
companhia, o que nos poupou dois dias, e também, evideD.temente, 
proporcionou uma economia a95 cofres públicos. 

Registro, portanto, este agradecimento, pela sua precisão, 
no sentido de desmentir o fato. 

Por outro lado, quero lamentar que o Presidente Humberto 
Lucena, que não tem absolutamente nada a ver com essa questão, 
tenha sido citado aqui como muito pres~imos em atender mordo
mias oi.I caprichos de parlalnentares, coisa que é realmente uma in
dignidade que se assaca contr~ o nobre Presidente. 

Diante dessas considerações, lamento que certos órgãos e 
profissionais de imprensa se prestam a tão veJhacas formas de des
moralizar os políticos e o Parlamento do nosso Pais e o fazem de 
modo indiscriminado, sem sequer de quem se trata, que história 
têm oU coiSas dessa natureza. Entendo que a sociedade que não 
preserva os seus valores, e pelo menos aquilo que é digno de pre
servação, tem realmente um futuro bastante incerto. 

E é reclamado em relação a esse descuido, a esse descaso 
para com o que é certo em nosso País que registro aqui, no Sena
do, este fato, para resguardar as pessoas que foram ellvolvidas sem 
que tivessem, na realidade, qualquer Participação nessé aconteci
mento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essas as considerações 
que desejava fazer. Muito obrigado. -

. C.OMPARECEM MAIS-OS SRS.: . . 
Affonso Camargo -_Albano_ Franco_-:- Alexandre_ Costa -

Aimir Gabriel - Amir Lando - Antonio Mariz - Carlos Paiiocinio 
.... Cid Saboia-de Carv~o _:_Dario Pereira_- Dirceu Carneiro- Di
valdo Suruagy - EpitáCio' Cafeteira - Aaviano Melo - Francisco 
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Guilherme Palmeira- Hen
rique Alm~da - HuiDberto Lucena - Iram Saraiva- Irapuan Costa 
Júnior- João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- JOsé Fo
gaça- José Samey- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Maga

-lhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes RoÇba -
Lucídio POrtella - Mansueto de Lavor - J\.1árcio Lacerda - Marco 
Maciel - Marluce Pinto - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor 
Jl:ínior - Nelson Carneiro - Nelson· Wedekin - Ney Maranhão -
Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon- Racl.lid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão -
ValmirCampelo- Wilson Martins. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O Senhor PreSi
dente da República editou a Medida Provisória n• 458, de 29 de 
março de 1994, que autoriza a c-ontratação de fabricação_& papel
moeda, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e s• do art. 2" da Resolução n• 1189-CN, fica assim cons
tituida a comissão ~sta incumbída de emiti! parecer sobre a maté
ria: 

Titulares 

AmirLando 
Aluizio Bezerra 

SENADORES 

PMDB 
Suplentes 

Márcio Lacerda 
Wilson Martins 

' ' 
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PFL 
Alexandre Costa 

PPR 
Carlos De'Carli 

PSDB 
Mario Covas 

PDT 
Nelson Wedekin 

PP 
Irapuan Costa JúniOr 

DEPUTADOS~ 

Titulares 
BLOCO 

Luís Eduardo 
PMDB 

Geddel Vieira Limà 
PPR 

Basílio Villani 
PSDB 

Artur da Távola 
PP 

Raul Belém 
PDT 

Luiz Salomão 
PCDOB 

Haroldo Lima 

Jônice Tristão 

Levy Dias 

Almir Gabriel 

Lavoisier Maia 

NelSóil Carneiro 

Suplentes 

H.a:rolde de Oliveira 

José Belato 

Paulo Mourão 

Flávio Arns 

José Linhares 

Carlos Cardinal 

A!doRebelo 

De acordO com a Resohição n° I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte ca.Iendário para a tramitação da matéria: 

Dia 6-4-94- Designação dá Comissão Mista; 
Dia 7-4-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 4'4-94 - Prazo para recebimento de- emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 14-4-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 28-4-94- Prazo no Congresso NacioD.al. 

O SR. {'RESIDENTE (Màgno Bacelar) -O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória no 459, de 30 de 
março de 1994, que altera o art. 5° da Lei n• 7.862, de 30 de outu
bro de 1989,-<)ue dispõe sobre a rerD.unei-ação c:h!s_ disponibilidades 
do Tesouro Nacional. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e SO do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica ~s4D. çons
tituída a comisSão miSta iftCumbidá. de emitir p<lrecer sobre -a maté
ria: 

SENAD0RES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Ronan Tito Cid Sabóia de Carvalho 
ArnirLando -~Antônio Mariz 

PFL 
Guilherme Pa.J.ineira Jônice Tristão 

PPR 
Moisés Abrão Epitácio Cafeteira 

PSDB 
Mario Covas Almir Gabriel 

PTB 
José Eduardo V almir Carupelo 

PSB 
José Paulo Biso! 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
Luís Eduardo Arolde de Oliveira 

PMDB 
Luís Roberto Ponte Gonzaga Mota 

PPR 
Chafic Farhat Roberto Balestra 

PSDB 
Artur da Távola Sigmaringa Seixas 

PP 
Raul Belém Benedito Domingos 

PDT 
Luíz Sa10nlão Carlos Cardinal 

PSD 
Paulo de Abneida Edi Silipraudi 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 6-4-94 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 7-4-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 5-4-94 - Prazo para reCebimento de emendas. Prazo 

para á Comissão Mista emitir o pirece"r sobre a admissibilidade; 
~ Até 15-4-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 

Até 29-4-94- Prilzo DO Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória D0 460, de 30 de 
março de 1994, que dispõe sobre o exercício das atribuições insti
tucionais da Advocacia-Geral çla União, em caráter emergencial e 
provisório, e dá outras providênci_~· __ 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da ResOlução n° 1189-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: · ~·~· ~ ~ 

SENADORES 
Titulares 

PMDB 
Cid Sabóia de Carvalho 
Márcio Lacerda - -

PFL 
Carlos Patrocínio 

PPR 
Hydekel Freitas 

PSDB 
o Mario Covas 

PT 
Eduardo Suplicy 

PMN 
Francisco Rollemberg 

DEPUTADOS 
Titulares 

BLOCO 
Luís Eduardo 

PMDB 
José Thomás Nonô 

PPR 
Osvaldo Melo 

PSDB 
Artur da Távola 

PP 
Raul Belém 

PDT 
Luiz Salomão 

PPS 
Roberto Freire 

Suplentes 

Aluízio Bezerra 
Gilberto Miranda 

Dario Pereira 

Carlos De 'Carli 

Almir Gabriel 

Suplentes 

Arolde de Oliveira 

AryKara 

Vitório Malta 

Sigmaringa Seixas 

BeneditO Domingos 

Carlos Cardinal 

Sérgio AioUCa 
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De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da iniitéria: 

Dia 6-4-94- Designação da Comissão MiSta; 
Dià 7-4-94- Instalação da Comissão Mista;- -
Até 5-4-94 - Prazo para reCebimento de emendas. Prazo 

para a ComissãO Mista emitir o parecer sobie 3.' admisSibilidade; 
Até 15-4-94- Prazo fmal âa Comissão Mista; 
Até 29-4-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n° 461, de 30 de 
março de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento _da Seguridade Social da União crédito extraordinário, para 
os fins que especifica, e dá outras providências. 

De acordo com· as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189~CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: -

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Cid Sabóia De Caivalbo -Mallsueto-De Lavor 
DiValdo Suruagy Autônio Mariz 

PFL 
Carlos Patrocínio Dario Pereira 

PPR 
Louremberg Nunes Rocha Jarbas Passarinho 

PSDB 
Mario Covas A1mir Gabriel 

PRN 
Ney Maranhão Áureo Mello 

PDT 
Júnia Marise Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Luís Eduardo Harold de Oliveira 
PMDB 

Mauro Sampaio Murilo Rezende 
PPR 

Francisco Evangelista JosêTeles 
PSDB 

Artur Da Távola Sigmailllga Seixas 
PP 

Raul Belém Benedito Domingos 
PDT 

Luiz Salomão Carlos Cardinal 
PV 

Siduey De Miguel 
De acordo com a Resolução n° I, de I989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 6-4-94- Designação da Comissãó Mista; 
Dia 7-4-94-lnsta!ação da Comissão Mista; 
Até 5-4-94 - Prazo para receblmento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 15-4-94-Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29-4-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n' 462, DE 30 de 
março de 1994, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações de 
Oédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobi-
liários, e dá outras providências. -

De acordo c9m as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° -do ari. 2° da Rcsoluçã_o n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a ComissãO Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Ruy Bacelar Aluízio Bezerra 
Divaldo Suruagy César Dias 

PFL 
Carlos Patroclnio Heniique Almeida 

PPR 
Lucidio Portella LevyDias 

PSDB 
Mario Covas AlmiGabriel 

PP 
Impuan Costa Júnior Nelson eameiro 

PTB 
José Eduardo Jonas Pinheiro 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
Luís Eduardo Arolde De Oliverra 

PMDB 
Luis Roberto Ponte Fernando Diniz 

PPR 
Roberto Campos Luciano Castro 

PSDB 
Artur Da Távola Sigmaringa Seixas 

PP 
Raul Belém Benedito Domingos 

PDT 
Luiz Salomão Carlos Cardinal 

PRO NA 
Regina Gordilho . . c -. .. . _ 

De acordo com a ReSolução n° I, de I989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: -

Dia 6-4-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 7-4-94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 5-4-94 - Prazo -paia recebimento de emen4_as. __ Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 15-4-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29-4-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n' 463, de 30 de 
março de 1994, que altera a redação do art. 3' da Lei n' 4.491, de 
21 de novembro de 1964, que 11altera disposições da Lei n° 3.780, 
de 12 de julho de 1960 (Plano deReclassi[!cação), relativas ãs sê
ries de classes de impressor, encadernador, mestre e técnico de ar~ 
tes gráficas e dá outras providênçias". 

De acordo com as indicãções das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica asslm cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

Má.I:cio Lacerda 
Nabor Júnior 

JÕn.ice Tristão 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

César dias 
Wilson Martins 

Lourival Baptista 
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PPR 
Affonso Camargo- ~Hydekel Freitas 

PSDB 
Mario Covas Almir Gabriel 

PSB 
José Paulo Biso! 

PT 
Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Luís Eduardo Arolde de Oliveira 
PMDB 

Hermínio Calvinho Adelaide Neri 
PPR 

Maria V ala dão Ronivon Santiago 
PSDB 

Artur da Távola Sigmaringa Seixas 
PP 

Raul Belém Benedito Domingos 
PDT 

Luiz Salomão Caflos Cardinal 
PTB 

Nelson trad Roberto Jefferson 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN:. fica .estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia ó-494 ~ Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 7-4-94 ~ lnstaiação da Comissão Mista; 
Até 5-4-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão :Mista emitir o parecer-Sobre a cich:lliSSibilidade; 
Até 15-4-94- Prazo Final da Comissão Mista; ~ ~ 
Até 29-4-94- Prazo no Congresso Nacional. 

o SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar)~ o Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória D0 464, de 30 de 
março de 1994, que dá nova redaÇão ao art. 3° da Lei D0 8.689, de 
27 de julho de 1993, que dispõe sobre a extinção do Instituto Na
cional de Assistência Médica da Previdência Social- INAMPS. 

De acordo com as indicações daS Lide!anças; e- nos termos 
dos §§ 4ó e 5° do arC2° da ResOluÇão n° i/*cj~CN, fica ass~ co?s
tituída a ComissãO MiSta inéumbida de emftir parecer -sõbie a ma-
téria: - -- · 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
César Dias Wilson Martins 
Márcio Lacerda AmirLaudo 

PFL 
Lourival Baptista Dario Pereira 

PPR 
Jarbas Passarinho Lucidio Portela 

PSDB 
Máro Covas Lmir Gabriel 

PMN 
Francisco Rollemberg 

PRN 
Ney Maranhão cÂureo Mello 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Luís Edoardo -Arolde De Oliveira 

PMDB 
Euler Ribeiro Eliel Rodrigues 

PPR 
Heitor Franco Cbafic Farhal 

PSDB 
Artur Da Távola Sigmaringa Seixas 

PP 
Raul Belém Benedito Domingos 

PDT 
Luiz Salomão Carlos CardinaL 

PSTU 
Ernesto Gradella .Maria Luíza. Fontenele 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitãção da-matéria: -
Dia 6-4-94 ~ Designação da COmissão Mista; 
Dia 7-4-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 5-4-94 - Prazo para recebiment~ de elllendas. Prazo 

para a Comissão l'vfista emitir o parecer sobre a ãdmissibilidade; 
Até 15-4-94- Prazo rma.Jda COmissão :Mista; 
Até 29-4-94- Prazo no Congresso NacioD.ai.-

O SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar) ~O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória D0 465, de 30 de 
março-de 1994, que altera dispositivos e acresce:rlta artigÕS à Lei n° 
8.694, de 12 de agosto de 1993, que dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 1994 e dá 
outras providências. -

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e SO do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista ini:::timbida de emitir pãrecer Sobre a ma
téria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
José Fogaça Cid Sabóia De Carvalho 
Gilberto Miranda Ruy__~acelar 

PFL 
João Rocha Henrique Almeida 

PPR 
LevYDias Affonso Camargó 
PSDB 
MariO Covas AJi,i;, Gabriel 

PDT 
Magno Bacelar Lavoisier Maia 

PP 
hapuan Costa Júnior Nels_on Carneiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Luís Eduardo Arolde De Oliveira 
PMDB 

Gouzaga Mota Fe)ipe Neri 
PI'R 

Fetter Júnior · · Carlos Virgílio 
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De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
!ecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: -

Dia 6-4-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 7-4-94- Instalação da Comissão Mista; 
Ate 5-4-94 - Prazo pu.:.. ,-ecebimento de emendas. Praro 

para a Comissão Mista emitir o parecer sOOre a admissibilidade~ 
Até 15-4-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29-4-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em sessão ante
rior, foram lidos os Requerimentos de n"' 159, 160 e 167/94, dos 
Srs. Senadores Irapuan Costa Júnior,- José Samey -e Júnia Marise, 
solicitando, nos termos _do art 13, § 1°, -do -Regimento Interno, se
jam considerados como licença autor:iiadã os pedidos que mencio
naru 

Os requerimentos deixaram de ser votadOS naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento de n° 159/94, do Senador Ira-
puan Costa Júnior. ~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimenton° 160/94, do Sr. Senador José 

Saroey. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUelrã.m permanecer -sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento no 167/94, da Sr' Senadora Jú

nia Marise. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain penD.anecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Tarobém, em 
sessã<' " ·terior, fOi lido o Requerimento de n° 161194, do Senador 
Lavois1er Maia, solicitando, nos termos do art. 43, inciso II, do 
Regimento futemo, licença para se ausentar dos trabalhos da Casa 
nos dias 4, 7, 14, 18, 21, 25, 29 e 30 de março último, afunde tra
tar de assuntos partidários em seu Estado. 

O requerimento deixou de ser aprovado naquela ocasião por 
falta de quorum. 

· · · Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. -

É lido o segninte 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~ 
W 20, DE 1994 -COMPLEMENTAR 

Altera o art. 3°, lli, da Lei Complementar no 
77, de 13 de julho de 1993, que "Institui o Imposto 
Provisório sobre a movimentação ou a Transmissão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Fi
nanceira- IPMF e dá outras providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° o art. 3°, inciso m, da Lei COmplementar no 77, de 

13 de julho de 1993, passa a vigorar com a segninte redação: 

"Art. 3°, O imposto não litcide: 

m - no lançamento para pagap:tento do imposto 
in.Sliiuído por esta l.-tii Complementar, -bem c-omo de 
quaiSquer outros tributos de competência da União." 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A incidência do IP:MF no Ianç_amento feito_pelas instituiçõ
es fmanceiras da rede arrecadadora credenciada pela Receita Fede
ral. para pagamento dos tributos de~ competência da União, 
afigura-se InjustO e-oneroSo párã O Cont;ribulnte -que pfeza em cum
prir o dever cívico-tributário. 

A fi.m de eJ.i.mliia.i' es-Sa mãnlfeStação de. gíjiistiç~_'fl.Scal, pre
tende o pres_ente Projeto de l.ei Complemei:itar alterar o inciso li 
do art. 3" da Lei Complementar n° 77, de 13 de julho de 1993-
que instituiu o IPMF--, dando-lhe redação que amplia à campo da 
não-incidência daquele imposto provisório -aos demais tributos fe
derais. 

É de esperar, pois, o ac~!hlmen~.e. __ ~e poSsível, o aperfei
çoamento desta proposição pelos ilustres Pares. 

pos. 
Sala das Sessões, 6 de abril de 1994.- Senador Júlio Cam-

LEGTSLAÇÃO CITADA 

LEICOMPLEMENTARN°TI, 
DE 13 DE JULHO DE 1993 

Institui o Imposto Provisório sobre a Movi· 
mentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos 
e Direitos de Natureza Financeira - IPl\fF e dá ou-
tras providências.- - - -

........ -~· ........ ···~ .... ·--~···- ........ '· ..... -. ........... ~.· ... ,, .......... ; ..... -...... , .... -~ .... . 
Art. 3° O imposto não incide: 
I- no lançamento nas contas da União, de suas autarquias e 

fundações: 

ll - no lançamento errado e seu respectivo estomo desde 
que não caracterizê"ni a anulação de operação efetivamente contra
tada bem como no lançamento de cheque e documento compensá
vel, e seu respectivo estomo, devolvidos em conformidade Coni as 
normas do Banco central do Brasil; 

m - no lançamento para pagamento do imposto instituído 
por esta Lei Coillplementar. 

Parágrafo únicO. O BancO Çentra1Çlo_)3rasil, no exercíciO de 
sua competência -expedirá normas para assegurai- o cumprimento 
do disposto neste artigo, de _sorte a permiti:{ :úiclusiV_é por meio de 
documentação específica a ld~utificação dOS lançamentos objeto 
da não-incidência. - ------

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O projeto de lei 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa. ofícios que s_erão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos os seguintes 
OF. N" 158/94- GLPMDB 

Senhor Presidente, 

Brasília, 5 de abril de 1994 

Tenho a honra de dirigir-me a VoSsa Excelência a fim de 
indicar o nome do Senador GERSON CAMA TA para integrar a 
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Comissão de Relações ·Exteriores _e Defesa Nac~~al, em SUbStitUi
ção ao Senadnr NELSON CARNEIRO. 

Cordialmente,- Senador Mauro Benevides, 

GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR PFL\PSC 

Oficion" 185:L-BL. PARL./94 

Brasília, 5 de abril de 1994 

Senhor Presidente, 
Comunico a V.Exa. que os Deputados LUÍS EDUARDO e 

JOSÉ JORGE deixam de fazer parte, na condição de Membros 
Efetivà e Suplente', ie"Spectívamente, da Medida Provisória 4S:7, de 
29 de março de 1994, que "dispõe sobre o Programa de_ Estabiliza
ção Econõmica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unic;lade. 
Real de Valor- URV e dá outras providências'"'. 

Outrossim llidiCo para as referidas vãg~s os Deputados 
JOSÉ JORGE e MAURÍCIO CALIXTO, como membros Efetivo 
e Suplente, respectivamente. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Exa os protes
tos do meu elevado apreço e distinta conSiCieraçãO. Deputado Luís 
Eduardo, Lider do Bloco Parlamentar. 

GABINETE DA LIDERANÇA DO PSDB 

Of. 162'GLPSDB/94 

Brasília, 28 de março 1994 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a VOSsa Excelência para, nos termos regimentais, 

indignar os nobres Senadores TEOTÔNIO YU.ELA FILHO e 
DIRCEU CARNEIRO para, na qualidade de Titular e Suplente, 
respectivamente, representado o Partido da Soçial Pemocraci_a 
Brasileira- PSDB, comporem a Comissão especial mista destina
da a a~iar a Medida Provisória 452, de 24 _de março de 1994, 
em substituição à designação dessa Presidência. 

Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração. -- Senador Alm.ir Gabriel, Vice-Líder do 
PSDB. 
Of. 165/GLPSDB/94 

Brasília, 28 de março de 1994 

Senhor Pres.idente, . _ _ . . . 
Dirijo-me a Võssa Excelên9ii para nos leil?J.OS regÍJ:!1entais 

indicar os nobres Senadores JOSE RICHA e ALMIR GABRIEL 
para, representando o _P3!tido da_ S,ocial Democracia Brasileira -
PSDB, na qualidade-de Titular e Suplente, respectivamente, com
porem a Comissão especial mista dest.ip.ada a apreciar a Medida 
Provisória 453, pu6licade no Diário Oficial da União de 24-3-94, 
em substituição a designação dessa Presidência. -

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração. - Senador Almir Gabriel, Vice-Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Serão feitas as 
substituições soliC1tidã.s. 

tário. 
Sobre a mesa.. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o segninte 

REQUERIMENTO N' 168, DE i994 
Nos termos do harto. 256, do Regimento Interno, requeiro a 

retirada do Regimento n• 164, de 1994, de minha autoria, que re
quer informações sobre pedido de fmanciameD.to externo, a ser 
contratado junto ao BIRD, pelo Governo do Estado do_T~antins, 
no valor de U$87 ,000,000.00. 

Saladas Sessões, 6 de abril de !994.- João Rocha. 
- . --· -- - '·. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento 
lido é deferido pela Presidência. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que sel-á lido pelo Sr. 1° se-cre-

É lido o seguinte 

REQUERiMENTO N' 169, DE 1994. 

Requeiro; nos termos dos artigos so; -§ 2.0, da Constituição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno desta Casa, sejam solici
tadas ao Excelentíssimo Serihor Ministro de Estado da Fazenda, as 
seguirites inforin.aÇões relâ.donadO com as operações de compra de 
bônus do Tesouro norte-americano no periodo de setembro de 
1993 a março de 1994: 

1 -Qual o valor total dos bânus do Tesouro norte-america
no adquiridos pelo Brasil por exigência dos credores internacio
nais, por ocasião-do fechamento do acordo flrinado nos últimos 
dias nos Estados Unidos da América; _ 

2 - que critérios nOrtearam a escolha das corretoras! bancos 
ou agentes fmanceiros que intermediaram as supracitadas operaçõ-
es; 

3 - de quais entidades corretoras foram adquiridos os títulos 
em questão, as datas das respectivas operações, os yalores pagos e 
a variação de preçOs entre a primeira e a última operação de com
pra; 

4- de que autoridade partiu a autorização para as operações 
de compra dos títulos do Tesouro norte~am.ericano; - -

5 -qual a fonte de recursos prevista e utilizada para suprir 
os custos com a compra dos títulos nos itens anteriox:es; 

6 - informar sobre todos os eventuais custos referentes às 
mencionadas operações, tais- como corretagems,- comiSSões ou 
quaisquer outros encargos, assim como o preço uillthici dos· títulos 
adquiridos em cada operaçã~ e a taxa even,tQalmente embutida no 
respectivo preço (yield); 

7 ~qual o prazo de resgate flxadonos papéis supracitados; 
8 - discriminar, uma a ~ma .. as remessas de recursos desti

nadas às entidades fmanceiras que realizaram as vendas dos bônus 
ao governo brasileiro; __ .. . . . 

9 - indicar as instituições nas quais se acham, na atualidade, 
·custodiados os títulos adquiridos. 

;J_nstilicação 

Pretende-se com o presente requerimento obter. das autori
dades responsáveis pela negociações da dívida externa _os esclare
cimentos necessários à avaliação das ações que estão sendo 
praticadas visando ao fechamento do grande acordo firmado entre 
o Brasil e seus credores intemaci~. _ _ _ _ 

Faz-se indispensável; no momento, que esta Casa fique in
teirada de todas as ·medidas que estão sendo adoradas pelo gover
no brasileiro junto ao mercado fmanceiro inteinaciona1, tendo em 
vista a sua relevante atribuição de controlar e fiscalizar aqueles 
atos, consoante determinação expressa do texto cõnstitucional. 

Diante de divulgação, peJa imprensa, de noticias que dão 
conta c;le eventuais danO_s ao_ ~o provocados pela adoção de cri
térioS 'inals afetoS à pressa Dàs Opei-ãçõeS-dO que ao real interesse 
do País, parece nos da maior im}X)rtância para o Congtesso Nacio
nal e para a sociedade brasileira que sejam prestadas as informa
ções ora requeridas. 

_ Somente a partir da análise detalhada dos elementos infor-
mativOS referentes- às operações ora citadas, poderá esta Casa ava
liar a responsabilidade por parte das autoridades que autorizaram 
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aquelas transações e bem assim os seus efeitos para o patrim.ônio 
público. · 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do InCiso-fi 
do harto. 2I6 do Regimento Interno. · 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Setre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 170,DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 43, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam consideradas como licença, miphas au
sências às sessões dos dias 4, 7, II, I 4 e 30 de março do corrente 
ano. 

Sala das Sesslles, 6 de abril dO. I994: _: Senador AlrrOdo 
Campos. .. · · 

O SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar),... Fica concedida a 
licença solicitada. · · · 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento qu~ ser~ lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 171, DE 1994 

Nos Termos do harto. 50, § 2', Constifuição Federal e arts. 
2I6 e 2I7 do Reghnento Interno, requeirO, por intermédio do Mi
nistério da Fazenda a remessa a este Casa, dos seguintes documen
tos destinados a instruir a Mensagem n' 43, de I994 (n' 53, de 
I994, na origem): 

- Tradnção para o português da minuta do contrato original 
da operação pretendida juuto ao BlRD; 

- Detalhament'<> do plano de aplicação dos recursos que se-
rão liberados em I 994 pelo BlRD; · 

- Detalhamento de tcxlos os credores do Estado do Tocan
tins até 28 de fevereiro de I994, com exclusãO da CaiXa EConômi
ca Federal, jâ- relacionada, compreendendo dívidas do Governo 
anterior e atual, individualiimdo valores em dólares e cruzeiros 
reais. 

Justificação 

Tais informações julgo necessárias face, primeiramente, ao 
disposto no artigo 13 da Constituição Federal "A língua portugue
sa ê o idioma oficial do Brasil", sendo que os demais esclareci
mentos objetivam uma maior transpãrência da aplicaçãO dos 
recursos pretendidos, bem como visualizar a real situação fmancei
ra do Estado do TocantinS junto aos seus credores. 

Sala das Sessões, l'de abril de I994. -Senador Carlos Pa· 
trocinio. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) _: A Presidência 
enviarão requerimento à.-CO:Diissãoúiretora. -' ·~ 

Passa-se ã 

ORDEM DO DIA 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos terp10s do art 
64, § 2', da Constituição Federal, e do arL 375, inciso VTII, do Re
gimento Interno, esgotou-se o prazo de 45 dias para que o Senado 
concluísse as apreciações dos Projetos de Decreto Legislativo noS 

42, 46, 48, 56, de I993, coustautes dos itens I a 4 da pauta. Assim 
sendo, ficã.rá Sobrestada a deliberação sobre as demais _matérias 
constantes da Ordem do Dia, se não for Ultimada a VOtãçãO dos 
projet.Os na presente sessãO: 

Para a aprovação desse projeto serão necessáriOs 33 votOs 
"Sim". Sendo evideD.te a falta de quorum, a Presidência enunciará 
o projeto.· 

A Presidência faz um apelo aos nobres Srs. Senadores que 
se -encontram n3.s dependências da Casa no_ sentido de que se diri
jam ao plenáriO, teri.do em viSta a necess.idade de võiação nominal 
do projet~, ctijo_pr~?_ de vo~ção se esgota hoje._ _ _ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar)- Concedo a pala
vra, como Líder, ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO (PMDB-CE. 
Como Líder. Pronuncia o_ ~guinte discurso. Sem revisão do ora
dor~)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores, quero aproveitar a oportuni
dade para tecer, nesse intervalo, algumas considerações _que me 
parecem importantes que sejam feitas aqui no plenário do Senado 
Federal. · · 

Ainda repercute no País, Sr. Presidente, toda aquela história 
de uma crise que foi fabricada na tentativa de se interromper o 
funcionamento democrático no BrasiL As instituições deri.J.ocráti
cas es~ em perigo. E, logo de início, qu&o dizer que os jor~ 
nais estamparam, há poucos dias, os retratos do General Newton 
Cruz fazendo passeata e usando das liberdades. E se eu conhecesse 
esse cidadão, e dele pudesse me aproximar, diria-lhe, em exclaina
ção, que ê boa a liberdade de ir e vir, como ê significativa a possi
bilidade de reivindicar, de protestar, de falar, de_dizer, de percorrer 
as ruas e de chegar à porta_ da_s ~e4es do~ __ P9deres! POrque, em oU
tros teriipos, isto não fõi-a posslvel, com a própria interveniência 
dessa persooalidade da vida nacional, que se apresta para disputar 
inclusive o governo do Rio de Janeiro. 

Digo isso aperias como ilustração. __ Mas _o que me· preocupou 
muito, Sr. -PresideD.le- e nãO POd-emoS-falar aqui no tempo oportu
no, em face do funcionamento do Congresso Revisor-, foi o qiie 
se divulgou sobre o Poder Judiciário; quando emissoras de rádio, 
televisão, jornais, todos os meios de comunicação passaram a. 
apresentar o Supremo Tribunal Federal como capá.Z do cometi
niéi:iio .. de ilegalidades de caráter administrativo, ilegalidades que 
visã.Vaió. aumeD.tar.ó que vence mensalmente o funcionário e o ín
tegrante daquele Poder, enflDl, que os Ministros teriarii -decretado 
um aumento irregular. Mas quem examinou a situação verificou 
que a medida provisória fOra cumprida reguiari:n:ente j)elo SuPre
mo Tribunal Federal, na oportunidade em que se imputou ao maior 
Tribunal do País o cometimento de atos lesivos ao interesse públi
co. E "isso ficou- SC:m o repa!o. Tenuet:p.ente, graciosamente, às ve
zes, mas, com <:erta timidez, alguns órgãos de comunicação 
passaram a tentar consertar um quadro que era altamente calunio
so ao Poder. 

Afmal de contas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia em 
que começarmos a pensar que é possível o cometimento de ilegali
dades pela Suprema Corte do País, aí estaremos, realmente, numa 
situação péssima, não" somente no aspecto juridico,·mas notada
mente quanto às nuanças de caráter moral, o quadro êtico da pró
pria Nação. 

Agora, Sr. Presiôente, entramos em outro escândalo nacio
nal. Quem recebeu dinheiro do jogo do bicho? E de novo Parla
m~ntares aparecem rio primeiro pelotão, e esses Parlamentares já 
s_ão_ exeCrados sem que haja um exame mais profundo, um exame 
mais demorado. Aparecem nomes como o da Deputada Cidinha 
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Campos, que tem sido aqui, no Poder ~egl.slativo. Unia ~ssoa c~
paz das maiores batalhas contr;a_a C:omJPÇ~? e qu:e teiõ._ cOOperado 
em muitos acontecimentos que são próprios da moralidade que se 
cobra nas ruas, a moralidade que deve ser aplicada pelos Poderes. 

Antes que se saiba a verdade, antes que se tenha a certeza 
do que realmente está acoo.tecendo, a divulgaçãO é feita, de_ ta} s_Q_r
te que inocente ou não, seja verdadeira ou nãO a imputaçãó, o faio 
é que as honras rolam, as dignidades falecem, o respeito à indivi
dualidade é sepultado, há o naufrágio_ da digp.idade humana, como 
há pouco estávãm.OS conversan~o. al~s _ ~~nadore.;s nesta_ Ois_a, 
quando já se dizia que até Ministros de Tribuuais Superiores te
riam recebido propinas do jogo -oo bicho. Agora, não se diz quais 
Ministros, nem de qual Tribunal, ou de quais Tribunais. Lança-se 
a calúnia, lança-se a difamação, lança-se_ a injúria. e aconteça o 
que acontecer, porque isto, Sr. Presidente, é conyeniente a uma pe
queníssima parcela da populaç~ - que, inclusiv~. vem sendo de
nunciada pelo jornalista Carlos Chagas - alguns políticos em 
desespero, alguns militares reformados em desespero, alguns em
presários em desespero, que não sa_bem c-onvjver com a democra
cia, pessoas que não tOleram as liberdades. Daí, por uma ironi~ do 
destino, os que não toleram a libe~e passam a usá-Ia abustva-. 
mente para inviabilizar a sua utilização no sentido democrático; 
onde a minha liberdade há de ter um comedimento na liberdade de 
alguém, na liberdade de outrem e não gerar uin quadro da maior 
confusão moral do País para se obter com isso um qUàdro propiciO 
aogolpe. _ - - -- -- -

Agora mesmo furicionfi o C~gresso Revisor._ Esse Con
gresso Revisor, podemos- dizer, é uma imposição deu~_ ?Jinoria 
sobre as maiorias do País, porque o que se sente neste momento é 
que a revisão que se pretende fazer, ela, de tão mal pensada,_ n~ 
tem povo, não têin população, não tem as camadas sociais, não 
tem os grupos sociais, por isso é que só está gerando ilegitimida
des, pois a própria convocação do Congresso R~visor fõtó Cometi.:
mento maior da ilegitimidade que se possa pensar sobre conceitos 
científicos neste -País. 

Fizeram um RegilnentO, - eu não fti ell_ -emep.qe~.- m.inh_~ 
emendas não foram aceitaS- cujO Relatorfõí~O ri~b~ J)eputado 
Ibsen Pinheiro, que só tem unia f:ID.alidade: dis~ciar q ~~la~ dp 
Plenário. Mã:s essa distância, esse priilcipesc() ac<?fltec_iplento, es~e 
maquiavelismo regimental, atende exatamente a essas _p:únorias. 
Não entendo como num país se aceita a le~tura de um manifesto 
que prega o fechamento do Congresso e do Suprem,o, e esse docu
mento chega ao Palácio governamental sem que ninguém vá pre
so. Não entendo como_ isso possa acontecer._ Como se; pOde preg~ 
contra as instituições, conio_-_se -pode piegar centra a democracia! 
Se fosse eu o Presidente da República e alguém viesse me entregar 
um documento pregando o fechamento ·do Congresso e do Supre
mo, eu mandaria prender de imediato, porque isso eum fi pico caso 
de falta das mais graves, um verdadeiro delito, uma_}ntenção de 
delito contra a sociedade, contra o povo e as instituições. Isso não 
pode ser tolerado e nem deve se mandar estudar que teMa tal pro-
pósito. . . . . • ·.· .-. 

Os acontecimentos que aí estâ6~ Sr. Presidente, são capazes, 
no entanto, de demonstrar que a democracia vai-~~ consolidando 
n~te País. Quando se _invaQiu o Poder Judiciário para ~e dize:fque 
o mesmo havia cometido ilegalidades, garanto que o -povo não 
acreditou nisso. Porque nós, do Congresso Nacional, somos muito 
batidos e agredidos e sempre se acredita, mas somos_S84; mas o 
Supremo é uma pequena porção de cid3:~s @e coml'Qel;ll a Su
pre·~X.a Corte do País. E todos saóemos o comportamento desses ci
dadãos que têm se dignificado pelos _ ~lg~e~_t<?s que hão 
prolatados até aqui, inclusive o Supremo ~igl:J..if"1C-ci1;1-~ b_~t~ em 
acontecimentos dos mais graVes pelos quais o País passou, e ele ê 
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o socorro da cidadania. Ninguém pode pensar na cidadania sem 
que se pense no socorro maior que é exátamente o funcionamento 
do Supremo Tribunal Federal. 

Agora, pela rejeição de um veto - aliás, tentou-se rejeitar, 
porque o Senado não o rejeitou- espalhou-se pelo País inteiro que 
a Câmara dos Deputados havia aumentado os subsídios dos Parla
mentares, mas ninguém quis examinar que os vetos foram apostos 
a um projeto de conversão de uma medida provisófta, e njnguém 
quis examinar que essa medida provisória: chegou a um texto fmal, 
no projeto de conversão, graças ao acordo entre o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo. As pessoas esqueceram de dizer que uma 
das grandes metas do Governo é a isonomia, e que essa medida 
provisória; que fora vetada em quatro itens, fora acordada entre o 
Poder Executivo e o Legislativo. E quiseram tirar dos Deputados o 
direito da indignação, quando viram que os acordos celebrados fo
ram desrespeitados através do veto. 

O Senado se apercebeu do que estava acontecendo -uma 
Casa mais madura e com menor quantidade de participantes- e al
gUns Parlamentares se ausentarem para exan:úriat uma pOsição de 
mais maturidade a ser adotada. 

Eu sempre soube que a notícia incompleta não é notícia. Ela 
se chama boato. A notícia completa tem que atender a tcxlos os 
itens da informação: o quê, quando, onde, como e por quê. Quan
do se dá uma informação de um item, respondidos dois, três itens, 
é a fabricação do boato. E esta Ças~, ~agora- o· Supremo Tribunal 
Federal, o Pcxler Judiciário, têm sido vitimados, exa!amente, pelas 
informações mcom.pletas e, ãs vê:.Zes, ousadas demais, porque são 
revelados, inclusive, votos·que foram dados em caráter secreto e 
ninguém sabe comv é que se revela, como é que se sabe o que s6 
quem pode saber é quem votou. Ninguém sab_e~ ainda, que critério 
mági"Co é eSse que está sendo utilizado atualmente no Brasil. Reu
nião secreta da Comissão tal; o Senador tal votou de tal moela. 
Como é que se sabe? Não sei Não sei o Voto dos meus compa
nheiros, mas sei, que os jornais publicam, como publicavam as no
tícias dos votos que dávamos nas reuniões fechadas da Comissão 
Parlameutar de. Inquérito sobre o Orçamento da República. 

Por is.s.o, Sr. Presidente. vim à tribuna, porque entendo que 
está na hP.:ra de d~senganarmos os golpistas - não haverá-gOlpe 
n~s:te País!.-, desenganarmos esses empresários mais desespera
dos, ou os políticos mais desesperados que são denunciados pelo 
jornalista Carlos Chagas. Está na hora de dizer a esse grupo gol
pista que não há como obter esse intento, mesmo porque o País 
não é uma peça isolada no consenso que se faz intemacional:i:nente 
no conta_to de nação com nação. 

Estamos na era da democracia e das liberdades restauradas. 
Quem_ não tem ainda a liberdade devidamente em exercício, essa 
liberdade que o General Newton Cruz está utilizando de modo tão 
magn.ífico, está a procura dela. Não está na hora de interceptar as 
conquistas democráticas de coisa nenhuma; essa hora jamais che
gará. 

O homem se reencontrou com os seus ideais no Brasil; as 
crlS"es pOdem existir; mesmo quandO parecem existir entre poderes, 
elas podem existir, mas a democracia sempre terá os mecanismos 
ideais para suplantar tcxio ~ aspecto ~tio. todo o aspecto pato
lógico, essa patologia dos poderes. Isso só se ~solve e~tame~te 
com um único remédio, que se chama democracia, remédiO sóhdo 
e que está sempre em todas as prateleiras para se servir, visando a 
manutenção dos ideais perseguiâos por tantos que, inC:lusi~e, já 
tómbaram. muitos que desapareceram, morreram- destinos Igno
rados - nias que deram suas vidas exatamente JXll" esse instante 
que estámos viVendo agora. 

-~M:~ito obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carva
lho, o Sr. -Magno Bacelar deixa a cadeira da presidên
cia, que ê ocupada pelo Sr. Levy Dias, zo 
V ice-Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Levy biasf-Presentes na Casa 66 
Srs. Senadores. 

Item 1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, Vlll, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno t:ínico~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 42, de 1993 (n° 247/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Alvorada Do Sertão Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifUSãO sOnora em onda média na 
cidade de São João do Piauí, Estado d_o Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Aureo Mello, em substituição ã Comissão de 
Educação. -

Persistindo a falta de quorum para deliberação em plenário, 
a matéria cOnstante do item I ·da pauta de hoje fica cOm sua apre-
ciação adiada. -

Em conseqüência, ficam com sua apfeciação sobrestii.da os 
seguintes itens: 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Proj~tf?,_Q_~ DCcreto 
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprovao--<UO que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqü"êncía modulada D.a 
cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Pare_cer proferido em Plenário, em substituição à 
ComissãO de Educação, Relator. Setlador A.Ureo Mello, 
favorável (dependendo de novo parecer). 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DÉ 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264/93. na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rãdio Jornal Do Brasil Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora ein freqüência modulada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio-de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em PleD.ário, Relator: 
Senador Aureo Mello, em substituição à Comissão de 
Educação. 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto 
Legislativo n• 56, de 1993 (n• 293/93. na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 

Rádio Stéreo Fm Lagoa Santa Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusãO-SOnora em freqil"êll.Cia modui:tda, na 
Cidade de Lagoa Santa. Estado de Minas Geril_is, tendo 

Parecer favo:fável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Aureo MeHo, em _substituição à Comissão de 
Educação. 

5 

PROJETO DE LEl DA CÂMARA N" 92, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 92. de 1993 (n° 2.989/92, na Casa de ori
gem), ·que autoriza a reversão ao Munidpio rl.e Florianó
polis, Estado de Santa Catarina, do terreno que 
menciona, tendo 

Parecer favoráw~. profP-rid,. .:m Plenário, Relator: 
Sefiador Esperidião Amin, c.n substituição ã Comissão 
de Coostituiçãot J_ustiça e Cidadania. 

6-

. · SUBSTITlfiTVO DA CÂMAR.A AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO W 151, DE 1993 

(Em regime de urgência nos -termos do art. 
336, "b", do Regimento Interno) 

Votação, em tUrno único, odo Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n° 151, de 1993, de 
autoria "do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre res
tabelecimento- do prazo fixado pelo art. 59 da Lei fl0 

7.450, de 23 de dezembro de 1985, para instalação, mo
dernização, ampliação ou diversifiCàçãó-de empreendi
mentos industriais e agticolas nas áreas de atuação da 
SUDAM e SUDENE, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição ã 
Comissâ:o de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Amir Lando, favorável ao substitutivo da 
Cãmara. 

9 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 21, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tel-lnos do art. 
3' da Resolução o• 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 21, de 1993 (n° 2.239/89, na Casa de ori
gem), que altera dispositivoS da Lei n° 4. 769, de 9 de se
tembro dt! 1995, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de Técriico de Administração, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Aureo Mello, em substituiçãO- à ·comiSsãO de 
Assuntos Sociais. 

10 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 105, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do art. 
3" da Resolução n• UO, de 1993) 

--_Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmaia n• 1()5, ·de 1993 (n• !.023/91, na Casa de ori
gem), que atualiza o valor da pensão vitalícia cOncedida 
pela Lei n• 3.597, de 29 de julho de 1959,_à.~úvado ex
deputado Silvio Sanson, Sra Albina Clemeõiina Frasca
lossi Sanson, tendo 
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Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais, favorável ao Projeto, com emenda de redação 
que apresenta. 

11 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 66, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3' da Resolução n' 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do_ 
Senado n° 66, de 1992, de autoria do Senador Iram Sa
raiva, que regU1amenta o inciso V do Mt. 203 da Consti
tuição Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senadora Eva Blay, em substituição à Comissão de As
suntos Sociais. 

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 14; DE-i 993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3' da Resolução n° 110, de 1993) 

Votação, em Olmo único, dO Projeto de Lei do 
Senado n° 14, de 1993, de autoria do Senador Iram Sa
raiva, que autoriza o Poder ExeCu_tivo a adotar medidas 
d_e apoio aos servidores responsáveis por portadores de 
deficiências fisicas, sensoriais ou mentaiS, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenári9,Relator: 
Senador V almir Campelo, em substituição à Comissão 
de Assuntos Sociais. 

13 

REQUERIMENTO N° 54, DE 1994 

Votação, em turno único, do R&juerimexito n° 54, 
de 1994, do Senador Pedro Teixeira,. solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo Governabilidade e Partido Político, 
de autoria do Senador Marco Maciel, publicado no Jor
nal de Brasília, edição de 26 de janeiro do corrente ano. 

14 
REQUERIMENTO N" 70, DE 1994 

Votação. em turno único, do Requerimento n° 70, 
de_1994, do Senador Marco-Maciel, solicitando, nos ter
mos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, do artigo Confissões de um amante de 
mesócllses, de autoria do escritor João Ubaldo Ribeiro, 
publicado no jornal O Globo, edição de 6 de fevereiro 
do corrente ano. 

15 

REQUERIMENTO N" 73, DE 1994 

Votação, em turno Línico, do Requerimento n° 73, 
de 1994, do Senador José Richa, solicitando, nos termos 
regimentais, ã transcriÇão~ nos Aliais dO -Senado Federal, 
do artigo Nas Crianças, o Celeiro da Cidadania, publi
cado na Gazeta do Povo, de Curitiba, edição de 29 de ja
neiro do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE (Levi Dias)- Item 7: 
DisCUsSão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n° 13, de 1994 (n' 3.254/89, na casa de ori-

gem), que regula a profissão de corretor de seguros. de 
capitalização e de previdência privada, e dá outras proVi
dênciaS. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais.) 

A matéria constante do Item 7, depende ~ votação de re
querimento a ela apresentada; fica, portaiito, sobrestada. 

A Presidência retira da pauta da Ordem do Diª-~ pieseriie 
sessão as matérias constantes dos itt!ns 8,17 e 18,de ãcordo como 
disposto no art. 175, e, do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens J::etirados de pauta: 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 2, 
····DE 1994-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
336, "b", do Regimento lnt~rno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n°2, de 1994-Complementar (n° 181/94- Com
plementar, na Casa de_ origeM), que altera a iedação da 
alínea. b do inciso I do art. 1 o _da Lei Complementar n° 
64, de 18 de maio de 1990, para elevar de lrês para oito 
anos o prazo de inelegibilidade para os parlamentares 
que perderem o mandato por falta de decoro parlamen
tar. (Dependendo de Parecer da Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania.) 

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3" da Resolução n' no, de 1993) 

Discussão, em turno úriiCo, do Projet,q de Lei da 
Câmara n° 167, de 1993 (n° 3.'529/93, na Casa de ori
gem), que cria c~gos dO Ç]rupo Processamento de Da
dos- no QUadro Permanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, e dá outras 
providências, tendO - - -

- Parecer favorável,- proferido em Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollemberg, em substituiÇão à Co
missão de Constituição, Justiça e Cid&.dania. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos EcoD.ômicos.) 

18 

PROJETO DE LEI DA CÂMARAW 246, DE 1993 

(lncluído_em Ordem._do Dia nos termos do art. 
3' da Resolução n' 110, de 1993) 

Discussão, em tum_o único, do Projeto de Lei da 
Câmara no 246, de 1993 (n° 1.229/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a municipalização da merenda 
escolar. (Dependendo de parecer da ComissãO de As
suntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (Levj Diis).:: Item 16: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3" da Resolução no no, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 125, de 1993 (n° 2.815/92, na Casa de ori
gem), que cria a EmPresa Comunitária, est.abelecendo 
incentivos à participaçãO' doS ei:npregã.dos no capital da 
empresa e dá outras providências. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos Sociais.) 
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Nos termos do art. 5° da Resolução D 0 _ll0, de J993, desig
no o Sr. Senador Márcio Laceida para proferir parecer, em substi
tuição à Comissão de ASsuntos Sociais. 

O SR. MARCIO LACERDA (PMDB-Mf. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de autoria do nobre De
putado J ones Santos Neves, o projeto em tela tem por fmalidade 
criar a empresa comunitária, belll como estabelecer incentivos à 
participação dos empregadOs no capltãl da empreSa. 

Ao justificãr sua iniciãtlva, o alitci" da proposta alega:--
11Com a prCsente proposição p"i'cfendemos incentiVar a parti

cipação dos trabalhadores no capital das pequenas e médias em
presas, assim como viabilizar a formação ~-~_entidade_de fms 
comunitátfos que permita aOs empregados Soma! ·esforços em be
nefício do grupo. 

Trata-se de proposta de grande interesse para a sociedade e 
o Governo, pois, ao se tomarem os empregados participes dos em~ 
preendimentos econõmicos; estará assegurado um signíficativo 
aumento de motivação para o trabalho, de produtividade, e por 
conseqüência,- do nível de vida dos assalariados". 

De acordo com a proposta, os empregados participariam 
com um mínimo de 30% do capital da Empresa Comunitária, bem 
como teriam direitO ·a participar coi:n pelo menos a terÇao_parte _dos 
cargos ou funções no órgão ináximô da sua_ ã.dministração;_ ade
mais, o empregado mais bem pago não poderia receber mais do 
que 15 vezes a menor remuneração pága pela empresa a seus em-
pregados. ·· - - . - . 

Por flm, a Eirij)resa C_C?mUilltária estari~ C!edenCia~ a usu~ 
fruir uma série de regalias, _sendo que a mais inipcitante delas seria 
a isenção de 50% na alíquot~ d_9_ -~~stõ -ae -Rerlda-ã (pie estiver 
sujeita -

Os conflitos e as tensões existentes numa empresa origi
nam-se no momento em que esta mede o trabalho humano como 
se mede o de uma máqu-ina, enqUanto o empregado faz uma ava
liação bem diferente. 

Não poucas vezes, para o empregado! a r:llãõ-d.e-obra é um 
fator da produção, ainda que teoricamente não se deseje_ asseme
lhá-lo a uma mercadoria. Representa, todavia, um custo e como tal 
é tratado. A atividade é inserida dentro da ótiCi --dos fatores econô
mi<:os e avaliada por aquilo que conta nÕ mCcanismo produtivo. 

Para o trabalhador, por sua vez, o -seti trabalho não é um fa
tor entre tantos: c-om o ·seu esforço ele coloca sobre o prato da ba
lança todo o peso de sua pessoa e não gostaria de vê-la ser 
reduzida a uma simples engrenagem de uma imensa máquina. 

Esta defasagem entre as duas avaliações cria um conflito 
que não pode ser sanado com aumentos de s_alfuio ou outros palia
tivos: somente inria "profunda reforma IDstituciooal da e~presa 
poderia elim.iná-lo. -- _ - _ 

com a fmalidade de comgrr as defiCiências da empresa mo
dema e diminuir as tensões e alienações-do muJ?.do. operário foram 
tentadas diversas vias: as maximalistas e as reformistas. As pri
meiras, julgando intrinsecamente perverso o regime que justifica a 
propriedade priVada dos meios de produção, procuraram a solução 
do problema através da estatização da ein_presa. Todavia, a simples_ 
transferência parã. o Estado da unidã.de- produtiva D:ão muda sua fi
sionomia e nem-mesmo-é CápaZ-de eliminar as Lensi5es. As viaS re
forriiistaS, sem pretender uma estatizaÇão da estrutura produtiva, 
tendem criar sobretudo condições estruturais e ambientais capazes 
de entrosar o trabalhado!= na vida da empresa. 

Neste contexto reforniista se insere o presente projeto que 
propõe uma participação ativa de -todos os empregados ná. empre
sa. A proposta vislumbra uma participação que -deve ser a alma de 
toda a transformação estrutural. Na verdade, sem ela, as várias ·ms-

tituições, nas quais a c.O:-gestão social e económica se concretiza, 
permanecem construções inanimadas. _ 

Por fim, a iniciativa do ilustre Deputado Janes Santos Ne
ves atende uma antiga reivindicação da classe trabalhadora e nesse 
sentido merece prosperar. 

Portanto, em relação ao mérito do projeto, somos pela sua 
aprovação. Entendemos, todavia, necessária a audiência da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de se ID?.4lifestar 
sobre a sua constitucionalidade, considerando qUe os-arts. 2°, I, e 
3°, IX, a, da proposição, parecem não se coadunar com o disposto 
no § 6° do art. 150 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discussão 
poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votaÇão da- matéria fica sob reStada nos- ieniiOs do art. 

375, VIII, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 19: 

PROJETO DE DECRETOLEG!SLA TivON" 38. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3" da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno úniéo, Oo Projeto de Decreto 
Legislativo n" 3I1,- de 1993 (n" 270/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos das Resoluções n<P 
267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do Organis
mo para a Proscrição das Armas Nucleares na América 
Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram, respectiva
mente, a denominação legal do Tratado para a Proscri

- ção das Armas Nucleares na América Latina e o 
parágrafo 2° de seu Artigo 25, bem como o texto emen
dado do referido Tratado. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

A Presidência esclareCe ao Plenário que durante o prazo re
gimental_ foi .apresentada emenda à proposição, que será lida _pelo 
Sr. JO Secretáiio:·-- . . .. - -

É lida a seguinte 

EMENDA N" I - PLEN 

Acrescente-se ao Art. _1° o parágrafo segundo, renumeran
do-se o atual parágrafo único como PrimeirO:- -

§!" ........................... - .... ___ , ................. . 
§ 2" Os textos das Resoluções n" 267 (E-V), 268 (XII) cita

dos no presente artigo produzirão efeitos para O Bi'asil apenas após 
a completa entrada em vigor do Acordo Quadripartite Brasi!-AI
gentina-ABACC-AIEA que, em todos os casos, especialmente nos 
temas de inspeções especiais, será prevalente sobre as alterações 
no Tratado de Tiatelolco (OPANAL) decorrentes das Resoluções 
n"' 267 (E-V) e 268 (XII). 

. Justificação 

· As alteraÇ&s do TratadO de Tiateloko, agora denominado 
OPANAL apontam todas na direção de passar-se à AlEA poderes 
explícitos ou diSfarçadOs pari iealizar inSpeções Cspeciais nos paí
ses membros. Isto conduz a uma possibilidade de manter-se o Bra
sil sempre sob suspeição e aberto às intromiSsões da AIEA em 
quaisquer setores tecnológicos brasileiros, a partir de que se levan
te, em qualquer ponto do planeta, qualquer suspeição de que o 
Brasil esteja descunlPrindo alguma parte do Acordo. 
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Para evitar que isto ocortã., e em combinação com os resul
tados esperados da assinatura do Acordo Quadripartice, considera
mos que a entrada em vigor das alterações no Tratado de 
11atelolco para o Brasil só aconteçam após assegurado ao Brasil o 
respeito a que os termos acordados não impeçam o- desenvolvi
mento autõnomo da tecnologia nuclear brasileira, bem como o uso 
pacífico da energia nuclear, nela incluída a propu1são naval, nem 
conduzam à revelação de segredos tecnológicos brasileiros. 

Esta, Senhores Senadores, é também a posição do :Ministro
secretário da SAE- Secretaria de Assuntos Estratégicos, que assi
nou o aviso 678/93 nos te~os supra, sugerindo que só se 
ratifiquem as emendas à Tiatelolco após as garantias acima-serem 
obtidas. 

Desse modo, é requerida a emenda supra, para a qual espero 
poder contar com o apoio dos meus pares. 

Sala das Sessões, 6 de abril de I 994. - Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nos termos do art. 5° 
da Resolução n° 110/93, designo o nobre Senador Dirceu Carneiro 
para proferir o patecer SObre o piOJeto e a emenda, em substituição 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciori.al. 

O SR. DffiCEU CARNEffiO (PSDB-SC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado recebeu, vin
das da Câmara, três decisões que dizem respeito a essa questão dos 
tratados e das salvaguardas nucleare_s, tendo duas delas já sido 
apreciadas, e estando a terceira ora em apreciação. 

A primeira tratava da definição da sede <UI AB.ACC -Agên
cia Brasileiro--Argentina de COntabilidade e Controle de Materiais 
Nucleares -, tendo sido aprovada, após apreciação, a cidade do 
Rio de Janeiro. -

A outra dizia respeito a um acordo qtiadripartite, que definia 
um entendimento bilateral com â Argentina, juntamen_te Cm,l. a 
Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e_Controle de Ma
teriais Nucleares e à·· Agência Internacional de Energia Atômica, 
também já aprovado nesta Casá. -

Com esse acordo, o Brasil deixou de .(azer parte daquela lis
ta de países suspeitos que pretendiam obter a bomba atômica. 
Apesar de sermos proibidos de fazê-lo pela nossa Constituição, 
esta não se constitui doCumento suficiente para o contexto interna
cional. Esse tratado com a Agência é o·coovênio., O éontrato, o docu
mento hábil para convencer a comunidade int.erpacional de_ ciue 
realmente o Brasil uão está buscando a fabricação do arte fato nuclear. 

Mas para que esse tratado quadripartite se enquadre perfei
tamente no contexto internacional ele necessita de um,a superestru
tura política, representada na América Latina pelo Tratado de 
Tlatelolco, que diz respeito a questões de depósito, utilização, fa
bricação, manipulação ou transferência de artefatos nucleares no 
territóiiolatinowamericano. 

Sobre esse assunto, temos três documentos internacionais. 
O Tratado de Não-Proliferação- TNP- é o mais contun

dente e discriminatório de todos eles, que o Brasil sempre recusou
se a subscrever, porque trata discriminatoriamenfi ãs potências 
detentoras de bombas ou de tecnologia nuclear bélica em relação a 
paises que apenas buscam tecnologia nuclear, sem pretensões béli
cas. O Brasil não assinou e nem vai assinar o TNP, que encerrará 
seu a tua! período de vigência no ano de 1995. Posteriormente, dew 
verá ser prorrogado, moCificado ou emendado_. já que existem vá
rios países que estão se proPondo a oferecer emendas e 
modificações ao TNP, dentre eJ.,s o Japão. 

Temos um outro tratado d ... Pacífico Sul, o Tratado de Raro
tanga. que também prevê a eliminação total dos artefatos bélicos 

de origem atômica ou nuclear, resguardando essa parte do Oceano 
desses armamentos, mediante um conjunto de mecanlsinos que ad
ministram a condução da política de desnucleariiação do Pacífico 
Sul. 

O terceiro documento internacional,_ ~-sa terceira superes
trutura política, é o citado Tratado t;ie 11atelolco, em vigência des
de 1967. Embora o Brasil, por meio do Congresso Nacional, já o 
tenha ratificado, nunca o colocou em vigor no seu território, visto 
que ele traz também algumas imprecisões de texto e _de mecanis
mos de acompanhamento das salvaguardas, ~o ponto de não per
mitir ao Brasil que tivesse tranqüilidade, serenidade, em aderir a 
esse Tratado, pois -eSsCs mecanismos com definiçõeS imprecisas 
levariam a certos riscos que o nosso País não quis corier: 

O Brasil lutou para a modificação dessaS imprecisões e con
seguiu seu intento através do Tratado de 11atelolco emendado, que 
é o documento que ora estamos apreciando. Essas emendas defi
nem com mais precisão quais oS' OrganiSmoS ·e por Que mecanis
mos vão se estabelecer as salvaguardas nucleares em relação ao 
Brasil. 

No art. 16 do Tratado de Tiatelolco emendado está explícito 
um dispositivo que nos causa preocupação: ·as :hispeções espeCiais 
dOCorrentes de denúncias. Lutamos muito para que no Tratado de 
Quadripartite - que resultou do acordo firmado entre a Agência 
Brasil-Argentina e a Agência Internacional Nuclear de Energia 
Atômica- não coiistasse nenhuma inspeção especi81 por denúncia. 
A única circunstância para a inspeção "êspecial será quando houver 
discordância, quando não hoUver sintonia de quantitativos de ma
teriais nucleares processados pelo Brasil e os números que a Agên
cia encontrar. Diga-se de passagem que isso não é muito difícil de 
acontecer, porque trata-se de procedimentos e critérios de verifica
ção e medição dos níveis de irradiação ou de quantitativos de ma
teriãl :enriquecido. Mas é somente nessa circunstância que o nosso 
Pais fica exposto à chama4a inspeção especiaL 

Essa inspeção especial da Agência Internacional é relativa
mente preocupante, por ser uma figura nova no contexto das salva
guardas nucleares. Até a guerra do Golfo, não ·existia a 
posSibilidade da Agência Internacional fazer inspeções especiais, 
que signifiCam inspeções em instalações não declaradas peJo Tra
tado, portanto, instalações sob suspeita. 

Essa pretensão da Agência foi bastante ampliada quando, 
por ocasião da guerra do Golfo, se verificou q!J-e o" Iraque dispunha 
de muitas outras instalações nucleares nãQ de.claradas e desconhew 
cicias pela Agência. Em virtude do desconhecimento dessas insta
lações nucleares do Iraque, que não estavam dentro das 
salvaguardàs, portanto, totalmente sem o controle da comunidade 
internacional, a Agência Internacional de Energ!a Atômica sofreu 
fortes pressõeo;, principalmente de parte das potências nucleares. 
Além disso, o Iraque também não estava cumprindo o Tratado, já 
que é signatário do Tmtado de Não-PÍ-oliferação de Armas Nucleares. 

Esse episódio produziu, logo em seguida,_ ou~o incidente 
que ainda persiste; refrro-me ã Coréia do Norte. A Agência Inter
nacional realizava inspeções rotineiras nas instalações nucleares Ca _ 
Coréia do Norte. Todavia, após a Guerra do Golfo, algumas potên
cias internaCioD.ãi.S constataram, através da espionagem de satéli
tes, que havia outras instalações não declaradas na Coréia do 
Norte. A Agência Internacional, em _virtude de pressão exercida 
pelas potências nucleares e de decisão da jtlllta de governadores-da 
Agência Internacional de Fnergia Atômica, decidiu fazer uma insw 
peção especial na Coréia. do Norte. Este país, sentindo-se .l!tingido 
em_sua soberania, não pennitiu que a inspeçãO fosse alé:ffi das ifls-
talações declaradas. . 

Ocorre que essa circunstância e{>_tá_ produzindo uma ~rea de 
tensão junto ao Japão, China e Coréiis do Sul e do Norte, fazendo 
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com que essa animosidade prOOuza bons negócios para os Estados 
Unidos, que já está mandando mísseis Patriot para a Coréia do 
Sul e, quem sabe, até para o Japão, estimulando os exercícios mili
tares conjuntos e toda uma tensão que, na Coréia, mmca deixou de 
existir e -que, agora, acaba tomando significação -inais grave exata·
mente por causa de uma inspeção especial. 

Trouxe esses dados, Sr. Presidente, para demonstrar a cau
tela e a gravidade que estamos enfrentando em relação a esse as
sunto. No art, 16 do Tratado de Tiatelolco, que ora discutimos, 
consta exatamente a inspcção especial decorrente ·de denúncia de 
um Estado-parte. Diz o texto que os Estados-parte poderão, me
diante denúncia, solicitar ao Conselho clã OPANAL uma inspeção 
especial em determinadas instalações, princíp3.lmente não declara
das, porque as _declaradas já têm o acompanhamento total e inte
gral da Agência Internacional. Neste caso, ficamps preocupados 
porque economias frágeis da América Latina poderãO-, interpretan
do interesse de outras economias miiS foites futere-SS:adas num 
conflito, nunl embãraÇO~ num hllpaSSé c:IeosSa nittUreZa Oferecer de
núncia -que; silldo acolhida pela OPÃNAL, cbeg_ará na Agência 
Internacion-al, que poderá lambém decidir, pelos seus mecaillsmos, 
uma inspcção e_special no território nacjona1, abrangendo oulras 
instalações, além das declaradas pelo nosso País. 

Diante desse texto, examinamos inúmeraS possibilidades: 
emendá-lo ou até rejeitá-lo. Entretanto, esse Tratado, que, em boa 
parte,_ teve autoria da diplomacia brasileira, foi aprovado,_ e a AI
gentina, o Chile e o México_já depositaram· a ratificáçãô: O Conse
lho da OPANAL, entretanto, está instalado sem a presença 
brasileira, que não pôde comparecer a sua sede, no México, para 
fazer o depósito da ratificação pon:iue não conseguiu um adiamen
to mais prolongado - foi adiado para janeiro deste ano de !994 -, 
e pelo fato de__o_Congresso brasileiro não ter tido tempo suficiente 
para amadurecer essa matéria em pctiodo tão curto. Para um certo 
constrangimento, inclusive brasileiro, depositaram a ratificação do 
Tratado o Chile e a Argentina. 

Evidentemente que não existe acordo nuclear na América 
Latina sem o Brasil. Qualquer ausência do Brasil tira toda substân
cia de uma política de tecnologia nuclear na América Latina, por
que é o País que mais detém tecnolOgia iludear. Portanto, não- é 
normal que o nosso País não esteja cQnio membrO efetiv-o e pennã
nente do Conselho da Opanal. 

Por outro lado, precisaríamos encontrar-um caminho mais 
cauteloso, que não permitiSse, -de modo tão ex.Plícito, aquilo que 
nós evitamOs noTi'atado Quadi'ipartite, que foram as inspeções es
peciaiS por denUncia. No Quadripartfte_ nãO_ existe_ íns_peç_ão eSpe
cial por denúncia, só por discordânCia -ae- -qUaD.tltãtivos de 
materiaiS nucleares, e quanto a isso não vemos maiores .Problemas. 

Em virtude de os países vizfuhos já lerem depositado e da 
complexidade que envolve uma renegociação desse tratado ser 
muito grande, há o risco de o Brasil, à revelia, ter que se submeter 
ao texto_ do tratado original ratificado pelo último país. É o caso de 
Cuba, último país a manifestar interesse_eÍn ratificar O Ti-atado"-de 
Tlatelolco .. Caso Cuba alcance ·a -ratificação do Tratado - e basta 
vontade do Primeiro Mnistro Fidel Castro para que isto aconteça 
de modo rápido-, o Brasil terá que se submeter ao texto do tratado 
original, criando uma verdadeira anomalia, porque uns países ora
tificaram modificado e outros vão ratificá-lo no seu texto original. 
Isto cria uma enorme confusão. 

Não c_onseguimos, então,_encontrar-uma saída nesse periodo 
em que procuramos amadurecer, estudar a questão. Discutiinos a 
questão com os nossos· embaixadores junto à Comunidáde Econó
mica Européia, que têm ·bastante experiência sobre isso, e tiv~ a 
oportunidade de discutir pessoalmente com o embaixador Jorio 
Dauste-r, junto a Bruxelas, portanto~ junto à ComUQ.içlade Econômi-

ça Européüt, questão das salvaguã.rdas nucle_ares, por ocasião da 
visita ao ParlamOnto EuroPeu, effi Bruxelas, neste ario. Verifiquei 
que há uma preocupação generali~da na diplomacia brasileira em 
relação à aprovação dessa superestrutura política para dar contex
tura total ao Tratado Quadripartite, que deve estar submetido a este 
acordo mais amplo. E o Tratado de Tlatelolco, embora sendo um 
tratado regional, tein a ratili:cação de todas as Iia:ções mais iill.Por
tantes do mundo, inclusive da Inglaterra. Digo inclusive para citar 
um fato específico relativo à Inglaterra, pitoresco, que queria rela
tar ao Senado. 

-Por ocasiãq da Guerra çlas Malviq~,_send6 a ID._glaterra sig
natária do Tratadq de Tlatelolco, não poderia introduzir, nesse 
campo de conflito, armas nucleares. Mas eis que estavam presen
tes, na área de conflagração, submarinos com propulsão nuclear. E 
esses ~uiparp.eªtos bélico~ foram motivo de denúncia, pela Ar
gentina, junto à O PANAL, quando seu conselho, reunido, discutiu 
e_ deci<!iu qu-e submarino com propulsão nuclear não é arma nu
clear. J3 apenas uma tecnologia nur:lear _a serv~o _da propulsão e, 
portanto, não era arma nuclear em si. Essa declaração da OPA~ 
NAL fez com que o Brasil, agora neste_Tratado do Quadripartite, 
fizesse constar explicitamente o seu direito de buscar tecnologia e 
construir submarino nuclear. Talvez seja o único tratado em que 
isso conste de forma explícita. E foi exatamente_ utilizando o que 
aconteceu na Guerra das Malvinas, em que a OPANAL decidiu 
que submarino com propulsãO nuClear não é uma arma nuclear e, 
portanto, poderia circular nesse ter:Dtório, qUe O_BrasilinduiU o di
reitO explícito de construir submarinO nuclear num tratado de sal
vaguarda nuclear. 

De modo que esse fato é interessante até para nós registrar_
mos a abrangência- do tratado e porque fez com que todos esses 
países detentores de arma nuclear fossem signatários do Tratado 
de Tiatelolco. _ 

Fazendo essas considerações e lamentando não ter encon
trado uma alternativa mais apropriada para esse texto, e neste as
pe.cto tendo que reclamar da diplomacia brasileira de não ter 
alcançado as cautelas necessárias para evitar esse texto, nós fica
mos diante de- uma situação bastante difícil no sentido de opinar 
pela rejeição ou pela aprovação deste projeto. 

Opinar pela rejeiçãó significa causar, no contexto inte:l:na
cional, uma dúvida, e não P,á motivação para que o Brasil cause 
essa dúvida. A não-aprovação de um tratado de não-proliferação 
de armas nucleru::es significa passar uma mensagem ao mundo de 
qUe o Brasil tem pretensões_de buscar a.mias nucleares. Esta é_!Jma 
j.lliefpretação s"iffiplória e primeira que decorre de uma rejeição de 
um tratado dessa natureza. O mundo de boje es,t_á muito sensível a 
esse tipo de pretensão de qualquer Pais. E Se existe grã.us de intole
rância a serem apontados, eu diria que o maior grau de intolerância 
das potências bélicas do mundo é em relação a pretensões de cons
trUção de armas·nucleares. Os exemplos são vários. Conhecemos, 
no Oriente Médio, alguns Contundentes em relação a Israel, bom
ó-ardearido instalações-i:nic1c!a!es dos Seus vizinhos, evidentemente 
com o apoío das gr.1nd-es potênCiaS -::._--feito- por Israel apenas por 
conveniência. Nós temos mUito claro que o Brasil, que desde 1865 
não tem nenhum conflito com seus vizíohos de fronteira, que não 
teni mantido nenhuma animosidade bélica com ninguém, é um 
País que não está atrás de artefato nuclear bélico e, portanto, não 
há razões, neste sentido, para passar a ímpressão de que está es
condendo alguma coisa e que, por isto, não pode assinar esse ou 
aqUele tr3tado. - -

Por outro lado, discuti com vários diplomatas b!asilei!os so
bre as circlll'!Stâp.ci_as em qUe poderia acontecer uma denúncia, por 
parte de um país da América Latina, em relação às insp_eçõe_s ~spe
ciais. Pela avaliação dos nossos diplomatas, Virifica-se que pou-
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quíssimos países da América Latina têm tecnologia ou condições 
de apontar uma suspeita dessa natureza, que precisaria ser muito 
bem embasada, porque se trata de algo grave em relação- a confli
tos de soberania; portanto, qualquer país que não fosse cOnhecido 
como detentor de conhecimento sobre esse assunto, estaria imedia
tamente sob suspeição de fazer papel de testa-de-ferro de outro Es
tado. E isso também já seria--sUficiente para cair por ierra essa 
pretensão. _ __ - - -

Por outro lado, o Brasil tem uma inlluência significativa 
pela sua própria natureza nesse Conselho, uma vez que dele fará 
parte permanente. E, nessa circunstância, também poderiam agir 
os mecanismos diplomáticos no ·sentido de impedir que qualquer' 
coisa dessa natureza fosse tentada. Mas, caso isso passasse pelo 
ConseJho da OPANAL, por qualquer circunstância que não cabe 
analisar, teríamos ainda que ter a decisão da Junta de Governado
res da Agência Internacional de Energia Atônllca~ que ieria que 
decidir sobre aspectos muito objetivos e, portanto, reais, existen
tes, além de ter que cumprir o acordo que já fiZeniOs. E tal acordo 
não prevê inspCções especiais por deiiúnCia. De mOdO que tería
mos uma boa tese para defender, desde que o acordo que temos 
com a Agência não prevê esse tipo de insJ)C\:ãO especial, embora o 
Tratado de 'Tiatelolco, sobre o qual pretendemos oferecer parecer 
favorável, preveja-o explicitamenle nuni~de seus aifi.riOs~ -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante de relativa complexi
dade do tema e da sensibilidade que causa no contexto intemacio-

;ta relataria opina pelo parecer - -

vorãvel. E relativamente à emenda do Senador Eduardo Su-
plicy, referindo-se aos efeitos do Tiatelolco após o acordo do 

Quadripartite, fica prejudicada pela própria realidade. Isso quer di
zer que o Quadripartite já foffatificado e, portanto, está em vigor: 
O Brasil já ostentou esse troféU no contexto--interriacional em- via
gens que o Ministro das Relações Exteriores, Celso- Amorim, fez à 
Alemanha, um dos paises que vigia muito o Brasil neSse sentido e 
é vigiado também pelas potências atômicas; JX>T isso tem de man
ter uma lista h sempre muito bem visível e assim faz restrições de 
transferência de tecnologia ao País nesse sentido; e tambéril SObre 
-..;isitas que o Brasil acibou de fllUr ~- Çh~a e a outros países da 
Asía. Todos alegam impossibilidade de transferir tecirologia sensí
vel ao Brasil por falta de o País ter ratificado os trãtados de não
proliferação de armaS nUcleares ou de salva-guardas nucleares. 

Assim, diante desse quadro, com as ressalvas que flz parti
cularmente sobre o art. 16, consultando também váriós Colegas do 
Senado no sentido de formar uma opinião mais abrangente, esta 
relatoria oferece parecer favorável ao decreto--legislativo de ratifi
cação do Tratado de Tiatelolco. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levi DÍas) -O _parecer conclui f~
voravelmente ao projeto e contrariamente à emend3.. 

Completada a instrução da matéria, passã-se à discussão do 
projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.) · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem a palavra V. Ex' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-cE. Para 
discutir. Sem revisão do arador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
gostaria de sugerir ao Senador Dirceu CameirO~ ·na discussão -do 
parecer~ que conserte a redação do projeto de resolução. que eStá 
redigido, no seu parágrafo únicO, da seguinte maneira: 

São sujeitos- à apreciação do Congresso NaCional quaiS
quer atos que impliquem modificação em qualquer das resoluçõ
es, bem como quaisquer atos ... " 

• :
1 
Então, as palayras_ qualquer e quaisquer se repetem três ve

zes eri:l seis linhas. Sugiro a seguinte redação: 
. \São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional os atos 

que impliquem em modificação de qualquer das resoluções, bem 
como ~dos os atos, que nos termos do art. 49, indso ... " 

Justifico, Sr. Presidente, que a redação está muito ruim. Sr. 
Dirceu ~eiro, essas emendas dariam maior _elegância, dizendo 
exatameni~ a mesma coisa. Como entendo que o- Relator pode 
emendar a ~dação, para não complicar o processo - já que S. Ex• 
aprovou e, m\lito embora com as amplas modificaçOOS,-0 melhor 
caminho encoD.q-ado foi aprovar e rejeitar a única emenda porque a 
emenda prescreVe~, aliás, caducou com o acontecimento que ela 
previa e que se re~trou -, dever-se-ia apenas aperfeiçoar a reda
ção por estar muito feia no parágrafo único do art. 1° desse projeto 
de decreto legislativo~ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, ressalto que não há necessidade de emenda nesse 
sentido já que a Comissão Diretora pode fazer a correção da reda
ção sem alteração, naturalmente, do texto na própria redação fmal .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Então, Sr. Presi
dente, gostaria que ficassem-registradas as minhas propostas, por-:: 
que avalio que fica mUito feia a redaÇão fazendo constar a palavra 
qualquer três vezes. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Estão registradas, Sr. 
Senador. 

Senador Dirceu Carneiro, V. Ex• teria algo -ainda á dizér? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sim, Sr. Presidente. Quero 
também manüestar-me com relação a essa questão, pois com
preendo que a redundância e a ênfase em determinados termos re
petidos decorre muito mais do clima emocional que essa matéria 
suscitou durante sua tramitação do que propriamente uma ex pres
são mais serena daquilo que o texto deve conter. De modo que_es~ 
tou de pleno acordo que as expressões não são nada mais nada 
menos do que meras incorreções redacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Não havendo mais 
quem peç:a a palavra, encerro a discussão. 

A votação fica sobrestada nos termos do art. 375; Vlll, do 
Regimento -Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. -

Há oradores inscritos. 
~ ___ ÇOD,cedo _a palavra ao Senador Ney Maranhão, que falará 

pela Liderança do PRN, pelo tempo de 5 minutos. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro 
lugã!, antes de pedir a transcrição de dois eventos que ocorreram 
em Pernambuco e que significam muito para o meu Estado, quero 
chamar a atenção desta Casa para um problema que muito me 
preocupa: de uns tempos para cá, a nossa Justiça, os nossos tribu
nais, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, estão sendo ataca
dos dirata ou indiretamente. 

Lembro-me que no episódio do mandado de segurança im
petrado por Femando Collor referente aos direitos politicas, que 
rio meu entender S. Ex• tem, o ex-Presidente comentou que deci
são da Suprema Corte não se discute; cumpre-se- dizia o ex-Pre
sidente Collor. Naquele episódio, quando o Ministro Galotti deu 
aquele voto de empate, voto sem patrulhamento, voto de um juiz 
que honra a Corte brasileira e qualquer outra de qualquer País des
te Planeta, o mundo veio quase abaixo. Veio a decisão- não diS-
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cuto - dos três eminentes juízes de um tribunal inferior para ser 
cumprida. 

Tive ocasião, na Revisão Constitucional, de defender 3. Jus
tiça. Ela tem de ter condições, verbas, pagar bem seus juizes e seus 
funcionários, para que ela ande e resolva o mais rápido possível os 
processos que estão encalhados. Con,tudo, algumas forças tentam 
impingir à Justíça do meu País uma fiscalização _que ela já te;m. 

Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que em todos os 
cantos, em todas as sociedades existem homens sérios e os 11cabrils 
safados". Temos um exemplo: no Vaticano temos o Arcebispo 
Marcinkus, envolvido no escândaio do Sa;o.co Ambrosiano. Então, 
isso não é novidade. 

Agora, não podemos desconfiar de nossa Justiça, do Poder 
onde o cidadão pode buscar refúgio quando nada mais lhe resta. 
Não podemos discutir nenhum tipo de decjsão da nossa Suprema 
Corte; temos de cumpri-la. 

O último episódio que gerou essa crise- no meu enfetider 
superficial - por uma decisão do Ministro Galotti, com respeito a 
essa medida provisória, foi devido à falta - e digo isso aqui, ao 
Presidente-da República e a qualquer autoridade, porque não man
do recado, digo direto - de competência de alguns membros do 
Governo por não terem procurado, antes que isso acontecesse, a 
Suprema Corte, o Ministro GaloUi, os Srs. Ministros, para que so~ 
lucionassem o problema antes que ele acontecesse. Mas deixaram 
acontecer, uns por mã-fé, outros por inc0Ill1Jelência e alguns por
que querem ver o "circo pegar fogo". 

Sr. Presidente, sabemos que o Presidente Itamar Franco -
eu o conheço, é um homem sério- nã_o aceita 11guizo no seu pesco
ço". É preciso saber levar, conversar, convencer Sua Excelência, 
mas faltaram essas pessoas ao seu lado antes que aquele episódio 
acontecesse. 

Agora, há uma coincidência rriuito gran~de: a Justiça está 
sendo vilipendiada, atacada direta ou indiretamente. Isso é muito 
rulm! O episódio do Rio de Janeiro: os banqueiros do jogo -do bi- · 
eh o já foiam condenados, a maioria está na cadeia; o Sr. Castor de 
Andrade, que diz ter a lista, que comparo à da Odebrecht, teve 
tempo suficiente. Como experiente homem público-; de cabelos 
brancos, vi o golpe de Getúlio e agora contra o Presidente Feman~ 
do Collor; jã vemos o joiO Sendo" se pirado -do trigo. Hoje, qu-eiram 
ou não,-riluita geD.te qUe Võfuu peJa sua derrubada está arrependi
da, mas sem coragem de dizer. 

Saiba, Sr. Presidente, que, no meio do povo, em pesquisa 
feifã do Oiapoque ao Cbuí, o Presidente Collor tem _entre 07 a 10% 

·-.de·. possibilidade para transferir voto. APenas transferid Se ele fos
se candidato, em qualquer Estado, seria eleito Deputado Federal, 
e, na maioria, seria o mais votado, JX'is o povo já vê ã- separação 
do joio do trigo. 

Sr. Presidente, ·agora 6 qti~ me preocupa é ó -problema da 
Justiça, quãD.do estamos encontrando juízes nessa lista, Parlamen
tares como-o Deputado Jamil Haddad- como neste momento afrr
mo, defendo-. que não é do meu partido. mas foi nosso Colega no 
Senado, é um homem sério, a quem não admito uma acusação do 
gênero. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, que muita coisa aconte-
ceu, mas existe muita armação, prínci_.Palmente_ com_ a situação que 
vivenciamos, quando a classe política está muito em baixa, Com a 
sua credibilidade abalada em relação à popnlação. 

Sr. Presidente, coincidentemente, há dois dias, na a Folha 
de S. Paulo, foi publicado um artigo, não me recordo o autor, vio~ 
lento contra o Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Jun
queira. Todos sabem que não simpatizo com S. Ex a, Já afirmei aqUi 
muitas vezes. S. Ex.a gosta muito de imprensa, de comentar, de fa
lar, é um tanto "vedete", mas é um homem sérió- sob esse aspecto 

não podemos colocar em dúvida, discutir -, de posições assumi~ 
das, cumpre o seu dever, com a seriedade que o cargo requer. 

Tudo isso me preocupa, Sr. P:i-esidente, pois se a nossa Jus
tiça é contestada é porque as coisas não andam bem. 

Sr. Presidente, terei oportunidade de, futuramente, falar ... 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- c,;m multo prazer, nobre Se
nador, assim que completar o meu raciocí:Iiio. 

OpOrtunamente falarei desta tribuna sobre a derrubada do 
Presidente Collor, sobre as coisas que estão açontecendo, das pes
quisas coincidentes. Quem recebe de um a três salários mínlmos é 
que está dando maior índice ao ex-Presidente Collor nas pesqui~ 
sas, 13, 14%; não são os fazedores de opinião; estes dão 2, 3%
tenho todas_ as pesquisas. Em Pernambuco, o Estado em que ele 
perdeu as eleições, se fosse candidato hoje, teria 600 mil votos. 
Tenho dados de uma pesquisa que pergunta: - 1b senhor e a se
nhora votariam num candidato apoiado pelo ex-Presidente Collor 
de qualquer maneira''? Deu quase 6%, um candidato a Deputado 
Federal em Pernambuco teria quase 300 mil votos. 

O preocupante. Sr. Presidente, é essa tentativa, direta ou in
diretamente, de desmoralizar a nossa Justiça ou pressionar os nos~ 
sos juiZe-s. Não posso aceitar, nós democratas não podemos 
aceitar isso. 

Ouço o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, com muito 
prazer. _ __ _ _ __ _ _ 

___ Ó Sr. Cid Saboia de Carvalho- Estava ouvindo o discur
so de V. Ex• quando falou do ex-Senador e atual Deputa-do Jamil 
Haddad. Vi nos jornais até a fctografia do nosso cOinpanhciro de 
COngresso Nacional, ex-companheiro de Senado. Li e achei muito 
interessante essa providência, a infonriação de que o Deputado Ja
mil Haddad abriu mão de toda e qualquer garantia constitucional e 
ofereceu todas as suas contas para que fossem examinadas, para 
que tudo se esclareça, respeitante à sua atuação. Essa atitude era 
plenamente esperada de parte do nosso companheiro Jamil Had
dad. Esse cidadão, nos anos em que o conheço, sempre o Vi proce
dendo de modo correto, de modo patriótico, nada deixando 
transparecer que por detrás daquela pessoa haja o ·cometimento de 
qualquer ilícito ou qm ... seja uma pessoa que se utilizasse do ilícito 
para se conduzir a um cargo de expressão, no contexto público do 
País. A acusação foi feita, inclusive contra a Deputada Cidinha 
Campos, de quem já falei, hoje, aqui. Eu até deveria ter mágoa da 
Depntada Cidinba Campos, pois sonbe que em outra oportunidade 
ela me atacara, através de uma emissora do Rio de Janeiro, quando 
eu era Relator de uma CPI, aquela CPI que apurou a corrupção 
passiva do ex-Ministro Rogério Magri Mas eu nã_o tenho essa má~ 
goa porque ela estava sendo iludida por mã informação. Temos 
que reconhecer que a Deputada Cidinba Campos é uma muJher de 
muita coragem e- que tem marcado a sua presença no Congresso 
Nacional exatamente pelo seu espírito de "luta e pela sua combati
vidade. Pode ser que essas insinuações visem obter o enfraqueci
mento de atuação de pessoas~ como Cidinha Campos, como Jamil 
Haddad e como tantos e tantos outros ac:jui no Congresso Nacio
nal. Agora, o ruim-é se divulgar antes da apuração. 

O SR. NEY MARANHÃO - Exatamente, Senador. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Porque, se porVentura a 
Depntada Cidinba Campos - essa formidável artista que tanto co
nhecemos_ da televis_ão de outras épocas, uma pessoa sempre de 
mu~to valor- se não~ é y.erdade o que dizem dela, se não é verdade 
o que dizem de Jamil Haddad, se não é verdade o qu_e s~ insinua 
sobre o Poder Judiciário, daqui que se esclareça, o lamaçal está jo~ 
gado ... 
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O SR NEY MARANHÃO':C O mil está feito, Senador. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho ... contra todas as pessoas 
que jamais terão répáro disso. Até citei, hoje, -antes_ de V. Ex•, falei 
aqui, expressando a minha preocupação quando houve a invasão 
do Poder Judiciário e se disse que, administrativamente, o Supre
mo havia cometido ilegalidades. 

O SR. NEY MARANHÃO- Claro. Senad.or. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho -É difícil a gente acreditar 
nisso, e a população não acreditou. 

O SR. NEY MARANHÃO·~ ·Mas saiu~,--·-

0 Sr. Cid Saboia de Carvalho -O fato é que jogaram a 
lama sobre o Supremo. 

O SR. NEY MARANHÃO - iSSo não pode nunca aconte
cer, Senador. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - E faltou comedimento 
aos pr6ceres da República para evitar aqUilo que se chamou de_ cri
se, quando, na verdade, não havia ciise, havia a desmedida, hã.via 
um cometimento de invasãQ de poder, sem que se trouxesse o Po
der Judiciário para o contexto de uma crise, porqUe o Poder Ju_di
ciário em nada contribuíra para a consumação de uma crise. 

O SR. NEY MARANHÃO- Perfeitruriente. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Então, o seu discurso 
completa o que fiz horas antes de V. Ex• assomar a tribuna. Quero 
dizer que a sua palavra é uma advertência. Quanto ao Presidente 
Fernando Collof, de que V. Exa está falando, não quero examinar 
o mérito de suas primeiraS iiifoimaçõeS--;--ili.aS- quero louvar o seu 
espírito de lealdade.. V. Ex .. tem sido um cidadão aqui que tem 
guardado lealdade às pessoas e ela chega carinhosamente ao ex
Presidente da República Fernando Collor de Mello. Então, sem 
examinar os dados, sem examinar as pesquisas de que falará V. 
Ex a em outra oportunidade, quero só dizer que louvo em V. EX .. 
esse espírito nordestino, a lealdade nossa, aquela lealdade sertane
ja que resiste ao iriverno e-aOs verões exagerados das nossas secaS-. 
Muito obrigado. 

O SR. NEY MARANHÃO-- Senador Cid Sab6ia de Car
valho, quero agradecer a V. Ex ... priineiro, porqile colocou_ o seu 
aparte exatamente no ponto que me preocupa: ·o problema da nos
sa Justiça e a maneira C o mó ela está sendo colocada. 

Em segundo lugar, o mal irreparável que é feito às pessoas, 
como citamos há poUCo; ·ao ex-Senador Jamil Haddad e à Deputa
da Cidinha CampOs. Espero que, amanhã, comprove-se- que eles 
não tinham nada de comprometedor com esse episódio~ porém o 
mal estará feito. Quero agradecer a V. Exa pelo seu Oportuno apar
te. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Exaum aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio. Faundo soar a 
campainha.)- Nobre Senador Ney Maranhão, a Presidência soli_c"j
ta a V. Ex .. que não conceda mais apartes porque teremos, ainda, 
uma sessão extraordinária a ser conVocada logo em ~guida. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muitoc obrigado, Sr. Presi
dente. Solicito a compfOOnsãó de V. Ex•, pois llão posso deixar de 
ouvir o aparte do meu amigo e ilustre Senador J!,ltahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Serei bem rápido, Senador. 
Em primeirO lugar, desejo dizer que subscrevo, integralmente, o 
aparte do Senador Cid Sabóia de Carvalho; no que se refere ao 
nosso ex-companheiro no Senãdo, Jamil Haddad. Conheço Jamil 
Haddad há muitos anos e tenho por ele o maior respeito Coirià ci-

dã.dão e como político. Tenho a certeza de que ele, em pouco tem
po. irá desfazer-se dessa acusação que lhe foi feita. Em Segundo 
lugar, quero referir-me a essa campanha contra a Justiça. No Bra
sil, temos fatos interessantes: às vezes acontecem episódios que 
passam silenciosamente, ningllém tepara, ninguém diz nada, nin
guém fii"D.ada, as autoridades competentes não agem. Um Go
vemador de Estado mandou soltar, sem a in~rf~rência da Justiça, 
154 presos nas diversas Delegacias do Estado. E o maior desres
peito à Justiça e iSsO ficã. quase que como um ato Cômico. Passa, 
assim, sem a mi.iOT-re-peiCUSsã6, -comO se fosse uma-cOisa õatutal, 
quarido é ~maior gravidade! É um ato de desrespeito à Constitui
ção, à Lei, à Jus~ça. Tudçl o que pode ser condenável é praticado 
com este ato, mas ninguém age, fica tudo por isso mesmo. 

o SR. NEY MARANHÃO - Concordo inteiraillenie com 
V.Ex-. 

-O Sr~ Jutaby Magalhães- Isto é o que acontece no Brasil, 
infelizmente. 

P SR. NEY MARANHÃO - Ê-Coiilo se eStive5Semos··na 
"casa da mãe Joana". 

O Sr. Jutahy Magalhães-- Pergunto: Onde estão as autori
dades competentes para agir contra isto? Porque existem autorida
des para cercear esses abusos, pelo menos na nossa legislação 
estas autoridades existem, mas são omissas, estão também prati
cando crime de omissão. Falarei sobre isto quando tiver todos os 
dados pertinentes. 

O SR. NEY MARANHÃO - Seremos solidários com V. 
Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pelo menos uma voz se levan
~IÍ :p.este País cçntra atitu_des como estas, criminosas,_ não importa 
quem as pratique, pois, seja quem for, deve ser punido, não inte
ressa que seja o Sr. Antônio Carlos Magalhães ou seja lá quem for. 
S. Exa não tem autoridade para desrespeitar a lei, não pode ser 
contra a Constituição, como a cada dia faz. Nossa Constituição 
proíbe que se faça, _com a imag~m e som, propaganda de autorida
de oficial, e ele (a_7:_ª propaganda, comícios a cada dia na televisão; 
tumsfere recursos do Estado. para os cofres de propriedade de sua 
família, que é a televisão, mais de um milhão e_ meio de dólares 
por mês, e é uma propaganda maciça, num flagrante desrespeito à 
Constituição, e as autoridade ficam olni.Ssas. 

O SR. NEY MARANHÃO-- Isso ê o mais grave, Senador! 

________ O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex .. e o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho fal_ar_am_em lealdade.._ V. Exa realmente.é um homem 
leal, e respeito os homens leais e sfuto um constrangimento pro

-fundo quando vejo a deslealdade com os companheiros. 
-Sobre isso .também. fala_rei um diª, --Mas vou exigir .qge _esSª.s 

ªutoridades cumpram com o seu dever ou, então, mostrem que não 
são competentes, que são omiss-os e covardes por não tomarem as 
atitudes que devem! 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Jutaby Magalhães, 
quero agradecer a V. Ex .. e sei, por ~te aparte, o que vem dentro 
de sfV. Ex .. está dando um recado a este Pais, está dando um re
cado às autoridades deste País, está dando um recado à democra
cia. Aqui não há grande e nem pequeno; há a lei, e esta está sendo 
desrespeitada. 

V. Exa pode contar com o meu apoio, como diz no Nordes
te, em ponto, virgula e cedilha. 

Acredito que aqueles Senadores que estiverem presentes no 
momento do seu proo.unciamento não deixarão de se solidarizar 
cbfu. V. Ex ... porque o seu aparte é _um eco de revolta contra os fa-
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tos que estão acontecendo. Amanhã poderá haver uma repercussão 
pior em cima de V. Exo., de mim. da minha família e do povo bra-
sileiro. -

Concordo com V. Ex• e, repito, tein todo o meu apoio. 

O Sr. Cfd Saboia de Carv3lli0-:.:_ V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. NEY MARA. 'I HÃO -Fica a critério do Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidência 
adverte que V. Exa está falando como Líder, e eu gostaria_que este 
fosse o último aparte concedido. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado, Sr. Presi
dente! 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Agradecemos a gentileza 
do Presidente e realmente estamos infringindo o Regimento da 
Casit.. maS isSo de lnodo salutar- o que·ê- muito importante. Quero 
dizer que o Senador Jutahy MagaJhães falou com o máximo de 
correção. Inclusive porque nenhum Governador de Estado tem 
competência para soltar preso. Preso, quando s_e encontra na Polí
cia Civil, está à disposição do Poder Judiciário. Quem pode man
dar soltar é o Poder Judiciário. À POlida prende por alguma razão! 
Houve o delito, houve a notícia de um crime, alguém foi preso, a 
pessoa é posta ã disposição da Justiça. A partir daí, somente quem 
determina a suspensão do ato do delegado ou a sua continuidade, 
defme a natureza da prisão - que ainda não é nem a reclusão, nem 
a detenção, é a prisão apenas, o impedimento da li~e~_e momen
tânea, ainda em caráter administrativo - é o juiz, através de ha
beas corpus, que seja impetrado por sua própria iniciativa em 
despacho nos autos do processo. Então, qualquer Governador que 
toma essa atitude outra vez inyadiu a éompeiência do Poder Judi
ciário: É por isSo qUe-estOu apoiando aqui o aparte do Senador Ju
tahy Magalhães. A indignação com que ele fala é notória, mas: é 
também notável, porque o Brasil está preCisando dessa indignação 
para que evitemos esse <k{sregramento promocional às vésperas de 
eleição. 

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Cid Sabóia de Car
valho, só JXISSO dizer o seguinte em relação ao aparte de V.Ex': 
como um dos Juristas mais iinportanteS, mais :brilhantes_ desta 
Casa, o seu aparte é sempre no sentidO de prestigiar a Justiça do 
nosso País, o que fez apoiando o aparte veemente de protes~o do 
Senador Jutaby Magalhães. · · 

Muito obrigado a V. Exa! 
Sr. Presidente, para concluir, quero pedir a transcrição, ane

xado ao meu pronunciamento, do discurso do Juiz Castro Meira, 
por-ocasião da inauguração do_ Tribunal Superior de Justiça de Per
nambuco, quando diz que a indispensáve~ ~ompreensão do ex-Pre:
sidente Collor foi que con~e-~~u! __ C:?ffi 4s __ ~er'f?as e com o apoio 
necessárioS, o -término e a inauguração da referida construção. 

Completando, peço também a transcrição do discurso, ane
xada ao ·meu-;-do discurso do Presidente empossado recentemente, 
o Dr. Petrúcio. 

S. Exa se manifesta numa linguagem simples, mas trata-se 
de um Juiz emérito, um dos homens pelos quais temos um grande 
respeito, pelo seu trabalho e pela sua coerência. S. Ex" é um dos 
Juizes que homenageia e hcma a Magistratura brasileira. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃ6EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

CAS1RO MEIRA ENCERRA SOLENIDADE 
COM BONITO DISCURSO 

Ao encerrar a solenidade de inauguração da nova sede do 
Tribunal Regional Federal da 5' Região, ontem, o presidente do 

1RF,juiz Castro Meira, extemou a alegria de todos que compõem 
o Tribunal, ''Pelo ftm de verdadeira odisséia que foi a construção 
deste edifício, obra de quatro administrações, resultado de um tra
balho de equipe, em que todos os ~gistrados desta Corte tiveram· 
sua paricipação. CaStro Meira destacou o trabalho do Juiz Francis
co falcão, o idealizador da obra, pela "presença dinâmica, batalha
dora e incansável". "Como seu colega e amigo, cheguei a temer 
por sua saúde", af'rrmou. 

O juiz Castro Meira lembrou todos os pass·os para a cons
trução da nova sede do Tribunal. Primeiro com a aquislção do ter
reno, em que se contou com o apoio do pernambucano Cario~ 
Galiza e do ex- Consultor Geral da República, Célio Silva, 11e a in
dispensável compreensão do ex-presidente Fernando Collor". O 
ten:i:lo de entrega do terreno junto ao Serviço de Patrlrp,ô_nio da 
União foi assinado pelo juiz Araken Mariz, em 31 de maio de 
1990. 

Castro Meira também destacou o traba1ho do arquiteto car
los Pntual, que projetou o edifício; e "que deu um exemplo de des
prendimento e de responsabilidade profissional". Salientando que 
a empresa Sergen- Serviços Gerais de Engenharia foi a vencedora 
da licitação para const:rllçãO do prédio, por ter apresentado o me
nor preço, o presidente do TRF lembrou que o contrato para cons
trução foi aSsinado em 26 de outubro de 1990, com o inícío 
imediato das obras, que prosseguiram ao longo das administrações 
dos juízes Hugo Machado e José Delgado. Castro Meira ressaltou, 
ainda, que o custo por metro quadrado foi de US$601,10, "inferior 
à média em 'uma construção deste porte, segundo avaliação de em
presa especialista em orçamento". 

O presidente do 1RF lembrou, também, dedicação dos ser
vidores do Tribunal, especialmente os técnicos que integram a co
missão de fiScalização, e também "o incentivo e_ decidido apoio do 
Conselho de Justiça Federal, através dos ministros Wa~hington 
Bolívar, Torr4erão Braz e do seu atual presidente Wiliam Patter
son. bem como a colaboração dos servidores ALcides Díniz, clire
tor-geral, e Paulo César Lima, diretor de orçamento1 

'. 

Castro Meira destacou o atendimento à exigência da legisla
ção municipal, com a aquisição da escultura do pernambucano 
Francisco Brennand, evocando a figura mitológica de Prometeu. 
Ao encerrar suas palavras. Castro Meira lembrou as palavras do 
juiz Araken Mariz, ao lançar a pedra fundamental do prédio: 11Qu~ 
esta ~a seja o abrigo da lei •. o refúgio do~ injustiçados,.a garantia 
do-cidadão". 

- Hoje, em especial, é dia de agradecimentos, de agradeci
mentos de pertencer a uma Justiça que se tem feito presente nos 
momentos mais cruciantes do povo brasileiro, de integrar um Tri
bunal que só tem engrandecido o sagrado trabalho de distribuir 
Justiça e que, na confmaça em mim depositada, me trouxeram até 
este honrado, destacado e alto cargo, promentendo-lhes, de logo, 
que com a ajuda do_ meu especial amigo Iázaro Guímarães, e de to
dos os Senhores, indistintiamente, e contando sempre com a pre
sença protetora do Pai que é fiel com o fiel, correto com o homem 
cOrreto, sincero com aquele que é sincero, procurarei não decep
cioná-los, pois outros caminhos já seguido~ por aqueles que na 
Presidência desta Casa me antecederam. Agradecimentos a meus 
pais, que o Pai Celeste já os chamou para a morada externa, mas, 
que na fé que, peJ.a Graça-prOfesso, não estão ausentes neste mo
mento. Agradecinientos a todt?s que com ·suas presenças me ale
gram e me hoorárh nesta hora e em cujas mãos neste momento, 
deposito, qual, um consagra:do à Justiça, de bem e sempre atender 
aos injustiçados, sem qualquer acepção de pessoa, independente 
de raça, cor status social ou situação econômica, de jamais esque
cer, principalmente no exercício-da Presidência desta Casa, que fui 
feito Juiz para servir, e somente servir, de tal modo que o Cami-
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nhciro de Emaús, lembrando na sagrada liturgia de hoje, possa, 
através deste seu servo, fazer-se conhec_er no repartir quotidiana
mente o pão da justiça. Agradecimentos, aos que, me suportando 
ao longo desta caminhada, fazendo a minha equipe, muito têm 
cooperado comigo no penoso trabalho da judicatura, e agradeci
mentos, jâ antecipados, a todos que, já antevendo o quanto lhes 
cobrarei, no interesse destga Casa e da Justiça Federal nesta Re
gião, não se negaram_ a vir em meu socorro na formação da iii.ü:ifia 
equipe. Agradecimentos â. vida, cm cada momento sorfrido e vivi-
do, em cada momento de tritcza e alegria, em cada momento de 
dor e amor, a vida que Deus até agora me deu, pois, na insegu!ari
ça encontrei refúgio n 'O que guarda, na triteza, consolo n 'O que 
ama, na solidão fui convidado a irmanar-me a· todos no ainor, sem
pre me descobrindo vivo, jamais esquecendo as lições de união e 
de presença vividas pelo Profeta Habacuc, cujas palavbras, como 
renovação de fé, neste momento, as faço minhas: "ainàã.-que a fi
gueira não floresça, nem a vinha dê seus frutos, a oliveira não dê 
mais o seu azeite, nenl os campos, a comida, mesmo que faltem as 
ovelhas nos apriseos e o _gado nos currais, tn~_srno __ assim, eu me 
alegrarei no Senhor" (Habacuc, 3, 17 a 18). Tenho dito que a tão 
alto elevavam a Escola de Direito do Recife da época, mostrou-me 
aquele regime, quão distante estão _o justo e o direito deixando-me 
no coração tristeza e dor, amarguradas por um mundo carente de 
liberdade, igualdade, jus_tiça, um mundo que ficara vazio mais ain
da com o martirio de meu irmão e colega de curso seminário, o Pe. 
Antônio Henrique Pereira Neto, um mundo onde nos fortes só ha-
via fraqueza. -

Em Macapá, mais precisamente na pequena e solitária 
Amapá, hã 21 anos, iniciei a rriínha Magistratura, _de lá seguindo 
para Brasília, onde por quase 5 anos integrei a Justiça ComuJ;D..4o 
Distrito Federal, que de ora, para alegria e honra minhas • .se faz 
oficialmente presente, neste momento para mim inesque_cível, atra
vés_ do meu colega de Concurso, S. E_x• oDes. Çruxém. 

A Justiça Federal trouxe-me de voltar a esta terra que desde 
os 8 anos me recebeu e que, nas lições que a história tem traitsmi: 
tido de geração eni geração, tem se mostràdo tão irmã da terra que 
recebeu o meu primeiro grito de vida, e desarte aprendi a tê-la tão 
minha como o é a minha Lage do Santo carpinteiro e do rio, ca:. 
nhoto. 

Se no sofrllnento o-ri:ten.iiJ.o s_e faz bODiem, eril-inuito sofrer 
imposto a minha fanúlia e a rr:ií.ID. por iuiiiCa ter me negado exercer 
a judicatura. tenho procurado aprender a ser Juiz, e prihCipalmente 
me tem sido ensinado que o exercício de tal munus está _bem acima 
de minha estatura. _de minhas limitações, de minha fraqueza. não 
me cabendo o mesmo senão_ por delegação daquele cujo Trono é a 
própria-Justiça, e poss_o afiançar que~ se tenho até agora sobrev~vi:
do, o tem sido, unicamente porque o Verdadeiro Juiz jamais me 
faltou e, pela sua tão real presença em minha vida, só tenho graças 
a lhe dar. ·-- _ 

Nos dias em que Jean PauLSartre, sob a influência do exis
tencialismo de Heidegger, pregava seus caminhos de liberdade_ em 
sua crítica razão dialética, pouco ligando, Cm_s~u humanismo eu
ropeu, para os condenados da terra, em uma apologia de violência 
revolucionaria;-Ielido_ ao s_eu lado_ a_ companhia de s_empre se dua 
Simone de Beauvoir que saudaya _o mundo _e aquela geraçao in
quieta e em pleno processo de revolução total cOm um bom-dia à 
tristeza, não esquecendo a boa nova que aprendi viver já o- tempo 
da Casa de Azevedo coutínho, glória na formaÇãO sacerdotal e ber
ço de heróis que é o Seminário de_Olinda, e tendo aprendido a 
amar a Casa que nosso Pai São Bento tem naquela mesma cidade, 
a Casa com sua SaD.liRegra e tticio que a faz uma escola de petfei
ção, de perto passei a conviver com as_ tradiçõeS dos nossos Cursos 
Jurídicos, na querida, grande e jamais esquecida casa de Tobias 

Barreto, de Clóvis Bevil~cquª, Paula Batista_ e Pedro Jorge, sí,m_bo
lo hodiemo da luta pela Justiça c pelo Direitõ. 

Foi, exatamente, nesse tempo, que de perto cOnheci uma be
leza jovem e loura que. em toda aquela alegria, me consegue ain
da, esconder a. linda pessoa que é, em profundidade, não 
conseguia, nem consegue aúida, esconder a linda pessoa que é, em 
profundidade e grandeza. Falo de Helga. que me completando a 
vida, a despeito de tudo quanto neste caminharmos juntos tem se 
apresentado como desgaste,m cansaço, ausência, tormentos e mes
mos sofrimentos compartilha4os a duras penas pelo fardo da Ma
iístrattira e da pr6pri'a vida, só tem me -dado e ensinado o 
verdadeiro amor, amor que tomou dimensões iricomensutáveis 
qUando se fez vidã: perpetuada em Guilherme e Leonardo que só 
nos têm dado alegrias e orgulho. 

O regime de exce-ção e arbítrio que se impusera pela força, 
de logo mostrou-me, recém-saído das aulas de Clãudio Souto, Vi
lanova, Máiio Batista, Rodolfo Araújo; Everaldo Luna, Luiz Del
g3.do, Nilzardo Carneiro Leão e Outros que formacam aquela 
verdadeira plêiade de estudiosos do Direito. · · - · 

DISCURSO DE PE1RÚCIO 
LEMBRA LIÇÕES DA VIDA 

"F_ica conosco,já é tar.de, ejá.decl~na. o dia" 

- Lucas, 24, 29 

Sou nascido quando o mundo, em plena segunda guerra, es
tava à morte, o ódio se encrespava na carne, a violência, a- fome e a 
injustiÇa -eram o ·pao de cada dia. Venho das terras banhadas pelo 
rio Canhoto_ que. no volume incontido de suas águas, trasformando 
o meu berço natal em uma cidade de_ lama, silêncio e mortos, ex
pulsou toda a minha família para o jugo ao~ senhorc~ do .a~<:ar. 
Lá, oD.de a grande massa da população canavieira só tinha ouvidos 
P?-fa a sereia do boeiro da usina. cuja chaminé vomitava funiaça_ e_ 
vidas que se iam no in'sano trabalhO de adocicar as vidas dos filhos 
das Cidades grandes. Guardo ainda _na lembt:ança o _gosto sempre 
vivo do caldo de cana que era servido como merenda nos Interva
los das lições das primeiras letras -que me- eram ministradas pela 
bÓá. e qUerida dona Otíli,a. Estas lembranças, trazendo-me de volta 
à infância, como que maiS um mergu~o na líquida e tranquila paz 
das águas do meu rio, fazem que tudo me ressaiba à v8rdade.U:a 
tealidade da analogia ontológica. Das primeiras lições de vi~. 
aprendidas em uma terra povoada de homens_de sangue. cujo valor 
era afrrmado a qualquer preço na ponta do punhal e cuja vida não 
valia riiais que um firo de_ ganucha, me foi ensinado que, mais do 
que herói, que, no conceito deturpado dos homens. é aquele que 
agrada a P.Çterminado grupo, lugar, conveniê~cia e :atos, importa 
Ser -homcn, aquele que se descobrindo, é fiel a si, jamais deixando 
de ouvir sua voz interi9r, pouco_ se lhe importando venha ou não a 
ser .engajado na sempre numerosa ftleira. dos 11heróis11

, en_g:r<?ssad_a 
por muitos que jamaiS conseguiram ser homens. , _ 

AID.da menino me descobri vivendo nesta linda ciõade que é 
o Recife, onde, diferente da usina, havia muita gente, muito baru
lho, muita cor, os rios e o mar; tal o canavial, também era verde e 
por cima só tinha o céu. Só depois é que descobri que os dois eram 
irmãos, tãO verdes oS dois. Um com esptiinas brancas, brancos len
çóis sempre estendidos ao tempo para roceber, em suãs imaculadas 
dobras, eternas e lindas mulheres, o outro com seus lindos pendões 
brancoS a enfeitar as canas, cuja idãde; já de muito pasSou da moa
gem. E os dias me testemunharam que tamanha e tão profunda é 
esta irmandade que, se no-meio do mar,- o homem se afoga, morre 
no dia-a-dia, à busca do alimento que nem sempre se faz presente 
em suas redes de pescar, só lhe restando. as mais das vezes, o sal, 
no meio do canavial, vidas e mais vidas também se vão dia-a-dia, 
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à busca do pão que até no dia da moagem não lhes chega, ficando~ 
lhes presente unicamente o sol, que tão a descoberto deixa o viver 
de homens que não têm esc_oJha nem voz. 

Saindo da infância e -~ntrando na, adolescência, broiou-me, 
no Seminário arquidlõcesallo, a minha paiXlo por Olinda, paixão 
que cada dia se transforma em um vivido _e-longo amorque meco~ 
loca sempre seus morros, seu casariO, suas ladeiras e estritas ruas, 
seus conventos e suas igrejas, como norte a determinar a rota da
minha vida. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão o Sr. 
Levy Dicis, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, Su
plente de Secretário. 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR; HENRIQUE ALMEIDA (i>FL -AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, como 
muitos outrOs Parlamentares, preocupados com o risco de a ReviM 
são ConsittiJdonal reduzir o número de vereadores existentes no 
País e extinguir os veiicimentos dos que representam cidades com 
menos de lO mil habitantes, venho~ ~_st,a_tril;mna argumen~ que a 
in1CiatiVa-Vi5aj)efi,etiai- umã"'grande iii justiça.-

Se uma emenda como essa for aprovada, isso acabará com o 
cargo de pelo menos 16 mil cidadãos e cidadãs que, eleitos por 
suas -comunidades, integram as câmaras _municipais ·das suas cida
des para defender os interesses xp.ais irileàiato!>_do seu pOvo. 

Figuri inSpirada-no antigo mã.gistrado rOmano, que se inM 
cumbia da inspeção e conservação dos edifícioS -publicos, é o ve
reador-quemluta no município pela construção e fundõriamento 
de escolas, hospitais e postos~ saúde, pela pavimentação de vias 
públicaS urbaD.as, pela perfuração e funclonaniento de poços tubuM 
lares, pelo abastecimento de água e energia elétrica, e por tantas 
outras necessidades que penalizam nossós mwücípios: · -

Sem eles, seriain bem maiS graves-nosSos problemas muni
cipaiS e qualquer coiÍJ.unidade, principalmente as dos Estados mais 
pobres deste País, é testemunha disso. Responsável pela legislação 
municipal, é o vereador quem cobra do prefeito a divulgação dos 
valores dos impostos, taxas e contribuiçOes de melhoria arrecada
dos, bem como·a de todos os outros recursos passados ao municí-
pio. - · · · · · · 

Reduzir os vereadores dos municípios com até 47.619 habi
tantes, como deseja o relator da Revisão Cónsütucional, significa 
reduzir o número de cidadãos eleitos por cada mooidpio para cuiM 
dar da liberdade, da segurança, da poz e do bem-estar do seu povo. 
Representante de um Estado com 15 mooicípios, eu Sei nielhor 
que ninguém o quanto esses cidadãos -são necessários tambéril à 
preservação da autonomia muniCipaL E é- por "issó que em me in
surjo c-ontra essa idéia, que- se aprovada na Reyisão Constitucional, 
trará grande prejuízO a6s mt.micípios brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa-

lavra o nobre Senador Jutahy Magalhães. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, tenho a 
grata satisfação de anunciar a este Plenário que estou apresentando 
propostas de emenda constitucional dando nova redação aos arts. 
220 e 221 da nossa Lei Maior, estabelecendo diretrizes disciplina
doras da produçb e programação de rádio e televisão em nosso 
País, com a preocupação -de preservar valores éticos de proteção à 
comunidade, bem como a funçã9 social que deve ser inerente às 
atividades desses importantes veículos de comunicação social. 

Já manifestei minhas preocupações com a excessiva Iibera
lidade_de nossa legislação em relação à concessão e uso dos canais 
de rádio e televisão. Tive a preocupação de mostrar como a reali
dade é diferente em um país do Primeiro Mundo, como os Estados 
Unidos, onde um código extremamente rigoroso não apenas zela 
pela preservação dos valores mais caros à Nação americana, como 
impede que lá possa surgir UIIJ. monopólio nesse ramo de vital im» 
portância da comunicação social. 

Com a nova redação que proponho ao art. 221, a produção e 
a programação das emissoras de_ rádio e televisão atenderão às se~ 
guintes diretrizes, sob pena das sanções administrativas pertinen
tes: 

I- consecução de objetivos educativos e informativos, com 
destinação de parte da programação, conforme estabelecido em lei, 
a matéria estritamente educacional, para as diferentes faix~s etáM 
rias; 

ll - promoção de cultura nacional e regional e estímulo à 
produção independente que objetive sua divulgação, com reserva 
de percentual estabelecido em lei; 

m - regionalização da produção cultural, artística e jorna
lística:, conforme percentuais estabelecidos em lei; 

N- vedação de transmissões que, direta ou indiretamente, 
estimulem a violência, a prática de atos atentatóriOs a valores éti
c_os e sociais da pessoa e da fanúlia e a outros interesses juridicaM 
mente protegidos; 

V - Manutenção de assessoramento especializado nas áreas 
pedagógica e psicológica e especialmente quanto ã influência dos 
programas e da programação sobre as crianças e os adolescentes. 

Como aCeiltuel lla justü'ícãliVa das -ininhãs PrOpostas de 
Eménda ConstitucionaJ., Sr. Presidente, Srs. Senadores, os disposi
tivos exprimem a nova ordenação conferida ãs atividades de co
municação social, consoante valores éticoS - e irrecuSáveis 
princípios de proteção à comunidade. Ao§ 3° e Seguintes do alt. 
220- dei nova redação, estabelecendo que os meios de comunica
ção exercem função social, constituindo serviço-público a radiodi
fusão sonora ou por sons e imagenS. Também deixei claro no texto 
da Lei Maior que 11a infonuação jornalística, a opinião e a -critica 
através._ dos meios de comunicação atenderão aos seguintes precei
tos: 

I- a informaÇão será objetiva e veraz, e distinta da opinião 
e da critica; -

n - assegurar-se-á ao envolvido, direta ou indiretamente, 
pelo noticiário, pela opínião e pela crítica, o exercício em jdên_ticas 
condições do direito de defesa, incluindo a retificação dos_ fatos 
que lhe digam respeito e a respectiva apreciação; 

m- não se-· omitirão, intencionalmente, informações rele
vantes para a comunidade;" 

O parágrafO 5° dO mesmo art. estabelece_ : "Compete à lei 
federal regular as diversões e espetáculos públicos, os programaS e 
programações de rádio e televisão, e respectiva publicidade, obser
vado_o seguinte: 

I - a distinção entre os eventos que tenham lugar em am
bientes circunscritos, e aqueles que_ se veiculem pelos meios deraM 
diodifusão sonora e de imagens ou em lugares abertos ao público; 

IT..: o Poder Públic<J infomiarã quanto à natureza das diversões 
e" espeiâculos públicos, as faixas etárias a qUe não "serão acessíveis, e 
os locais e horários êm que súa apiesentação não seja licita; 

m- a proibição de propaganda, comercial ou não, direta ou 
iudireta, de produtos, práticas, serviços e comportamentos que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, inclusive, e espe
cialmente, de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicm:, medicamen
tos e terapias; 
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N - a legitimidade do Ministério Público da União e das 
associações de caráter nacional, constituídas há mais de um ano, 
que tenham como fmalidade institucional a defesa de direitos difu
sos para o ajuizamento de ação sumária interdital, com o cabimen
to de liminar, e que terá o procedimento do mandado de 
segurança, para impedir a realização, a transmissão, ou a divulga
ção de cspetáculo ou veiculação publicitária que contrarie as dis
posições deste Capítulo e da legislação pertinente, sem prejuízo da 
responsabilização civil, penal e administrativa dos infrato_res. 

§ 6° Na efetivação da responSabilização CiVIl e administrati
va a que se refere o inciso N do parágrafo anterior, caberão, res
pectivamente, a ação civil pública, e o exercíCio do direito _de 
representação.-

§ 7° As medidas judiciais poderão ser ajuizadas na circuns
crição judiciária federal do local onde se dá a diversão ou o espetá
culo público, ou de qualquer local alcançado pela transmissão. 

§ 8° Os meios de comunicação social não podem. direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio; 

§ ~ A publicação de veiculo impresso de comunicação in-
depcnde de licença de autoridade.' 1 

_ 

Na justificação das propostas de emenda constitucional, en
fati~i o nOfório ielev(i q:Ue oS nieioS de comunicação de nlassa os
tentam na sodedade contemporânea. Acentuei ali a necessldade.·dC 
se preservar a ·Jibcrdade_ de atuação, afastando a possibiliçlad,e de 
qualquer espécie de censura, sem deixar de assinalar a função emi
nenie;D;Iente ~o;cíaJ âesScs'pocierosos veículos de comunicação. 

Parece haver cOnsenso no Brasil de que se impõe ·a defesa 
da comunidade contra a prática de desvios e abusos por esses 
meios de comunicação, aproveitando-se das om,i$sões e brechas de 
uma legislação que já se mostra- élRramente anacrônica. Minhã 
preocupação é a de ofere:cer, atraVés_4e norma~ de plena efiCácia, 
os meids efetivos de impedimento da prática desses desvios e abu
soS, e:Stabelec·endo, ainda, medidas efetivas para a respotisabiliza- · 
çãó ê piuiiçãO dos_ infrâtbtes. · · ' ' .. ' - - - -

Tivemos· a p~~oCupaçã(), St.-fusictente, Srs. Senadore_s, de 
fixar nitidamente a dif&e:D.ça que existe, e nem sempre é acentua
da, entre a publicação escrita - o livro, a imprensa - de um lado e, 
de outro, o rádio e a televisão, pelo notório carátei de serviço pú
blico' desses últimos, 'e· pela sua capacidade de penetração incon
trolável no's lares, âsSim Coino'sua·influência sobre a mente de 
crianças, adolescentes e adultos. 

. . , · .. : . Di~~gp~ri~~~· $~. a ip.f~ção, a opipjão, a critica, o la
zer, a edu,cação, a çul~up;t., procuran,dp proteger ~itos e in~er~sses 
individuais, coletivos e c-omuns, levando em conta as necessidades 
de preservação dos valores éticos e morais mais caros 'ao nOsso 
povo e aos interesses do próprió caráter nacional. 

Não, há dúvida entre educadores, cientfSfas políticqs e so
ciais,' homens públicos,- publicist3.s -e na opiriiâo públiCa de" um 
modo ge'ral; de que é deficiénte e "-oi:ri.issa a nossa legislação sobre 
rádio e tclevisâó, ·cujaS atiVidades 'se inostra iricàpaz de diSciplinar 
de acordo com os superiores interesses do bem comum. Estações 
de rádio e televis.ão, no Brasil,_ c~ ~ exceçõe~ _de praxe, funcio
nam como meros balcões de negóc.ios, sem qu~guer tipo de preo
cupação soc'iãl. 

As falhas e graves irregularidades começam pelas próprias 
concessões desses canais de rádio e televisão. Em passado recente, 
quando ocupou o Ministério das Comunicações certo político co
nhecido pelo estilo arbitrái-io, houve um verdadeiro festival de fa
vores para concessões de canais de rádio e teleyisão, sem qualquer 
preocupação em atender ao interesse coletivo~ o: IiõSso ·código de 
Telecomunicações, que já-teiii-Inã.is de vinte anos, reclama uma 
atualização em regra para que se preservem os interesses da Nação 
e de seu povo. 

Além_ desse estado anárquico da legislação, tenlos um IDe~_ 
cado televisivo notoriamente_ dominado por uma rede nacional que 
assumiU pr_ati~amen~ o cafáter -de verdadeiro monopólio. ComO jã 
adverti cm discurso anteriormente pronunciado desta mesma tribu
na, em fevereiro de 1992, é impossível surgir ein um país civiliza
do, como os-Estados Unldos, uma organização tentacular como a 
que temos, ho)e, no Brasil, em matériã. de rede naciçnal de televi-
são. -
_ Nos Estados Unidos, uma mesma pessoa ou afiliada não 
pode_possuir, controlar o~ operar. direta ou in.diretamente, estaçõ
es de rádio ou TV se possuir ou controlar um jornal_ diáriO publica
do na mesma localidade. A legislação norte-americana proibe que 
pessoa ou grupo controle, direta ou indiretamentc, mais de 14 esta
ções de um mesmo serviço - rádio ou televisão - ou mais do que 
12 estações de um mesmo se~ço que não siijam controladas por 
minorias (negros, índios, hispâniCôS;-etc.). 

A legislação norte-americana preocupa-se_ c_Iaramente em 
evitar a exis_iência de uma rede com total controle~ aqdJ~ciaiJa
cional. Assim é que proíbe que um grupo tenha controle sobre es
tações de rádio e televisão que somem uma audiência nacional de 
mais de 25%, a menos que ~ejam controladà.s pôr aqllelãs mino
rias. 

O Congresso dos Estados Unidos, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, delegou poderes à Federal Comiriunication ComiSsion 
para exercer fiscalização e coritrolé sobre todo o_compleXo univer
so das telecomunicações. Esse órgão federal, que é compostO por 
cinco membros com mandato de cinco anos (não pode haver mais 
de três filiados a partido político), indicados pelo Presidente d3. 
Repúblic3 e aprovados pelO Senado, tem a permanente preocupa~ 
çãq em ey~tar que dete~* org~çã? ~SUfilll·a_ dimensão Si
gantesca.da, rede .de_teLevisão qu~ temqs_atuahn_ente_no Brasil e 
cujos poderes transcendem o mercado da _t~leyisão para ganqar po-
tóriojX>der político. · 

_ ED.teD.do, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que úma conc~-
siolláiiá o~ pe~~siÕnáriã. de rádio ~ televisã~ não tem o direíto de 
fazer uso estritamente comercial da concessão de serviço público 
com que foi privilegiada, sem levar em_conta as necessidades cul
tu!'a.is, informativas e educacionais da população pOr- ela atingida. 
A rigOr, i.tina · cóllCesSibnâria: oú penmssfonária reCebe um emprés
~o êiõ poVO COm o compromisso táCitO de servi-lO. Esta é a razão 
pot que-se chama cOncessão de,serviç'o-J?úbiicO. · - · · 

Oxalá tenhamos a sensibilidade e o espírito público indis~ 
pensáveis para aproveitarmos a Revisão Constitucional a fim de 
inscrever na Lei Maior normas e prinCípiOs que devem nortear 
esse setor tão delicado da cçmunicação de massa. A reformulação 
e modernização do nosso anacrõnico cçq.igo Nacionãl de Teleço
municações constituem um: imperativo do próprio desenvolvimen-
to tlá.ciónal. · · 

. __ Era o que eu tinha a dizer," Sr. Presidente, Srs: Senadores. 
Obrigado. · . . .. · . .. . 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) - Coricedo a pa
lavi-a ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, a Saúde 
no Brasil está doente! 

Isto já_ vem sendo dito e repetido há tanto tempo, que ousa
mos perguntar-nOs, agOrã,·por quanto tempo ainda seremoS ·obri-
gados a ouvir essa triste verdade. - - - - -

A Saúde no Brasil está doente, e não parece haver, por parte 
do atual governo, a intenção de devolver-lhe a higidez. 

Pelo que se deduz das mais recentes medidas que estão Sen
do impostas à Nação Pelo atual Governo, ainda teremos muito de 



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NÁciONAL (Seção II) 

que nos queixar-no futuro~ pois o quadro orçamentário que se está 
desenhando, juntamente com a irregularidade do fluxo fmanceiro, 
prometem aumentar ainda mais a deterioração das já insatisfatórias 
condições de Saúde do povo brasileiro. 

O Sistema Único de Saúde, que nos acenava com a possibi~ 
lidade de solução para o problema e que se esperava, mais que 
isto? nos resgatasse a esperança em dias melhores, está pedindo so
corro pela voz dos Secretários Municipais Oe-Saúde que, reunidos 
em Blumenau, nos alertam a todos contra os riscos que corremos 
na medida em que atingimos o Direito de Cidadania que sustém e 
alimenta a própria Democracia. Sim, poiS ã Saúde deixou de ser 
um favor ou mera obrigação dos governos e passou a ser, na_ Cmis
tituição de 198_8, um direito do cidadão. 

Um direito cujo exercício, se não é_ peTemptoriament'e-nega
do, parer.e estar sendo enoxmemente dificultado pela deliberada in
tenção de cortar, ainda mais, os recursos destinados ao 
atendimento médico-sanitário da população, invertendo-se uma 
prioridade que deveria ser dada ao resgate da dívida social. 

Uma inversão de prioridades que repõe essa imensa dívida 
social do Estado Brasileiro no mesmo derradeiro lugar em que a 
colocaram sempre os governos da utopia desenvolvimentista, o 
mesmo descaso para com a saúde do cidadão que nunca nos acos
tumamos a ver e sqfrer nos governos mais elitistas, a IIlesma indi
ferença frígida que aprendemos a detestar nos governos mais 
tecnicistas dentre todos os governos desenvol'_'imentistaS, elitistas. 
e tecnicistas que já tiVeinos. 

Uma decisão de corte que atinge fundo-~ nossi espinha_ 9or
sal, pois a Saúde, mãiS qUe -uma dada situação oú estado, é UIDa 
condiÇão indisperisâVei paTa o _CreSc'iineliio; Para o dçseD.vOlvimen- -
to, pari. a melhoria qualitativa. Sein Sàúde D.etiliúm gfupo huma.D.o 
progride, sem Saúde nenhuma nação prospera. · 

Os argumentos em defes:a de tal aberração costumam se va
ler dos limites de recursos disponíveis sem se aveiituiarem porém 
a enfrentai o absurdo de um verdadeiro festival de impostos , pa
gos por_uma reduzida faixa da população. Dizemos isso para lem
brar mais uma vez que não será jamais reduzirido os recursos 
destinados á área de Saúde que o Goverrio conseguirá êquilibr_ar as 
suas contas. As contas Somente serão equmb!acláS quando for pos
sível cobrar um mencn: I).úmt:ro _de impostos. ele uma blJ,Se maior de 
CDl:ltribuintes., 

·o quadro que Se esboça a partir da an~~~e_dos ~s _Q(ça-
mentários nas verbas âa Saúde é, no mínimo, calamitoso._:_ __ _ 

E acredito não exagerar, como não Pãrece estai ·bxagera:àdo 
o próprio Ministro da Saúde desse mesmo- Governo, ao _diVulgar 
dados onde, tomando-se por base o péssimo atendimento Oferecido 
ao, povo brasileiro em 1993, teríaiJ?OS para 1994, por exeinPio: sete 
milhões de internaçõeS a menos, duzentos e vinte e cinco milhões 
de atendimentos ambulatoriais a menos, menos um terço das vaci
nas destinadas à imunização de nossas -criariÇaS,-além .de dois mi
lliô_es de litros de leite a menos na já precáriá dieta alimeD.tar das· 
nossas populações carentes. 

Se a mídia nacional pensa que esgotou ã sua_ capacidade de 
nos chocar com as cenas deprimentes e desumãnas -das filas e dos 
corredores da enorme maioria dos nosso hospitais públicos, corre 
agora o risco de se V €;r chocada _co_m_ banalização_ deste tipo de 
agressão à dignidade da pessoa humana. A excessiva exposição 
pode provocar uma satnração capaz de gerar uma insensibilidade, 
aliás, muito convenienté a qUem não quer jamaiS. Ver resolvidos 
tais problemas. 

Mas, enquanto a receita do Tesouro- Nacional aumenta, 
como divulgam orgulhosamente_ as agências ofi.ç/ .tis, diminue o 
montante destinado à defesa da Saúde do povo, dr xando na cabe
ça do cidadão comum a suspeita de que este aumeato de arrecada
ção parece estar destinado a fms mais distantes das necessidades 
do cidadão, como, por exemplo, o pagamento dos infmdáveis ju
ros da nossa eterna dívida externa junto à banca internacional. De 
fato, o incremento da receita em relação ao ano passado, foi de 
dois e meio milhões de dólares, somente nos dois primeiros meses 
de 1994, justamente às vésperaS de um acordO da dívida elogiado 
e rapidamente aceito pelos banqueiros internacionais. 

Enquanto isto, o Ministério da Saúde teve o seu orçamento 
reduzido em mais de cinco milhões de dólares para o ano de 1994, 
o que é um contra-senso, um despropósito, ou, para insistir na 
mesma imagem, uma verdadeira calamidade pública. 

Uma calamidade que não poderá ser imputada aos municí
piOs brasife"iroS, poi"s a municipalização dos serviços de Saúde pre
conizada pela Constitnição de !988 caminha a passos de cágado. 
os-riiunicíftios brasileiros nãO podem ser responsabilizados por es
tes desmandos. 

Neste sentido têm razão os Secretários de Saúde da Região 
Sul na já citada Carta de_JUumenau de jaJleiro deste_ano, quando 
a!Irinam que o inimigo da Saúde-é o Poder Público, pais preferiu 
abdicar do seu papel de curador do bem estar do povo para se 
transformar no Vilão da luta contra a doença neste país de doentes. 
Este País que_parece ter se transformado em um legítimo Cari::J.peão 
do chamado processo de reurbanização de doenças do _ter~eiro 
mundo, com o a Dengue, a "Cólera, a Febre Aftosa a Febre Amare-
la; a Filariose e a Doença de Chagas. · 

O Poder Público pode atê não ser o verdadeiro inimigO da 
saúde do povo brasileiro, mas vai ter muito o que explicar· para 
tentar justificar a redução para a metade, d<?s. reçursos destjnap.os ~ 
ao fmancirunen"io do Sistema de Saúde, de 1988 ªt;\.hoje. Ironica-

- mente, o mesmo ano eln Que foi promulgada a Constituição que 
incluiu o direito à Sã.úde_ co!RO um integrante dos DireitoS da Ci-
dadania. . 

Um grande av311ÇO, uma medida pioneira em termos mun
diais, reconhecida pelos legisladores elo mundo inteiro, e que não 
merecia, por isto mesmo, o escá,m.io_de ver a prática contábil e or
çamentária em vigor_no País, reduzi-la a prati~amentenacj.a. 

É preciso faier-se cumprir o que determina a COnstituição 
Federal em vigor fi fazer da Saúde um direitO de todos e não o pii
vilégio de. ã.Igwls. 

É preciso apressar o passo da municipalização dos serviços 
de saúd.e, para que possamos concluir uma reorganização cujo cus
to já está por demais oneroso par a o cidadão que se sente exclúído 
e subtraid~ na sua c~pacidade de,, sjmplesm(}D.te, viver. 

É fundãmcitW que -se illvi"sta "no' fuiurO do P.;ns, Pois ~o há 
futuro para um Pais de doentes, não bâ esperança para um socieda
de de enfermos. 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nada mais ha
veni!_9 a .4a:tar~_ a, -~~d;ência vai encerrar os trabalhos, convocando 
sessão extraordinária a realizar-se ~_oje, às 12h27min., com a se
guinte 
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ORDEM DO DIA 

f/ l:-
/ PROJETO DE LEI DA CAMARA N'9~ DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em !lJrno fuliro, do Projeto de Lei da Câmara n° 
92, de 1993 (n° 2.989/92, na Casa de origem), que autoriza a 
reversão ao Município de Flonimópolis, Estado de Santa 
Catarina, do terreno que menciona, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Esperidião Arnin, em substitui~o à Comissão de Constitui~o, 
Justiça e Cidadania. 

"STITUTIVODACÂMA~AO~~;;ODE L~ 
SENADO N" !SI, DÉ i993 . . t-> 

(Em regime de urgeocia nos termos do art. 336, "b", do 
R;egimento Interno) 

Votaç«o, em turno único, do SubstitutiY'o da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° JS_l, de 1993, de autoria do Senador 
Marco Maciel, que dispõe sobre restabelecimento do prazo fixado 
pelo art. 59 da [.e; n• 7.450, de 13 de dezembro de 1985, para 
instalaçlio. modernizaçlio, ampliaçtlo ou divers(frcaçJo de 
empreendimenJos industriais e agrfcolas nas áreas de atuaçlio da 
SUDAM e SUDJ;I'{E, te,n~o _ 

Parecer, proferido em Plenãrio, em SubstituiÇão à 
Comissão de Constit11içlo, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Amir Lando, favorável ao Sl,lbstitlltiVO dã. -Câiil.ara. - -

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"13, DE 1994 

(Em regime de urg.ênela, nOs termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno ír.nico, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 13, de 1994 (n° 3.254/89, na- casa de origem), que regula a 
profissão de corretor de seguros, de capitalizaçilo e de 
previdência privada, e dá outras providéncias. (Dependendo de 
parecer da Comissão Q.e As~~ntos Soci~is) , -~ -··. __ ~- -. ~~ 

(Dependendo da votação do Requerimento n° 144, de 
1994, de extinção da urgência} -

6 ~.e.----·" ' ·-··----REQUERIMENTO ND 54. DE 1994 

Votaçllo, em tumo úni.c_o, do Requerimento n° 54, de 
1994, do Senador Pedro Teixeira. solicitando, nos termos 
regimentais. a tnmscriçD.o, nos Anais do Senildo Federal, do artiso 

: ~vernabllldade e Partido Polldco, de autoria do Senador Marco 
Mãciel, pUblicado no Jornal de Brasflla, edição de 26 de janeiro 
do corrente ano. 

7 
REQUERIMENTO N- 70. DE 1994 

Votação, em tumo único. do Requerimento n° 70, de 
1994, do Senador Marco Maciel. soljcitan4o, nos termos 
regimentais. a tr.mscriçao, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
ConflssiJes de um amante de m~ócllses, de autoria do escritor 
Joao Ubaldo Ribeiro, publicado no jornal O G/õ50, ediçllo ·de 6 de 

ive~i,odo~~::E~O N'73,DE;;-\ .·~ 
t 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 73, ~e 

1994, do Senador José Richa, solicilruldo, nos tennos re~mentais, 
a transcrição, nos Anais do Senado .Federa~ do artigo Nas 
Crianças, 0 Celeiro da Cidadania, publicado na Gazeta do Povo, 
de Curitiba, edição de 29 de janeiro do corrente ano. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)- Esfá enCimada 
a sessão. 

(Levanta-se__a sess~o iiS l2~6min.) 

Ata da 21 a Sessão, em 6 de abril de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária,da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-. 
Presidência do Sr. Carlos Patrocinio 

ÀS 12 HORAS E27 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

.Affonso Cam.ã:rgo - Albano Franco - Alexandre Costa -
Almir Gabriel - Amir Laudo - Antonio Mariz - Bello Parga -
Beni V eras- Carlos De'Carli -Carlos Patrocínio- Chagas Rodri
gues- Cid Saboia de Carvalho- Dario Pereira- Dirceu Cam.eiro 
- Divaldo Snruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Epitácio 
Cafeteira- Esperidião Amin- Flaviano Melo- Francisco Rollem
berg - Ganõaldi Alves Filho - Gerson Carnata- Gilberto Miranda 
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena -
Hydekel Freitas - Iram Saiaiva- Irapnan Costa Júnior - Jarbas 
Passarinho-João Calmou -João Frauça-JoãoRocha -Jonas Pi
nheiro - Jônia Tristão - Josaphat Marinho- José Fogaça - José 
Richa- J osê Sarney - Júlio Carupns - Júnia Marise - Jutahy Ma
galhães- Dias- Lavoisier Maia- Levy Dias - Louremberg Nunes 
Rocha - Lourival Baptista - Luiz Alberto Oliveira - Magno Bace
lar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel -
Mário CovaS - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho
Moisês Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wede
kin- Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofie Quinau- Pedro Si
mon - Pedro Teixeira - R!i.chid Saldanha Oerzi - Raimundo Lira 
- Reginaldo Duarte - Rona!do Aragão - Ronau Tito - V ahnir 
Carupelo- Wilson Mariins. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio).: A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 66 srs. SenadOres. HaveD.clo D.ú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamôS"rio~ssOs trabalhos. 
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr.1°-

Secretário. -~ - --

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 21, DE 1994 

Dispõe sobre medidas <te estímulo para o ree
quipamento de instituições dedicadas ao ensino técni
co e tecnológico, bem como ao aprimoramento de 
recursos humanos. 

O COngresso Nacional decreta: 
' Art. 1° Às pessoas jurfdicas que doarem máquii:iaS:~ -equipa

mentos e insumos a Universidades, Centros de Tecnologia. Esco
las Técnicas, Institutos de Pesquisas, Laboratórios Especializados 
e Núcleos de Informação Tecnológica existentes no país, será as
segurada redução do Imposto sobre a Renda correpondente ao va
lor dos bens dados. 

Art. zo A mesma redução .será concedida em relação à im
portância despendida pelas pessoas juridicas contribuintes em pro
gramas de formação_ ou "aperfe_iÇ~ento de recursos humanos, 
integrantes do quadro funcional das entidades referidas no artigo 
anterior. 

--~- -.Art. 3° Estará isento de qualquer tributo o equipamento que 
seja objeto de doação às instituições referidas no artigo 1° desta 
lei, ou de aquisição por estas mesmas pessoas. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação: 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

_JustificaçãO 

A evolução dos proCessos industriais envolve três campos 
fundamentais: a inovação tecnológica, a automação do processo e 
a reorganização industrial. A inovação tecnológica resulta do de
senvolvimento de novas matérias-primas, novos produtos e novos 
processos de transformação industrial. A automação dos proces
sos, que tém por objetivo auriieritar a produtividaede e reduzir os 
custos, abrange a automação das operações e a automação dos 
transportes. A reorganização industrial baseia-se na reconstrução, 
por meio do computador. da estrutura lógica da empresa, com um flu
xo de informações que permite gerar programas de gestão integrada, 
envolvendo compras, pedidos de clientes, processos de fabricação, or
dens de fabricação, gestão de máquinas, controle de qualidade, con
trole de custos, fluxos de caixa, simulações técnico-comerciais, 
simulações eccnômico-financeirits, contabilidade geral, etc. 

Além de novos materiais de construção, lança-se mão de 
dispositivOs- 6ticos, pneumáticos, eletrônicos, fotoelétricos, acústi
cos, microeletrônicos, bem como dos principies de novas técnicas 
como a Robótica e a Infonnática. 

Para acompanhar os avanços da tecnologia é necessário 
atualizar tanto a infra-estrutrira" cOmo o ensino ministrado nas Uni
versidades, Centros da Tecnologia, Escolas Têc_nicas, Institutos de 
Pesquisas, Laboratórios Especializados e Núcleos de Informação 
Tecnológica existentes no País. A absorção dessas tecnologias s6 
se dará através da profunda conexão de conhecimentos nas áreas 
das ciências f'wicas e matemáticas com os conhecimentos da tec
nologia industrial e da ciência da InformátiCa. tanto no seu aspecto 
teórico como prático. 

A proposta que apresento visa. portanto, a promover reequi
pamento das instituições anteriormente mencionadas, possibilitan
do também que as mesmas aprimorem seus próprios recursos 
humanos, de modo a ampliar e aperfeiçoar os serviços prestados 
por tais entidades. 

Por todas essas razões-é que entendemos a conveniência e a 
oportunidade da presente proposição, revestida, como se pode ob
servar, de inegável interesse econômico e social. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1994. - Senador Albano 
Franco.. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos- decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 22, DE 1994 

Regulamenta o inciso XXI do art. 7' da Consti
~tuição e altera o Capítulo VI do Título IV da CLT. 
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O CongresSo Nacional decreta: 

O Capítulo VI do Titulo IV da CL T passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

CAPÍTIJLOVI 
Do A viso Prévio 

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem 
justo motivo, quiser resciiidfr o contrito individual de trabalho, de
verá avisar a outra da sua resolução, com a ariteCedência ~níiürna
de trinta dias, independentemente da forma como ê efetuado o pa
gamento do salário. 

§ 1° A cada cinco anos será acrescido de trinta dias o prazo 
para o empregador avisar ao empregado de sua resQiução de res
cindir o contrato individual de trabalho, permanecendo inalterado, 
para o empregado, o prazo de trinta dias, enquanto durar o Vínculo 
empregatício. 

§ 2° A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao 
empregado o direito dos salários corresJX>ndentes ao prazo de avi
so garantia sempre a integraç3.á désse pert:odo no seu tempo de 
serviço. -

§ 3° A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao 
empregador o direito dos salários correspondentes ao prazo rcs~ 
pectivo. 

§ 4° É devido o aviso prévio na despedida indireta. 
Art. 488. O horáriO de trabalho do empregado, durante o 

prazo de aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo emprega
dor, será reduzido de duas horas diárias, sem prejuízo do salário 
integral. ' ' . ' 

Parágrafo único. E facultado ao empregado trabalhar sem a 
redução das duas horas diárias previstas neste artigo; caso em que 
poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário iÍI.legral, por um 
dia, quando o pagamento for efetuado por semana ou tempo infe
rior, e por sete dias conidos quando o empregado perceber por 
quinzena ou mês, ou que tenha mais de doze meses de serviço com 
o empregador. 

Art. 489. Dado o aviso prévio, a rescisão_toma~se efetiva 
depois de expirado o prazo, mas, se a parte notificarite reconside
rar o ato, antes do seu termo, à outra parte, é facultado ac_eitar ou 
não a reconsideração. 

Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou conti~ 
nuando a prestação depois de expirado o prazo, __ o_contrato conti
nuará a vigorar, como se o aviso prévio não- tiVesse sido dado. 

Art. 490._ O empregador que, durante o prazo do aviso pré
vio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão ime~ 
diata do contrato, sujeita-se ao pagãil:iento da remuneraçãO 
correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indeni-
zação que for devida. _ 

Art. 491. O empregado que, durante _o prazo do aviso prévio 
cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justa para a 
rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. 

Justificação 

A CcnstituiÇãO Federal, no seu art. 77, inciso XXI prevê 
que alei regulamentará o "aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço". 

Ao estabelecer esse princípio, o legislador ccnstituinte quis 
ampliar as garantias dos trabalhadores na hora da dispensa. Esse é 
um momento dificil, especialmente, quando os empregos são es
cas:s.O$. 

Este projeto propSe uma expansão do aviso prévio-para os 
trabalhadores que têm mais tempo na empresa. Contteta:mente, ele 
estabelece o acréscimo de trinta dias para cada cinco anos de tra
balho para o mesmo empregador. ou seja, o trabalhador que vier a 

ser despedido, sem justo motivo, tendo cinco anos de trabalho na 
mesma empresa, terá direito a sessenta (60) dias de aviso prévio, 
em lugar de apenas trinta (30), como estabelece a lei atual. O tra
balhador de dez ( 1 O) anos, terá noventa dias - e assim por diante. 

O novo mecanismo garante, portanto, uma maior segurança 
para o trabalhador dentro dos limites de tolerância das empresas. 
Atende-s_e, _assim, aos princípios de justiça social e viabilidade 
económica. -

Sala das Sessões, 6 de abril de 1994. - Senador Albano 
Franco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONS1TIUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social; 
. .................. ~ ......... -···---......................... -:.~ .................. -'·····--··-.;... .. . 

XXI- aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sena
do no núnimo de trinta dias. nos termos da lei; 
.... ,.~~~ ............................. ~ .. ~··· ............. · .. ;~ ................ -....... _,;.;_ ... ~----·~ .. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
............................................ -............................ -...... -. ..... ; .. ; . .-...... _ .. _ ... 

CAPITULO VI 
Do Aviso Prévio 

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem 
justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da 
sua resolução, com a antecedência mínima de: 

'·I - oito dias. se o pagamento for efetuado por semana ou 
tempo inferior. 

n- trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou 
que tenham mais de doze meses de serviço na empresa. 

- Redação dos incisos I e IT dada pela Lei n" 1.530, de 26-12-1951 {DO 28· 
12-1951). 

-V. Enunciados TSTn.- 94, 182, 212 e 230. 
-V. SúmulaTFR n"79. 

§ 1° A falta do aviso previa por parte do empregador dá ao 
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do avi
so;garantida sempre a integração desse peúodo no seu tempo de 
serviço. 

§ 2° A falta de aviso prévio por parte do e:fD.pregado dá ao 
empregador o direito de descontar -os silárloS correspondentes ao 
prazo respectivo. 

§ 3° Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cál
culo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo 
com a média dos últimos doze meses de serviço. 

§ 4° É devido o aviso prévio na despedida indireta. 
-Paragrafo acrescido pela Lei n" 7.108, de 5 de julho de 1983 (DO 6-7-

1983). 
-V. Enunciados TST n.- 5, 44,73 e 103. 
Art. 488. O horário normal de trabalho do empregado, du

rante o prazo do aViso~ e se a -reSCísão tivéi-Sldo promovida pelo 
empregador, será reduzido de duas horas diárias, sem prejuízo do 
salário integral. 

Paragrafo únÍco. É facultado ao empregado trabalhar sem a 
redUção das 2 (duas horas diárias pfevistas neste -artigo, caso em 
que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário intc::grai, por 1 
(um) dia, nahipólese do inciSo I, e por 7 (sete) dias corridos,_ na hi
pótese do inciso ll do art. 487 desta Consolidação. .. . . . 

-Parágrafo acrescido pela Lei n" 7.093, de 25 de abril de 1983 (DO 26-3-
1983) 

- TrabAI.hadocrural- Lei n° 5.889.-de 8 de junho de 1973 (DO ll-6-1973); 
Art. IS. Durante o prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida 

pelo empregadoc, o empregado rum[ terá díreito a um dia por semana, sem prejuízo do 
salário-integral, para procurar outro trabalho. _ - . 

- V,art. 22do res,ulamento da lei supra (Docreton"73.626,de 12de feverei· 
rode 1974. 
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Art. 489. Dado o aviso prêvio a rescisão torna-se efetiva de
pois de expirado o respectivo prazo, mas, se ã parte notificante re
considerar o ato, antes do seu termo, a outra parte é facultado 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Os projetos se
rão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, 1 o SeCre~ 
aceitar ou não a reconsideração. _ _ __ _____ _ ___ _ tário. 

Parágrafo único. Caso seja aceita a tecónsideração ou conti
nuando a prestação depois de expirado o prazo, o_ contrato conti
nuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dadO. · 

É lido e aprovado o seguinte 

. REQUERIMENTO N' 172, DE 1994 

Senhor Presidente, Art. 490. O empregador que, durante o prazo do aviso pré
vio dado ao em pregado, praticar ato que justifique a rescisão ime
diata do contrato, sujeita-se aq _ pagamento da remuneraç_o 
correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indeni
zação que for devida. 

Solicito, nOs termos do artigo 55, iten;1 ill, da Constituição 
Federal e do artigo 13,Jlarágrafo 1', do Regimento Interno do Se
nado Federal, que seja considerado como licença autorizada o pe
ríodo de 8 a 18 do corrente mês, onde me ausentarei dos trabalhos 
da Casa, para breve viagem ao exterior, a ftm de participai; em Pa
ris~ França, da :Missão de Líderes Empresariais Brasileiros, coofor~ 

Art. 491. O empregado que, durante o prazo do aviso pré
vio, cometer qual quer das faltas consideradas pela lei como justas 
para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. me programaÇãO anexo. - --- - - - -
·······························-··-----·-·-··-··-·· ..... ·----·····~·""'··---·•··~· · Saia da Sessões, 6 de abril de I 994. - Senador Albano 

Franco. (À Comissão de Assuntos Sociais- decisão tenni
nativa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Fica concedida 
a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 173, DE 1994 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi

mento Interno, para o projeto de Lei da Câmara D0 36, de 1994 (n° 
3.707/93, na Casa de origem), de iniciativa- do Tribunal Superior 
do Trabalho, que cria cargos em comissão no Quadro Permanente 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá 
outras providênciã.s. - - · · 

Sala das Sessões,-6 de abril de 1994. - Marco Maciel -
Mauro Benevidcs- Esperidião Amin -Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO N' 174, OE 1994 

Nos termos do artigo 336, alínea b, do Regimento lnterno, 
requeremos urgência para o Projeto de Lei da Câmara n° 15, de 
1994, que "autoriza o Poder Executivo a doar qrifuze aeronaveS A--
122--A (f-23) à Força Aérea Boliviana". · 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1994. - J arbas Passarinho 
- Mauro Benevides- Mário Covas- Ney Maranhão- Espeti
dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa•.rocínio)- Esses requeri
mentos serão Votados após a Ordem do Dia.na forma do disposto 
no art. 340, incisO IT, do Regimento Interno. -

Sobre a mesa, expedientes q11er serão lidos _pelo Sr. 1 o SeM 
cretário. ~ - o 

São lidos os segUintes: 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Exa, nos termos do artiio 39, alínea a, do 

Regimento Interno d-0 -senado Federal, que ausentar-me-ei do ~~s __ 
para breve viagem ao exterior (Paris-França), Do perlodo de 8 a 18 
do corrente mês de abril. 

Sala das Sessões. 6 de abril de 1994. - Senador Albano 
Franco. 

Brasília, 4 de abril de 1994. 

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

sumi as minhas funções de Senador da República a partir de 3 I de 
março de 1994, integrando o PSDB- Partido da Social Democra
cia Brasileira. 

Atenciosamente, Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os expedien-
tes lidos vão à publicação. - -

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"92,DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara (n6 92, de 1993 (n' 2.989/92,' na Casa de ori
gem), que autoriza a reversão ao Município de Florianó
polis, Estado de Santa Catarina, do terreno que 
menciona, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão 
de Constitu~ção, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 14 de março último. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Sr. Senadores que aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 92, DE 1993 
(2.989/92. na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da RepúbliCa) 

Autoriza a reversão ao Município de Florianó
polis, Estado de Santa Catarina, do terreno que men .. 
_cio na. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado a a promover a 

reversão ao Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 
do terreno com a área de 9.626,50m• (nove mil, seiscentos e vinte 
e seis metros e cinqüenta metros quadrad_os), situado na Rua Feli
pe Schim.idt, naquele Município, doado à União Federal por inter
médio da Lei Municipal n• 12, de 4 de fevereiro de 1987, bem 
como do Contrato de Doação lavrado em 19 de dezembro de 1988, 
às fls. 36-v a 38~v, no livro n° 4- Termos :Diversos e Escrituras
da Delegacia do Patrimônio da União do Cartório de 1° Ofício de 

- Registro de Imóveis da Comarca de Aorianópolis, Estado de Santa 
Catarina, em 14 de fevereiro de 1989, de acordo com os elementos 
constantes do Processo MFn' 10768.00137&'90~[3: 

Art. 2° &ta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 2: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N' 151, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, b, 
do Regime~ to Interno) 

Votação em turno único, do substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado 0° 151, de 1993, de 
.autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre res
tabelecimento do prazo fixado pelo art. 59 da Lei n° 
7.450, de 23 de dezembro dé 1985, para instalação, mo
dernização, ampliação ou diversificaçãO de empreendi
mentos industriais e agrícolas nas áreas de atuação da 
Sudam e Sudene, tendo-

Parecer, proferido em plenário, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re
lator: Senador Amir Lando, favorável ao substitutivo da 
Câmara. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 28 de março ultimo. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos tt:rmos do art. 
287 do Regimento Interno, o substitutivo da Câmara a projeto do 
Senado será considerado série de emendas e votado separadamen-: 
te_, por artigos, par~grafos, inciSOS, ~íneas e itens, em correspon
dência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento 
para votação em globo ou por grupos de dispositivos. 

Nesse sentido, foi encaminhado requerimento à Mesa, que 
será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 175, DE 1994 

Nos termos dos art. 287 do Regimento Interno, requeiro vo
tação, em gl~bo, do 8_ubstitutivo da . Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado D0 151, de i993, de autoria do Senador 
Marco Maciel, que dispõe sobre restabelecimento do prazo fixado 
pelo art. 59 da Lei n" 7.450, de 23 de dezembro de 1985, para ins
talação, modernização, ampliação ·ou diversiffc3:Ção de cmpreei:idi
mentos industriais e á.gricolas nas áreas de atuação da Sudam e 
SU.dene. 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1994.- Senador Amir Van-
do. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrÓcíÍlioj- Ein votaçãÓ o 
requerimento. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES ..: Sr. -Presidente, peço -a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa
lavra a V. Exa pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, foram apresentadas emendas ao substituti
vo? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) --Não foram 
apresentadas emendas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - As emendas que estão 
referidas são as apresentadas na Câmara dos Deputados e que fize-
ram parte do substitutivo? - ---

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Exatamente, 
Senador. 

Em votação o requerimento. 
Os Senadores que o aprovam queiráih petirtanecei sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Votação em 
globo do substitutivo da Câmara dos DeputadOs. · 

Os Senidores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
À Comissão Diretora para redação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc'mio)- Sobre a mesa, 
redação fmal oferecida pela Comissão DirCtOY.à- que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário: · · - . 

É lida a seguinte 

PARECER N" !IS, DE 1994 
Da Comissão Diretora) 

RcdaçãO final do Projeto de Lei do Senado n" 
151, de 1993 (n" 4.373, de 1!1!13, na Câmara dos De· 
putados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmhl do Projeto 
de Lei do Senado n" 151, de 1993 (n" 4.373, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que dispõe sobre restabelecimento do prazo fixa
do pelo art. 59_da Lei n" 7.450, de 23 de dezembro de 1985, para 
instalação, modernização, a.-rnpliaçãc cu- diversifi.ciÇãO de em
preendimentos industriais e agricolas nas áreãs de atuação da SU
DAM e SUDENE. . 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de abril de 1994. - Cha· 
gas Rodrigues, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Luci
dia PorteUa- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N" 95 DE 1994 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n° 
151, de 1993 (n" 4.373, de 1993, na Câmara dos De· 
putados), que dispõe sobre restabelecimento do pra
zo fiXado pelo art. 59 da Lei n" 7 .450, de 23 de 
dezembro de 1985, para instalaçãO~ modernização, 
ampliação ~l"U -divCi-Sificação de empreendimentos in
dustriais c agrícolas nas áreas de atuação da SU
DAM e SUDENE. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica restabelecido, a partir de 1 o de janeiro de- 1994, 

_vigorando até 31 de deze_mbro do ano 2000, o prazo fixado pelo 
art. 59 da Lei n° diversificação de empreendimentos industriais 
agricolas, nas áreas de_ atuação da Superintendência do Desenvol
vimento da Amazônia - SUDAM e da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste - SUDENE. para os efeitos previstos 
no art, !3..da Lei n' 4.239, de 27 de junbo de 1963, e no art. 23 do 
Decreto-Lei n° 756, de 11 de agosto de 1969, e alterações poste
riores. 

Art. 2° Ficam restabelecidos, a partir de I o de janeiro de 
1994, vigorando até o exercíciO-fhianceiro do ano 2001, os incen
tivos fiscais previstos no àrt. 14 da Lei n° 4.239, de '2:7 de junho de 
1963? e no arL-22 do Decreto-Lei n" 756, de_11 de agosto de 1969, 
com alterações posteriores. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor n~ lh;ta de sua pu]:,l_icação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A redação fmal é considerada defmitivai:neilte aprovada, in

dependentemente da votação, nos termos do art. 7° da Resolução 
n" 110, de 1993. 

A matéria vai à sanção. 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço • palavra 
para uma breve comunicação, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocíniof- Concedo a pa
lavra a V. Ex", como Líder. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-_:-PE. Como Líder. Para 
uma breve comunicação. Sem reVisão do orador._)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero dizer da_ minha satisfação e· creió de toda a 
representação dos Estados do Norte, Nordeste e uma P9Tção do 
Centro-Oeste. posso dizer. pela aprovação_~~se projeto. Ele. de 
alguma_ forma, consolida u_ma pOlítica d_e correção das disparida
des -·mtei-rigi0na1s de rerida. Isso é muito importante, porque, 
como sabem, em que pese todos os esforços: e sucessivos gover
nos, ainda são muikl gTaD.des as distâncias que separam as diferen
tes regiões do País, sobretudo o Sul, Sudeste, visávis do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. -

Daí por que tenho i.tll.Pfessão de que a prorrogação desse in
centivo vai permitir que se contii:me a exercitar Uma política que 
busque, de alguma forma, reduzir essas disparidades de renda, que 
se refletem, conseqüentemente, na própria satiSfação social da po
pulação brasileira. Muito obrigado. 

O..sR.PRESIDENTE(Carlos Patrocí.aio)-ltem3! 

PROJETO DE LEI DA CÂMARll. 
N" 13, DE 1994 . 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
b. do Regimento Interno) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 13, de 1994 (n• 

0

3.254/89, ria Casa de ori
gem)~ que regula a profissão de corretor de seguros, de 
capitalização e de previdência privada, e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Sociais.) 

(Dependendo da votação do Requerimento n° 
144, de 1994, da extinção da urgência.) 

Em votação o requerimento da votação de urg_ência. 
Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram permanecer as-

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
A matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 21, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° 
da Resolução n• 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 21, de 1993 (n• 2.239/89, na Casa de ori
gem),- que altera dispositivos -da Lei ll0 4. 769, de 9 de se
tembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de Técnico de Administração, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Áureo Melo, em substituição à ComisSão de 
Assnntos Sodals. 

A discussão da matéria- foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 21 de março último. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sançãO. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 21, DE 1993 
(N" 2.239/91, na Casa de origel!l) 

. Altera dispositivos da Lei D0 4. 769, de 8 de se .. 
lembro de 1985, que dispõe sobre o exercido da pro
fissão de Técnico de Administração. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•os arts. 9°, 11 e 13da Lein• 4.769, de 9 de setembro 

de 1965, passam a Vigerar com a seguinte redação; 

"Art. 9" O Croselho Federal de Administração 
compor-se-á de brasileiros natos ou naturalizados, que 
satisfaçam as exigências desta lei, e ~rã constituído, por 
tantos membros efetiVoS _e respectivos""Suplentes · _quan-
tos forem os Conselhos Regionais, eleitos e~ escrutínio 
secreto e por maiorlá simples de votoS nas respectivas 
regiões. · 

••••••••••••••••••••••n-•_..__••n--•••••••••'"-"'-·--••••••••••••••••••• • 

Art. 11. Os Conselhos Regi~s. de Administra
ção com até doze mil administradores~ inscritos, em gozo 
de seus direitos profissionais, serão constituídOs de nove 
membros efetivos e respeCtivos suQlCrites. eleitos da 
mesma forma estabelecida para o Conselho Federal. 

§ 1 • Os Conselhos Regionais de Administração 
com número de administradores inscritos superiores ao 
constante de caput deste artigo poderão, através de deli
beração da maioria absoluta do Plenário e em sessão es-

pecffica, criar ~ uma y_:aga de COD$elheiro efetivo e 
respectivo suplente para cada contingente de três mil ad
ministtadores de doze mil, até o limite de vinte e quatro 
mil. 

Art. 13. Os mandatos dos membros do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de Administração se-
rão de quatro an-os. permitida uma reeleição. - -

Parágrafo únicO-.- A renovação dos mandatos dos 
membros dos Conselhos referidos no caput deste artigo 
será de um terço e de dois terços. alternadamente, a cada 
biênio." 

Art. 2° Para efeito do dispcsto no parágrafo único de art. 13 
da Lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, wni a redação dada 
pela presente lei, os Conselhos Federal e Regionais de Admln.istl-a
ção poderão prorrogar, pelos prazos considerados necessários, os 
mandatos de um terço de seus membros. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 105, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° 
da Resolução n• 110, de 1993) 

VotaçãO, em turno tíniCo, do Projeto de Lei da 
Câmara n• !05, de 1993 (n• !.023791, ni Casa de ori
gem), que atualiza o valor da pensão vitalícia concedida 
pela Lei n• 3597, de 29 de julho de 1959,~à viúva do ex
Deputado Silvio Sanson, sr AlQina Clementina Frasca
lossi Sanson, tendo 

Parecer proferido em plenário, Relator: Senador 
Áureo Melo, em substituição à Comissão de Assnntos 
Sociais, favorável ao Projeto, com emenda de redação 
que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 21 de março último. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo da emenda, em 
turno único. 

OS Srs. SenadOres que o 3.piovãm queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) ~ ~ 

Aprovado. 
Em votação a Emenda de Redação. 
Os Srs. Seiladores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (cirlos Patrocínio)- Sobre a mesa, 
redação fmal oferecida pela Comissão Diretora que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. -

É lida a seguinte 

. ·PARECER N' 96, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do ProjetO de Lei da Câmara no 
105, de 1993 (n' 1.023191, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora aJ'Íresenta a iedação fmal do Projeto 
de Lei da Câmara n• 105, de 1993 (n° 1.023/91, na Casa de ori
gem), que atualiu o valor da pensão vitalícia concedida pela Lei 
n• 3.597, de 29 de julho de 1959, à viúva do ex-Deputado Sílvio 
Sanson, Sra. Albina Clementina Frascalossi Sanson. 



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 7 1633 

Sala de Reuniões da Comissão, de abril de 1994. - Leuy 
Dias, Presidente- Lucfdio Antonio -Relator- Nabor Junior
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) -Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) 

ANEXO AO PARECER N" 96, DE 1994 

Redação 6nal do Projeto de Lei da Cfuoara n• 
105, de 1993 (n' 1.023191, na Casa de origem), que 
atualiza o valor da pensão vitalícia concedida pela 
Lei D 0 3.597, de 29 de julho de 1959, à viúva do ex
Deputado Sílvio Sanson, Sra. Albina Clementina 
Frascalossi Sanson. 

!'fão bayendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação 6nal é considerada defini

tivamente aprovada, independentemente de votação nos termos do 
art. 7'daResoluçãon' 110, de 1993. · 

A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 54, 
de 1994, do Senador Pedro Teixeira, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo Governabllldade e Partido Politico, 
de autoria do Senador Marco Maciel, publicado no Jor• 
na! de Brasllia, edição de 26 de janeiro do corrente ano. 

O C~o Nacional decreta: 
Art. I' É atualziada para 518,32 (quinhentos e dezoito e 

trinta e dois centésimos) Unidades Reais de Valor- URV, corres
pondentes a março de 1994, a pensão vitallcia coocedida pela Lei 
n• 3.597, de 29 de julho de 1959, à Sr" Albina Clementina Frasca- Em votação o requerimento, em turno único. 
lossi Sanson. _ _ . _ __ . . _ 

Parágrafo único. A pensão será reajustadª nos mesmos índi-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
ces e nos mesmos meses das demais pensões esPeciais. - - - Aprovado. 

Art. ')!J Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . .3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a lnatêria cuja ttanscriç~ é solicita-
da: 

Govemabilidade e partido político 
o Estlldo moderno ~. funda

mentalmente, um Estado dt: pru. 
dos, de W modo que • intc:rlipçlo 
entre inlerases do Estado ~e intcrts· 
..:. cb putidos f nccesstria e iJ~C. 
vi~&YCimt:ru connidva, A sobrevi· 
v&cia du modernas democracias 
repruentltiv.U reJõide, eitawnente, 
na qcnbaria conslitucional q~~e 
pemüle separar 01 iaten:sses pmi
dirio& ncceuuiameate limUdos a 
uma pane da sociedade, e os inle· 
resses do Estado inevi~avelmcutc 
abrangentes de Ioda a sociedade. 
Em delimltaçlC'Idt: inltresses e an
tqonismos l essencial para evitar 
que • crise que periodicamente alin· 
ae os putidos no poder, em qual
quer rqimc demoçrMico, termine 
por COillaltrinu o pr6prio poder. 

A de:sl&rqaçlo do sis&c:ma 
putWrio bmüciro, prop;.,ioda 
1an1o p<la Jcg;- porudlria e 
elcilOn.l qganto pelas priticu per
.onalisiU da polllica, f de Cãl ur
dem, que allnia coocluslo política 
do& últimcx 30 ~. válida no Bn.· 
sil, l • de que, depois do IUUidlto 
do presidede Jusa::Uno Kubitlchet, 
nio tivemos mail. Dellbum putido 
DO plder. Sorno. a &1ftica democra
cia ~ do muadu oci· 
deaW que do tem um Estado puti
dbio de direito, Dem mesmo inc-
quivoeamclDie um Estado de ....... 

Um ponldo ~em quo~...,..,.. -·""corpo-de id6u, inlercssa e ~ que 
se oferct.cm ao eleitorado como Clp
çlo, no merado político. Em &ce 
do peculiar listema deilonl c púti_......,...., .. __ 
nis que tiVCIIXJ$, dcpcis de Jusceli
no. c salvo o intc:rreJliO militar, aio bvn-"''""'""· .... ""' .. pcuoú;, aí incluldu u rqn· 

MAIICO MACIII. 

senc.tu pelos cx-pretidemcs Jlmo 
Quadrt11 c Tanerodo Neves. Isco 
demonstra que, DO Brasil, a deae
ne~ do siSieml. polllic:o de 
qoe lodos 10m01 vftirnu, como c:i· 
dMilos, 11!, antes de mais nad.l, uma 
co~ia de uma pol!lia. puti
djria i•queuionavelmenrc 
invertebrada, 

Dcide 1930, pelo menos, no 
Brull, m políticos e os ~ 
&antes do dci!Ondo nlo dependem 
dof pmidos, tomo nu crandes de
mocracias c:ontcmpodneu. Os pu--
1XIos ' .... ..,....., ""' bamcn. 
provktenciaia., dos Uderes carismi· 
licos e de toda • sone de populis
mo. A política brasileira, cm llltimt. 
aailise; terminou me~abolizm:So o 
salvacioltiano como· dnica pona de 
aKraCia de WD sistema que l hoje 
wn beco sem Aida. E o ..tVICio
nismo 11: tnnsiOnnou na pentiçlo 
da polltiea bnsileJra. 

Na MUi, que linha até: bem 
pouco tempJ um 1istcmli eleitoral e 
,.nidúio semelhante ao nosso -
virtualmente o ú:lieo no DUJDdo oci· 
defttal - quando os partidos DO po
dereatrvam em crise, foi o próprio 

........... """"-'· Ao""'"""' 
do que OCtllml na França, por 
exemplo, em que a simples substi· ....................... -
,.,. rao1vct uma crise que leGdia • 
se ll1ultar por todo o ais1ema 
polflico. 

A dqmeradacia do sillelna 
partidirio bruiJeiro 6 a causa da 
dqeneraoc:lncia do nosso sisaema 
polftico. 

Em nouo cuo, kmol o sisre
ma ~cujas bues forun es· 
tabdecids no C6diao Eleit:lraJ de 
1933 e pennaocce inaltc...OO, cm 
lUIS CODCCpi6CS c rundamtatct, -~ 
boje, com en:cçlo do pcrlodo cor-

respoDdenlc., Estado Novo, quan· 
do os. ~*tidos rorarn suprimidos. A 
primeira ~ia da crise J»
lltiea ~ia:na. ainda alo supend&, 
foi, eutameate, •100da1v;a do sis· 
lema eleitoral com imediatas n:pcr
cuss6es panidjrias. No Brasil, o 
sistema em viaor tem resistido • to
du as inYCitidas reformadoras e as 
mudanças na Jeajslaçio nlo puwn 
de simples ai~!Ses ~-

0& males de DM$0 dstema po
dem ser dilposticados uma eres· 
c:ente e iDeVitivd atomiaçio da re· 
presencaçlo poJftK:a no Conz:rcsso, 
um c:onseqQclUc conDito de inleres· 
IC5 entre • podeces e a precarieda· 
de da vida panidW. Uma campa· 
:aç1o dQ sistema panidúio bruilci· 
ro com o de qualqeur outra grande 
democnltia c:ootempodnea, ai in. 
dtddos 05 J*lses aNDO Canadi, 1•· 
pio, Alemanha, França, Grl· 
1keu.ma ou. Estados Uftidos., mos
tra o ined.ltismo IKtSSO, incapaz de 
dar eflcibcia e r.cioaalidade a 
qualquer sislema poU'tico. 

A metabolizaçlo do salví&Cio
nismo no processo politico brailei· 
ro ceróti a ~ que l hoje o 
DOSSO sistema Plnidirio; A c;onclu· 
do incviláveJ ~ de que nlo podere· 
mos rqcnerar a poJ!tia brasileira, 
enqcwno Dio concluirmos a reae
ncra;Jo do oouo sislema partidi· 
rio, um doeme 11enninal de nouo 
siRem~ pllftico. 

A revido pode ~er, ~esse 
aspecto, um pwo imponante pua 
sairmos dessa dii\tu14ade. Ur1e 
que' Üah~Jbemotl com aflf'ICO para 
que, lilravtl dela, possamos dar ao 
País um DOVO sistana putidúio e 
eleicoral. Enfim. definirmo&, por 
esse cantinho. as rqras do jogo 
demoattico. 
aAIIreDJbdd ~ Wcr • PFL..., SmHo 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 7: Em votação o requerimento; em turno único. 

Votação, em tumo único, dO Requerimento n° 70, 
de 1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos ter
mos regimentais, a transc!lç_ão, ~os Ap._ais d<? ~enad~ Fe::
deral, do artigo ~'?~fissões de um amante de 
mesóclises, de autoria do escritor João Ubaldo Ribeiro, 
publicado no jornal O Globo, edição de 6 de fevereiro 
do corrente ano. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados.(Pausa.) 

Aprovado. 
Será feíta 3. transcrição Solicitada. 

da. 
:É -a segUinte a matéria cUja- transçriçã? é solicita-

Confissões de um amante de mesóclises 

JOÃO UU&.DO 111111!1110 
.:t~m:Plii.:IIJQ de u..ar, JIUIIÕ qtl~. r,~iiiii· 
io bem a'-'rovl'IIIIIN, tra:o: t.mta n;a.U. 

_co J,ii(, iiiU t'fitlllt'lli.LkJ, l'til'!l ~UJifiiUS dhl• 
')e"'-'W.U dLfertll\iNa~ e ncos. daDdo. 
1'Mi uma lnVIl'J:t~t'l ne~lbi!u.lildt dt 
~Jio t IJe emllft'~ dus prunom~. 
X~m llbfonl.ldco muno ~t.r<~tH.ft' p;ara .a 
1nSem du p:.tl;~.nas r..:. uro~.r;ad. dl~ 
..~~mbl!!m exuaml.ICJ t').!lre):.l\ td:o~~te 1:':1· 
'illsUt.t I:! ntUitú mm~. P<lt:> e, m:t~> 
llmus dcu:andu t,~U'I! tudo ts..:.o :.é 
~f'r('a. O m,a"·que·pt'rf~tto. por 
!le-mplu. )0 sobrtiii\Oe . .~»IJI'I mc:.mo 
llll condl\;:lu de JJl.UTAnte. Oill Un!.'1.1õil 
{<!m aos narradurh -HPõi'h~'>Jli 
''Su:. SPnhurta .. s.:.malJ.ta .t mfr<A:au 
~ u .. :enU"Ollvame tht:LIUarJL.''I Arolbl 
ao. .:om o qut" l't''>l.t\'a lk flt':do du 
:111nlti\'o., nh hl mats "<""UJo''. S4:u 
:lh.<..memu k dt:u «'ltr-emente nu~ 
JI'Ot:l'llmaS <k TV. mch.b!Ve 0!. nMI· 

~r!o~,k~d'!i~'·~~:~ir~~ r~~~ 
.a.IYet u "I..'Uju" estcj:. ,.nfrt:nl..;fn~u u 
a•limo problema di.' _pt!danttflt'.a~~~o 
)Of' Q.!JC" Pb-i(lll il tnteiiZ me~. 

Poi~tYelmmte lôtra xmp.du di:' t'ht~· 
l.ll quem iaiJto 

1::. t'ntao u nno Vil1 lkcu· :.o!l«lo.~ 1h 
zer "lft'Df'tildo deo-ut.1tlu qu.,.. .Zlo 
t'Mel'la&io foram ~~t:etlb ~SUl ~::n\ul\1 
du cm corru-cç,inf'. {Lut" 11 l'uat:l .. u 
nt\'.110!0 ramo eu tenhu Jltl\'tau o/...\ ,·ut 
sasthlu por 1U -

3 E llUtt neg01:io dto "t.m);Jum" ,. 
. Utn.;n;t'rU" e I!Mf:~ :'olàt.o t" JIU..,~I\'t'l 
Qllt' QUEm) <l$M'!!Ia õ1 l'Oii.'bol U.:IH lt"l\" 
\'~ 11io lltllrlll nut..Jo '' "Ulllo.~lllfl · 
~ o ··um~u~ro·'. i:~s.1 t•tri;&11Lt•Jr•·- lM: 
ul'II(IU.;r. rb e.col.a. :.1:-I.,'UntJ" .t •ILid! • 
llhiUcL ll!o'H' -s.cr "pruuun~Lal.l,, ~ .... ,., 
>e ~:-scrt\t'" o quto C ur•La t•~·l'li·HoJ 
""'KU~e. purqut: nt!nhum;,; lmio\Uol ~ 
pruuunclada \!Ut:.mt·hfc "~"rnu "' 
~3!:rt.,.e'_' t:, cm Sl'~uudu il•t:.sJ',_,,~ 
1Jt»:.u.6~1."UU'UI:Clllr&m • fal~1· muuu ar. 
t~:S dt' lt'MTc\'t'r •• .I, lmt.:UJ. ~·r•rt<~ l' 

qu"' e unta U.ni.UIV.l. ~IIIJII't' 11111"'' 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)- Item 8: Em votação o requerimento, em turno Unico. 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 73, 
de 1994, do Senador José Richa, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo Nas Crianças, o Celeiro da Cidadania, publi
cado na Gazeta do Povo, de Curitiba, edição de 29 de 
janeiro do corrente ano._ 

Os Srs. Simadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados.(Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição solicitada: 

IMPRENSA 

-NAS CRIANÇAS, O CELEIRO DA CIDADANIA-
No......, do- • poõocipelmonte em,..... fP<ICI - CIIMnclo 

o principol.- de ume nooçlo to conjunto de---. • 
YOiorizeçlodo-humllnotem•-'"do-.c.--• 
prospo~ronom ~ SOCiedades que .............. qu81ilbr - povo 
medilnto um Mforço .-ódico de ocb:oçlo, de int<!gfaçlo IOCi8l e 
de ...... _.o c1oo proldpios de dignidode de ulsttncioo. Jt procto • 
.,... Alia161ells que o 11m do Esf*lo 6 -ao-1*8 o conjunto dei 
1...-"o- de ..... vicio digna, porleilaiiWMte IIOIIbrigo dlo
ril • doiiObtaaaltas". 

Por iaoo w _.. cllo molo 1of11'11onl""tlrlcil o projeto "Celolro 
doC~".IInçedopoloLBA ___ c:amoopoloderruolode 
00 ""-e~ públlcou peboc:ónodo polollclerllnça de
na-de,___... cMI. Eotj,. •liçlo doe- que de
"'"certo: osgn1g01. outiildo na torm.ç~o 1n1o11oc1u11 de- ~v-
tudo om ~oscollscomoa -'-*de "'-do DUO Liceu de 
Arist6.-; oo-. edl""ndo a juventude noo .. ..,l!lloa Jurnin11. 
""de cledlcec:Jo I "---por c.mllo, M6do Ctvole • oo 
Cii>õllel; os-. fundondo •lnvejlwl ~do 
pais no,..,...,.,,. di educaelo continulde. 

Mais reo&illbil••• 011 jtlpol a-. COI ... ""' ftw••WAII...,. • outtw 
"tig ... aU6ticos".....,.,...... ...... cMiiuçJo industrie!II0-1 

............... os podo6os"" ini<IQnlcJa- ................ _... .......... 
çlo do uúda • criaçJo de _.-- de treblllho .,... lodos os 
membros doo -loçlo otiYII. · 

.._ .... rui* cllo "'"""""'"' lontldl.o "" ""*'ce !Atine .... 8celfJrwr ... "*'Chh.-. 8 con ......... a Bitfllols. ,..,.,._ IIII petiÃI&r-
18 - ... Jorvn ,.._ ...... -!llçlo. -"""'o INioudor 
lrordsAialnT-. "'-!igaoodoa-odedo _ _...._.., 
r.........,,que.....,~ongoo.,..,...-,-do sut---. oo contltno de~. &cedoo Unôdooe ~ _......,_ 
dos ou ~em~ • C8fll8da: dlap:ittiiQ-1::111. caino 
,• fosse poalwll ...,.,._.a riQuen .,.,. um CICIJMtO de MG 1 !k&clol. 

Oprojeto"~deCidedanie"oWCOI• ....... telftidltocie. ~ 
.... crionçe pobrw .... -1 .... "" hoje ......... lgnoror .. próprio futu. 
ro". ~ ojorno- frenc:óoco~ .._... Rlho, ..,_...._ 
tw iomola po......,oto do Comilf &!8duolde Coonlonolçlo do.....,, 
.., loi.;;ioiÍIOohi~ cio &vlo. no Inicio de-· M-lN!fQUa "fíino' 
,.. a síMiçla ._ aiença"' ligllifk;Mia ••c:on~p~cwuw• ume.,... 
çlo --.. -do cletalo. cllo folie ... epolo". 

· O pnojlto conduzido pele LBA dlago_.,_ a wx!Miioçia de 748 
mil ,.._com de-.U. .-iCional, ....,. o -... de 1,41 mi
Node...._'""'adorlosno""""· defebeetirie...,..0•41-. 
Slo-def81'111iac:am-delltf---·.... ......_ ............ cidldee-·•--·A~ -11011 mil-crlon\:80-o- doo duoaçlo"" .... 
dMiwe ... .ra. Segundo ..... ap;_.,.,.._ ... o t.nça-
nwntoeriiiWSWiilbiG ~. oprairtaiiCGSIC llubelaw&ill•ml 
crionca, o- 6 um....._ •-· Aqcno..,_wl __ por_o liWollllolo.....,., • 
portircre....-..........,.... --_. ..... ad 1 .....,.,_., 
_....-_A-goreldeecllai-M~e • ;'oo.
.io ..-..de- • -11!0~ . • .... o.· 
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ofertldtiAt••IOI.Inclutliveii .... ibicullhode ...... ODII'Uh..,.. 
de IPOÕD- . 

lnwgio-101 que, num hliOIIWbb.oanloiV• lnlll llrgo, • 111 ,.,._,.. .,.,.. 
,__ p-.. ~ • ...,.. tllmb6m • oillioçw .am. de-.-.- fn. 
grwssam,. f8ildl de educ.çlo bAsica. A noelhotia dos pedolles de for
IMÇio, de 1 Mtncle • de ~o16gieçlo • l8is oilli"oçw •.,. fMTOIIIee -·lgío· - dnello. o-;.. c:urnpN '""-'-vista .,... - crlenças ~ id8de que eedo forll.r. eecale. AJ • incluMft a. chelol8dcM '"••••M35 • meeM• di,.. ... como • que vlo •uau .. lldo • vila 
públc8 dt Curitibe e cidedee meio!• em iÜii*U OWAII •• 

Um •fcwQO canjunto- • muooli ~ ••• Jet po-
deria 11'0""' 8POiO •-. crillioçw. 4irn proje- corno o de • 11 ,.,. de 
Curitlbe- Temb6m • edcl11 :wolW que nlo ~ • educaçlo 
b6slc:a- nlo •ogo ••• einde no n•C8do de 11~ fanneldtl
_,.,_ 811 !WNce, .,_.- oblidot- ·-çlo ji(NiiMI M MICiedede • 

. E fato que n dificulclecles de 111-IIIVI« •o erigMn beooeitM, 
"'"um pouco de bcwi \iui •l&dol•ume cto.de -'tlto hunwnidrio po
derio tu. nAgq,.. S. o.....,..~ bem de- oillioçw • jo
-. ..... feito - perte .,_. IIMwfofn• O 8l1llil M crrenct- MÇio 
que ...o~ 1'11101,... •c••._ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Esgotada a 
matêria da Ordem do Dia. -

Passa-se, agora. à apreciâÇãá ôo -Requerinienío ·no -173/94, 
de Urgência, lido- no EXpediente; para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 36, de 1994. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados.(Pausa.) 

Aprovado .. 

A matéria figurará na Ordem do Dia da -segunda sessão· or
dinária subseqüente, nos termos: do art. 345, ll, do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) -Passa-se à 
apreciação· do Requerimento n-o·l74/94, de Urgência, lido no Ex
pediente, para o Projeto deLe~ da Câmara n° 1~, de 1994. -- · 

Em votação o requeriniento: 

Os Srs. Senadores que o aprOvam-queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria figurará na OidCm dO-oíà_da_~gunàa sessã(;i_ci
dinãri.a subseqüente, nos lermos do art 345, II, do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se-hoje às 12h43min com 
a seguinte ----

ORDEMDODIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO ASENADO N' 66, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. :l' da Resolução n' I 10, de 1993) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 

66, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, que regulamenta 
o inciso V do art. 203 da ConstitUição Federal e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senadora 
Eva Blay, em substituiçâo à Comissão de Assuntos Sociais. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 14, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia rios terinos do 

ait. 3' da Resolução n• I 10, de 1993) 
Votação, em tuino" úriico, 'do Projeto de Lei do Senado n° 

14, de 1993-; de autoria do Senador Iram Saraiva, que autoriza o 
Poder Executivo a adotar medidas de apoio aos servidores respon
sáveis por portadores e deficiências físicas, sensoriais ou mentais, 
tendo 

Parecer favoráVel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
V almir Campelo, em substituição à Comissão de Assuntos So
ciais. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio)- Estã encerrada 
-a sessão. _ 

-(Levçmta-se a sessão ds 12ti4Zmin.) 



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção ll) Quinta-feira 7 1637 

Ata da 223 Sessão, em 6 de abril de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Carlos Patrocínio 

ÀS 12 HORAS E 43 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS.SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano ~ranc;o - Alexan~e Costa -
Almir Gabriel- Amir Lando- Antonio Mariz- Carlos De'Car-

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

li - Carlos Patrocínio- Chagas Rodrigues -Cid Saboia de Car
valho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro _:-Divaldo Suruagy -
Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Esperidião AmiD- -Fiá-- _ . 
viano Melo -Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho -
Gilberto Miranda --Guilherme Palmeira - Henrique Almeida -
Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva- lrapuan 
Costa Júnior -João Calmon - João ft:anç~ - João Rocha - Jo
nas Pinheiro- Jônice Trisião ~- Josaphat !~Aarinho-: )osé_,foga-:-. 
ça- José Richa- José Sarney- Júlio Campos-:-- Júnia Marise_-: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"66,DE 1992 

--- . - ' 

(InclUído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° 
da Resolução no !lO, de 1993) 

- Votação, em tp!fio único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 66; de 1992, de autoria do_ Senador Iram Saw 
raiva, que regulamenta o inciso V do a,rt. 203 da Consli
tuição Federal e dá outras providências, tendo 

Parécer favciâVei, proferido em Plenário, :ReJato
ra: Senadora Eva Blay, em substituição à Comissão de 
Assuntos Sociai~ 

Jutahy Magalhães -_Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg 
Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucidio Portella - Magno 
Bacelar- Mansueto de Lavor - M_árcio_4Cer~---: MarÇq J\oia.w _ 
ciel - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira_ Fjlho - Mo_i
sés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney 
Maranhão- Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon -
Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito- Valmir Carnpelo- Wilson Martins. 

O SR.PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeuS, iniciairiôS nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento de lJ-rgência que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 176 DE 1994 

Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno do 
Senado Federal, com a redação dada pela Resolução n° 150/93, re
queremos urgência para o Projeto de Lei dá Câmara n° 14, de 1994 
(Projeto de Lei, n° 4.148-A, de 1993, na Câmarà dos Deputados), 
que "autoriza o Poder executivo a institUir como Autarquia o De
partamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e dá outras 
providências." 

Sala das Sessões 6 de abril de 1994. '- Mauro Benevldes -
Almir GabriCI- Esperidião Amin - Marco Maciel- Jonas Pi
nheiro- Magno Bacelar- Eduardo Malicy 

O SR. PRESIDENTE(Carlos Patrocínio) -Esse requeri
mento será votado após a Ordem dO l)fa, na fornia do disposto no 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

A Presidência recebeu, do Bl:plGO Central do_ Brasil, o 
Ofício n° 1.400/94, de -6 de abril corrente, _encaminhado a re
lação das operações ARO analisadas no mês de março últi-
mo. 

À Comissão de Assuntos Econômicos, para conhecim.en-
to. 

O SR. PRESIDENTE (C&rlos Patrocínio)- Passa-se à 

A discussão da matéria foi enCerrada na sessão-ordinária no 
dia 30 de março ultimo. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senw 

lados. Pausa.) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a mesa, 
redação fmal oferecida peJa Comis~ãq Pireto!a, que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N"-97, DE 1994 
(Da COmiSsão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n° 
66,de 1992, 

A COinissão Diretora ãpi-esentã: a redação frilal do Projeto 
de Lei do Senado D0 66, de 1992,. que reg!llamenta o inciso v do 

, art. 203 da Constituição Federal e dá outras providências. 
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de abril de 1994. - Cha

gas Rodrigues - Carlos Patrocinio, Relator- Levy Dias - Na
bor Júnior. 

ANExO AO PARECER No 97, DE I!Í94 

Redação final do Projeto de Lei do Senado no 
66, de 1992, que regulamenta o inciso V do art. 203 
da Constituição Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o E assegurada a concessão de benefício mensal de um 

salário mínimo_ à pessoa portadpra de deficiêncja e ao idoso que 
comprovem não possui meios -de -prOver à própria manutenção ou 
_d~ tê-la provida por sua familia. 

Art. 2° Para os efeitos dessa Lei considera-se: 
I - pesSOà portadora de defici~p.cia: a qÜe aPresenta uma 

perda, uma má fOrmação ou umã- anomalia de um órgão, de uma 
estrutura ou função fisiológica, anatômica ou mental, bem como 
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aquelas em que não há o desenvolvimento de funções mentais ou 
intelectuais, por restrições circunstritas à natureza da interação so
cial: 

II - idos_o: a pessoa com mais de sessenta e cinco anos. 
Art. 3° A pessoa portadora de deficiência- fará jus ao benefí

cio previsto no art. 1 o desta Lei, desde que seja comprovada sua 
incapacidade mediante avaliação médico-.pericia1 realizada por 
equipe multidisciplinar do Instituto Nacional de Seguridade Social 
ou do órgão que o substitua, assumindo suas competências, visan
do a caracterizar a redução parcial ou total da capacidade de reali
zar uma atividade, nos moldes_ ou_ nos limites considerados 
normais para o ser humano. 

Art. 4° Para comprovação da condição de idoso, o interessa
do deverá apresentar certidão de registro civil ou prova admitida 
em direito, inclusive assento religioso. -

Art. 5° O benefíciO menSal será concedido à pessoa portado
ra de deficiência e ao idoso, desde que fique comprovado que: 

I- a renda familiar não ultrapassa três salários mínimos: 
li - a renda pessoal do beneficiário é inferior a um salário 

mínimo, tendo direito a compiCmeniação: ou 
nr- o beneficiário não dispõe de qualquer fonte de renda, 

nem pensão, nem qualquer outro benefícío previsto na legislação 
vigente. - -

Parágrafo únicó. A readaptaÇão ou ad3.ptação para o traba
lho, através de habilitação ou reabilitação profissional, será reali
zada nos termos dos arts. 89 a 92 da Lei n' 8.213, de 24 de julho 
de 1991 - Plano de Benefícios da Previdência Social. 

Art. 6° No. c~ o de pesspa·- pp1;tadora de deficiênci~ meno~ 
de dezoito anos ou incapaz, o benefíciO mensal será pago a seu 
responsável legaL . , . _ _ _ 

Art. 7' No caSo de idoSo inCâpaCitãdo, o benefício será paga· 
a seu responsável legal. , , , 

Art. 8° o. benefício met;ls,al a· que se refere esta Lei :;;:erá qe .. , 
vido a partir da data de apresentação do requerimento ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social . 

. Art. 9° Qs encargos decorrentes dessa Lei correrão por con
ta das, ~ceitas previstas no orç?l)lento da -Seguridade Social, nos 
termos do caput art. 195 e seu § 4' da Constituição Federal. · · · 

, Art~ 10. QPbder Exectltivo'regulamentará. esta Lei no prazo 
de sessenta dias, con-tado da data de sua publicaÇão. 

· · Art .. 1.1 \ E~ta l--ei e_n_~ ~pi vigor na _qata ~e-sua puhl!~~ç~. 
. Art. 12. Revogam-se as disposições eíii Contrário, espechll

mente o art.l39 da Lei n' 8.213,de 24 de julho ele 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Em discussão 
a rO"dação fmal. (Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação fmal é considerada defini

tivamente aprovada, independentemente da votação, nos terrilos do 
art. 7', da Resoluçãon' 110, de 1993. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADo· 
N• 14, DE 1993 

(I:ricluído em Ordem do Dia nos termos do art. 13 
da Resolução o' 1!0, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado, n' 14, de 1993, de autoria do Senador Iram Sa
raiva, que autoriza do Poder Executivo a adotar medidas 
de apoio aos servidores responsáveis por portadores de 
deficiências físicas, sensoriais ou mentais, teiido 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador V aimir Campelo, em substituição à Comissão 
de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéda foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 30 de março. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a re<lação ftD.al. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a mesa, 
redação fmal oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 98, DE 1994 

(DA COMISSÃO D!RETORA) 

Redação final do projeto de Lei do Senado no 
14, de 1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de_l.,ei do Senado1;1° .14, de 1993, que autoriza o Poder Executivo a 
adotar medidas de apoío aos servidores responsáveiS por portãdo
res de deficiências físicas, sensoriais-oU mentais.-

Sala de Reuniões da ComiSsão, 6 de abril de 1994. - Cha
gas Rodrigues, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Levi 
Dias Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N"98, DE !994 

Redação final dp Projeto de Lei do Senado n• 
14, de 1993, que autoriza o Poder Executivo a adotar 

. oiedidas de apoio aos servidores responsáveis por 
portadores ·de deficiência física, sensoriais ou men
tais. 

O Con~sso Nacional decreta: 
.Art. 1° É autorizado o Poder Executivo a institUir medidas 

de apoio aos servidores públicos federais que sejam comprovada
. mente :respoç.SáVeis pela prestação de assistência a ~pessoas pOrta-
doras de deficiências I!Sicás, Scinsoria.iS ôU inentiús: . ' ' ' 

,Art .. 2° Para atendimento do disposto no art. 1°, poçlerão ser 
adotadas, entre outras, as seguiJ?.tes medidas, sem redução da re-
mnneraçã9 _do servidor: · 

I - di:miri.uiçao- da jornadà. de trabalho, considerando cada 
situação específica; _ _ 

n- horário especial ou móvel, para cumprimento da jorna
da de trabalho defmida. 

Pãrãgiafo úriicO. A concessão de qualquer desses benefícios 
<JI?edecerá a parâmetros e critériOs a _serem expressamente defmi
dos pelo Poder Executivo e publicados no Diário Oficial da 
União, devendo consider~, entre outros aspectos, o grau de defi
ciência, o nível sócio-econômico e educacional do servidor e o nú
mero de portadores de deficiência sob sua iesponSã.bitidadC. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Em discussão 
a redação fmal. 

_Não havendo quem peç_a a palavt:a. encerro a discussão. 
A redação fmal é considerada def"mitivamente aprovãda, in

dependentemente de votação, mos termos do art 7° da Resolução 
n' 110, de 1993. 

A matéria vai ã Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. · · 
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Passa-se agora à apreciação do RequerimentO D0 176/94, de 
Urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n° 
14, de 1994. 

Em votação o requerimento. . _ 
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 ordin_fu:ia subseqüente, nos 
termos do art 345, inciso TI, do Regimento Interno. 

1 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A Presi
dência convoca sessão solene do Congresso N lcional a reali~ 
za~-se amanhã, _às !Oh, no plenário d: Câmara dos 
Deputados, destinada a homenagear o J ornai do Commér
cio. Por conseguinte, não haverá sessão ordinária do Senado 
amanhã. _ _ __ ~- - _ - __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para a sessão 
ordinária de segunda-feira, às 14h30min, a seguinte 

ORDEMDODIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATWO No 42, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vill; 
parágrafo único. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 42, de-1993 (n6 247/93 na Câmara 4<>s-Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão _()uto,rgada àRÁDIO 
ALVORADA DO SERTÃO LTDA. para explorar serviço de 
ra_diodifusão sonora em onda média na Cidade de São João do 
Piauí, Estado do Piauí, tendo 
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-
Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador ~· 

Áureo Mello, em substituição à Comtssão de Educação. • 

2 I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 ~ 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, Vlll, do • 
Regimento Interno) 

• 
. Votação, em turno único, do Projeto de Decreto ~ 

Legi~lativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), ~ 
que aprova o ato que renová a permissão outorgada à RÁDIO ~· 
FRATERNIDADE LTDA . .,7ara explorar serviço de radiodifusão~ 
sonora em freqüencia modu/ad. ·w Cidade de Araras, Estado de ~ 

São Paulo, tendo • 
Parecer proferido em Plenário, em substituição à ~ 

Comissão de Educação, Relator: Senador Áureo Mello, favorável ~. 
(dependendo de novo parecer). ~ 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

(Em regime ae ürg~ncia, nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

• 
• J 

• 

• = 
• J 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto ~ 
Legislativo n6 48, de 1993 (n°264/93, na Câmara dos Deputados), ~ 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL ~ 
DO BRASIL LTDA.~ para ex,!orar se~iço de radiodifosão ~ 
sonora em freqüência modular/,, na Cidade do Rio de Janeiro, ~ 
Estado do Rio de Janeiro. tendo ~ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador ~ . . . 
Aureo Mello~ em substituição à Comissão de EducaçãQ. J. 
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4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 56, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 56, de 1993 (n° 293/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO STÉREO FM 
LAGOA SANTA LTDA., para eYplorar serviço 4e radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Lagoa Santa, 
Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição a Comissão de :Educação. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 10, de 1994 (n° 279/9~, na Cârmrraqos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe_ 
URBANO THIESEN para executar serv1ço dP radioâifusão 
sonora em freqüência modulada. com fins exclusivamente 
educarivos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenario, Relator: Senador 
João França, em substituição ã Comissão de Educacio. 

J 

' I 
' I 

' I 
' I 
' I 
' I 
' I 
I 
I 

' I 
' I 

' I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

' I 
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6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° ~ 2, de- J 994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga _ permissao à FUNDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para rzxecutar serviço de 
radiodifUsão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Sorocaba, Estado de Sao Paulo, tendo 

Parecer favorável, prorerido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educaçio. 

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 2, DE 1994-

COMPLEMENTAR 

(Em-regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 2, de 1994 - Complementar (n° 181/94 - Complementar, na 
Casa de origem), que altera a"redaçao da alínea "b" do inciso I 
do art. ] 0 da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de i990, 
para elevar de três para oito anos o prazo de ine/egióilidade para 
os parlamentares que per_derem o mandato por falta de decoro 
parlamentar. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 
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8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 14, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 14. de 1994 (n° 4.148/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir como Autarquia o Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM, e dá outras providências. ~Dependendo de 
parecer da Comissão de Constituição, Justi~a e Cidadania) 

9 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 15, DE 1994 

(Em regime de urg~ncia, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 15, de 1994 (n° 4.218/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar 
quinze aeronaves A-122-A (T-23) à Força Aérea Boliviana. 
(Dependenão de parecer da Comissão de Relações Exteriores· e 
Defesa Nacional) 

10 
PROJETODE LEIDA CÂMARA No 36, DE 1994 

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

Discussão. em turno único, ão Projeto de Lei da Câmara 
~ 
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no 36, de 1994 (no 3.707/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal Superior do frabalho, que cria cargos em comissão no 
Quadro }'ermanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Superzor do Trabalho e áá outras providêncras. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

11 -
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N° 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n .. 110, àe 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cfunara 
n° 167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos 
do Grupo Processamento de Dados no 'Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2a 
Região, e dá outrasprovidências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 3enador 
Francisco Rollemberg, em mbstituição à Comissão de 
Constituiçlo. Justiça e Cidadania. 

(Dependendo de parecer ia Comissão tle Assuntos 
Econômicos) 

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 246, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 246, de 1993 (n° 1.229/91, na Casa de origem); que dispõe 
soore a municipaiização da merenda escolar. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 
O SR. ~[T)ENTE (Carlos Patrocínio)- Está encerrada a 

sessão. (Levanta-se a sessão às l2h50min) 



BRASÍLIA - DF 

1-ATADA23"SESSÃO,EM07DEABRlLDE 1994 SENADOR EDUARDO SUPLICY- Comentando as 
1.1 - ABERTURA declarações do~iólogo Betinho assumindo publicamente as 
1.2- EXPEDIENTE doações do jogo do bicbo à Associação Brasileira lnterdiscipli-
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da RepúbU· ~ nar da AIDS. ~ ~ 

ca ~ SENADÓR DIRCEU CARNEIRO- Análise comparaii' 
- N"' !56 e 157, de 1994 (n' 27s0 :izii/24. Da-Orige~). v a dO posicionamento ilo PSDB de participação no Governo 

de 7 do corrente, de agradecimento de comunicações. Collor e _no momento atual, de sucessão presíden61a[ Ã-qUeS-
- N' !59. de 1994 (n' 281/94.na orige)ll), de.6:~do.c010o tão da<:oligação do PSDB e PFL e a prese!Vaçã()da doutrina 

rente, de comunicação de rOCebÍtnento. de cada um destes PartidoS. 
- N' 155. de 1994 (n' 276/94, naorigetn), de 7 do cor- SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Reiterando sua 

rente. pela qual o Senhor Presidente da Rep~~.IJc.a enç.wili;ilia preocupação com o fato do Brasil persistir em negU.geD.cíar a 
relatório sobre sua visita oficial de trabãll:io à Venezuela., reali- Educação. 
zada entre a< dias 3 e 5 de março último. ~ __ SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessídade de 

1.2.2- Aviso do Ministro da Fazenda ~io~ eficazes para o Poder Legislatiy9 fa?-er Q controle exter-
- N' 362/94, de 29 de março último,_eni:amfDh@g(> in,_ .no (lo Executivo, cooforme o estabelecido no art. 71 da Consti

formações sobre os quesitos constantes dO RCquerimento -n' tuição de 191!8. Considerações >obre proposta revisioual de 
1.1 93, de 1993. de autoria <lo Sena<ior Belio Parga. S. Ex•. criando a Auditoria Geral da União. 

1.2.3- Requerimento SENADOR JÚLIO CAMPOS -Aumento da produtivi-
- N' 177. de 1994. dc;_mtoria do Sena<ior Gerson~- dade agricola noEsUI<Jo_~ Maio <lrQ&so. devido ao apoio <ia 

ta. solicitando que seja- cOnsiderada como licença para trata- COOj)e:i<ltivã AgríCOla -de .Lucãs: do RiO Verde - Cooperlucas. 
mento de saúde, o pedodo de 5 de abril a 5 de-maio do corrente Desenvolvimento da agroindústria mato-grossense. 
ano. Aprovado. , .• . ~EN-'\WJ~ O,DJ,I.ÇIB _SOAJUlS.,.-. Análise <los aspectos 

1.2.4- Comunicação <ia Presidência ~ . ~.mcousti!Ucíooois~das .Medida&Pnnlisóriasn" 434/94 e 457/94, 
- Recebimento da Mensagem_ B-0 =~~.- de, _1994 (no -de-ilnPiantação do Plano Econômico do Govemõ~-

280/94, na origem). de 7 do corrente. pela qual o. Pr<lsldente <ia~ .... 1.2.6- Requerimentos 
República encaminha Edital de licitação das ~oou:e]Jll'sentati- • -~- N' 178, de 1994. <ie autoria do Sena<ior João Rocha, 
vas do capital <ia Empresa. Brasileira de Aemnáutica - EM- solicitando a retica<ia do Requerimento n' 1.290/93. de sua au-
BRAER. incluida no Programa Nacional de Desestatização. toria, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto <1e 

1.2.5- Discursos do Expediente Lei do Senado n• 146/92.Defurido. 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Artigo de auto- - N' 179, de 1994, de autoria do Sena<ior Levy Dias. so-

ria do Dr. AJoysio Campos da Paz~ Júnior, publicado no jornal licitando que sejam cousi<iera<los. como licença,autori.~ oo 
Folha <ie S.Pauio, dia 10 de março, intitula<io Equação Mal· dias 4,7,11.14,18,21,25,28;29 e30demarço de 1994. Aprova
dita. que aborda a situação deplorável a que cheg~ o sistema do. 
público de sall!kno Bras· · N' 180, de -1994; de ~autoria ·do- Senador caries~ 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO_- Reiterando sua De'Carli, solicitando que sejam considerados, como licença, os 
preocupação com a demOra dp PxeCutivo em enviar para apre- dias 29 e 30 de março de 1994. Aprovado. 
ciação do CongreSso Nã.cionai a Lei Orçamentária. Abuso na 1.2. 7- Leitura de projeto 
edição de Medida Provisória Omissão-do~ Governo quanto aos -Projeto de Decreto Legislativo n° 36, de 1994, de auto-
aumentos de preços. ria do Senador Alfredo Campos, que altera o Decreto Legislati-
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

Manoel Vilela De Magalhães 
Diretor~Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA-
DireNr Adju~to 

vo n° 6, de 1993, que ''regulamenta a escolha de Ministros do 
Tribunal de Contas da União pelo CoD.grésso ~ácional". 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Deçrcto Legislativo n• 42, de 1993 (n• 247/93 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em oilda média na Cidade de 
São Tóãõ"âo Piauí. Votação adiadsJ; por falta-de quorum .. 

Projeto de Decreto LegiSlitivo--no_ 46, de 1993 (n° 
248/93, na Câmara dos DeputadoS). quê· aprOvà-() ato qUe reno
va a permissão outorgada à Rãdio Fratemidad~_ Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonqra em freqüénCii ~odulada 
na Cidade de Araras, Estado_ de ~ão Paulo. VotaÇão-sObre-ta~ 
da nos termos do art. 375-, Vill.-do RegiiDeíiiO lnterno. -

Projeto de Decreto Legislativ_o no 48, de 1993 (n° 
264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato-qué-Teno
va a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüênCia-iriOOulada na Ci
dade do Rio de Janeiro, Estado do _Rio de Jan~iro.Votação so. 
brestada nos termos do art._ 37.S;_Vtú~-~o RegimentO Interno. 

Projeto de Decreto LegislatiVo n°. 56 • .-, de - 199"3 -·(IÍ0 

293/93, -ria Câmara dos Deputados), que aproVa: o ato que ou
torga permissão à Rádio Stéreo FM"LãgóiSanta Ltda. para !:}X

piorar serviço de radiodifusão sonora~ freqüênci3. modulada, 
na Cidade de_ Lagoa Santa, Estado de _Minas Gerais. Votação 
sobrestada nos termos do art. 375~ Vil( ao·RegJmento Til temo. 

Projeto de Decreto LegíSiativo ·no 10,- de 1994- -(n° 
279/93, na-Câmara: dos Deputados), que aprova o ato que·oiJ
torga permissãO à Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar 
serviço de radiodifusão sonora_ em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, ná Cídãde ele Novo Hambuigo, 
Estado do Rio Grande do Sul. Discussão encerrada, após pa
recer de plenário faVorável, tendo usado da palavra os Srs. Cid 
Sabóia de Carvalho e Áureo Mello, ficando a votação sobresta
da nos termos do art. 375, Vlli, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo·-n• 12, de 1994 (n• 
319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que en
torga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do ~ui para exe
cutar seiViço de radiodif usãõ sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Sorocaba, Estado de São_ Pa:~do. Discussão encer
rada, após parecer de plenário favorável, ficaD.do a ·vOtaÇão so
brestada nos termos do art. 375, VITI, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1994- Complementar 
(n° 181/94- Complementar, na Casa de origem), que altera a 
redação da alfuea b do inciso I do art. 1 o da Lei Complementar 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Fe~_r 

ASSINATURAS 

Semestral --------·---.-ü$23,53 URV 

Tiragem 1.200 exemplares 

n° 64, de 1s de niaio de 1990. para elevar de três para Oito ~os 
o piazo de inelegibilidade para os parlamentares que perderam 
o mandato por falta de decoro parlamentar. Retirado da pau
ta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1993 (n• 2.815/92, 
na Casa de origem), que cria a Empresa Comunitária, estabele
cendo incetltivos à p~cijJação dos empregados no capital da 
empresa e dá outras providências: Votação adiada nos termos 
do art. 375, inciso Vlll, do Regimento Interno. Votação so
brestada nos termos do art. 375, Vill, do Regiinento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 38, de 1993 (n° 
270/93, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos das 
Resoluções n•s 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do 
Organismo para a Proscrição das Armas Nucleares na América 
Lativa e no Caribe (OPANAL), que alteram. respectivamente, 
a denominação legal do Tratado para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e o parágrafo 2° de seu artigo 25, 
bem como o texto_ emen~ado do referido Tratado. Apreciação 
sobrestada, em virtude do adiamento da votação do Requerimen
ton• 181194, nos termosdo art. 375, vm, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 167, de 1993 (n• 3.529/93, 
na CaSa de origem), que cria cargos do Gni.po PrOCessamento 
de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, e dâ outras provi
dências. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, letra e, do 
Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 246, de 1993 (n• 1.229/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a municipalização da me
renda escolar. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, letra 
e, do Regimento Interno. 

1.3.1-Designação da Onlem do Dia da próxima sessão. 
!A -ENCERRAMENTO 
2- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
- Resenha das matérias apreciadas de 1 a 31 de março 

de 1994- arL 269, ll, do Regimento Interno. 
3-ATOS DO PRESIDENTE 
- N"' 165 A 169, DE 1994. 
4-ATOS DO DffiETOR-GERAL 
- N"' 36 A 38, DE 1994. 
5-ATADECOMISSÃO 
6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAN

TENTES 

- ' 
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Ata da 23a Sessão, em 7 de abril de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs.: Chagas Rodrigues e Levy Dias 

Às 9 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:_ 
Affonso Camargo- Alu!zio Bezerra- Carlos De 'Carli Cha

gas Rodrigues - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperi
dião Amin- João Calmon -João França- Josaphat Marinho
José Eduardo- José Richa - Lourival Baptista - Magno Bacelar
Mauro Benevidcs - Nabor Júnior - Reginaldo Duarte - Ronan 
Tito- V aimir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos no_~sos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o segninte 

EXPEDffiNTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 

- N"s !56 e 157, de 1994 (n•s 278 e 279/94, naorjgem), de 
7 do corrente, referentes às matérias constanteS das Mens_agens CN 
n•65, de !994e SMn°67, de 1994. 

De comunicação de rece_bimento: 
- N" 159, de !994 (n• 281/94, na origem), de 6 do corrente, 

referente às matérias constantes das Mensagens CN n°s 63 e 6.4, de 
1994, p>rticipando ter-se esgotado sem deliberação fmal do Con
gresso •• a~.-lotfal o prazo para apreciação das Medidas Provisórias 
n•s 431 e 432, de 23 de fevereiro de 1994. 

N° !55, de 1994 (n• 276194, na origem), de 1 do corrente, 
pela qual o President~_da República encaminha relatório sobre sua 
visita oficial de -trabalho ã Venezuela, realizada e11tre os dins 3 e 5 
de março ultimo. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N" 155, DE 1994 

(N" 276/94, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

Dirijo-IDe 'ã Vossas Excelências para informá-los sobre a vi
sita oficial de trabalho que realizei à Venezuela, entre os dias 3 e 5 
de março corrente, ocasião em que mantive importantes reuniões 
com o Presidente Rafael Cal dera. -- --

2 O encontro presidencial evidenciou a prioridade que os 
dois Governos atribuem a suas relações bilaterais e a concordância 
em relação aos objetivos de uma crescente cooperação entre os 
dois paises, manifCstadas na criação de uma Comissão Binacional 
de Alto N!vel. 

3. Tal Comissão. pela composição e mandeto abrangente, 
constitui certamente um instrumento singular e pioneiro com vis
tas à maior aproximação dos dois GovernOs, qJie tem. ademais, 
preocupações politicas muito similares, na luta contra a inflação e 
na prioridade atribuída ao crescimento com justiça social. 

4. No dia 4 de março, a Comissão realizou sua primeira reu
nião, quando foi estabelecido um plano geral de trabalho e discuti-

das as correspondentes prioridades a fun de garantir a crescente 
obtenção de benefícios concretos na promoção de uma cooperação 
frutífera e duradoura. qs objetivos da Comissão Serão alcançadoS 
por intermédio do trabalho que serã desenvolvido pelas diversas 
Subcomiss~s que a compõem, segundo os temas setoriais rele
vantes par<~; a çooperação bilateral. 

5. A viagem que fiz à Venezuela, que se constitui na pri
meira visita de um Cllefe de Estado estrangeiro desde que o Presi
dente Rafael Caldera tomou posse no Governo, em 4 de fevereiro 
último, refletiu,· a um só tempo, um aspecto de continuidade, uma 
vez que as relações bilaterais sempre foram cara-cterizadas pela 
amizade e .[)ela cooperação, e um elemento de inovação, na medida 
em que inaUguramos um processo de relações mais intensas, ba
seadas em uma: visão compartilhada de democracia e desenvolvi
mento. 

6. A aproXimaÇão cóm a Venezuela busca equilibrar as ver
tentes amazônica e platina da política externa brasileira na Améri
ca do Sul e :r!.lafuma as vocações amazônicas e sul-americana dos 
dois países. No encontt:o privado que mantive com o Presidente 
Caldera, bem como na reunião de trabalho que realizamos com 
presença de vários Ministros de Estado brasileiros e venezuelanos, 
ficou demonstrado o alto grau de convergência existente entre os 
dois países, tanto em relação a temas bilaterais, quanto em relação 
a temas regionais e mundiais. 

7. Dentre os temas de mútuo interesse que pudemos exami
nar, assinalo as imensas possibilidades de cooperação fronteiriça, 
não só nos trabalhos de demar~ação, mas também nas áreas de co
mércio, sa'Úde, cartografia e meio ambiente. Esses temas deverãt_:> 
ser aprofundados pela Comissão de Cooperação Fronteiriça, como 
parte dos trabalhos da Comissão Binacional de Alto Nível. Deverá 
ser empreendido um programa integrado de cooperação fronteiriça 
que atenda, entre outras, as áreas de saúde, transporte, comunica
ções, educação, saneamento básico e proteção do meio ainblente, 
na busca de soluções para os problemas da fronteira_ comum. Des
taco, por ·sua importância, O -Consenso que se registrou em relação 
a que eventuais incidentes que ocorram na área de fronteira não 
devem afetar as relações bilaterais. . .. 

8. Outros temas de impOrtância abordados foram os projetos 
no setor energético, o do estabelecimento de zonas francas na re
gião de fronteira, o da interligação das bacias hidrográficas, a coo
peração na área militar judiciária e em matéria de turismo, a 
proposta brasileira de estabelecimento de uma Área de Livre Co
mércio Sul-Americana, a Iniciativa Amazônica, o- Mercosul e a 
questão de ampliação do Conselho de Segnrança. 

9. Encerrando o encontro, fmnei com o Presidente Caldera 
o Protocolo Adicional ao Convênio de Amizade e Cooperação de 
1977, que cria a aludida COmissão. Na ocasião, foi divUlgado tam
béni um CQlllunic~do ConjUnto, que consigna os consensos a que 
chegamos sobre os temas acima referidos. Cópia desses documen
tos estão anexas à presente Mensagem. 

10. A maturidade do diálogo e a imensa potencialidade de 
cooperação- existente ficaram refletidos nos resultados do encon
tro, que inaugurou nova e decisiva etapa das relações entre Brasil e 
Venezuela. Nos contatos que tive com o Presidente Caldera, houve 
coincidência em expressar inequívoca determinação de atribuir re-
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nevado impulso às relações bilaterais. dentro do tradicional espíri
to de amizad,} que as têm CaracteriZado. 

Acompanharam-me na visita à Venezuela o Senhor Minis
tro de Estado da Justiça, Doutor Mauricio José Corrêa: o Senhor 
Ministto de Estado das Relações Exteriores, EmbaJ.Xãa.õr Celso 
Luiz Nunes Amorim; o Senhor Ministro de Estado da Indústria, do 
Comércio e do Turismo, Senador Élcio Álvares; o Senhor Minis
tro de Estado, Interino, de Minas e Energia, Doutor Israel Vargas; 
o Senhor Ministro de Estado dÕ- Meío Ambiente e- da Amazônia 
Legal, Embaixador Rubens Ricupero; ·seDlíor Iiiliiilstro-Chefe da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, Almirante Mârio César Flo
res; o Senhor Ministro-Chefe da Secretaria-Geral ·aa Presidência 
da República, Doutor Mauro Moua Dufanté. e o Senhor MiníSf.rO.: 
Chefe da Casa Militar da Presidência da República, alêm de outras 
autoridades. -

Brasília, 6 de abril de 1994. - Itamar Franco. 

PROTOCOLO DA GUZMANIA 

PROTOCOLO ApiCIONAL AOCQNVÊNIO DE AMIZADE 
E COOPERAÇAO ENTRE A REPUBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E A REPÚBLICA DA VENEZUELA 
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1977 

O Presidente da República Federativa do Brasil, Itamar Franco, e 
O Presidente da República da Venezuela, Rafael Caldera, 

Empenhados em trabalhar conjuntani~nte para o aprofunda
mento e aropliação das áreas de cooperação bilateral e dos tradi
cionais vínculos de amizade existentes e:iitre ambos os povos e 
<3over:nos, · - · 

Persuadidos da conveniência de realizãr encontrOs presiden
ciais frcqüeJites com vistas a examinar o conjunto-de nossas rela
ções bilaterais e outroS assuntos de interesse comum, 

Tendo presente que a coincidência de propósitos e objetivos 
sobre temas bilaterais e de carátet-regional e mundial, fundados no 
ideal comum de liberdade, dCniocriicia e desenvolvimento econó
mico e social, proporciona a base para um -eX.ercicio mutuamente 
proveitoso de diálogo e consultas regulares, 

Comprometidos a atribufr alta prioridade às relações bilate
rais, elevando-as a uma nova dimensão, com vistas a pennitir o 
mais pleno aproveitamento das potencialidades de cooperação e de 
integração entre os dois paiseS, em consonância com sua vocação 
amazónica, sul-americana e latino-americana, 

Conscientes da necessidade ·de aprofundai- os VínCUlos de 
amizade, solidariedade, cooperação e integração entre povos e paí
ses vizinhos, 

Desejosos de elevar o nível do diálogo e da cooperação bi-
laterais, - ·--~-------- ~ -

Conscientes de que isso exige um permanente_ aperfeiçoa
mento dos mecanismos de consulta e cooperação política, no qua
dro dos instrumentos jurldicos _bi_~~!~S relevanteS, em- partiCular 
o Convênio de Amizade e CooperaÇão de 17 de novembro de 
1977, . . .. 

Acordam o seguinte, 
L Estabelecer uma Comissão Binacional de Alto:):\Hvel, que 

terá mandato amplo e será presidida Pelos Ministros de Relações 
Exteriores de ambos os países e integrada pelos Ministros respon
sáveis por temas relevantes para a cooperação bilateral. 

2 A Comissão poderá realizar suas sessões por ocasião dos 
encontros presidenciais. 

3. A Comissão reunir-se-á alternadamente no Brasil e na 
Venezuela. A agenda e a_data das reuniões serão acordadas pelos 
MinistérioS das Relações Exteriores de ambos os países, no quadro 
do Mecanismo Qe Consulta Política. 

4. Com vistas a assegurar o necessário apoio às deliberaçõ
es da Comissão, as delegaçOOs de ambos os países deverão, con
forme_ a neceSsidade, incluir representantes de outros órgãos 
governamentais cujas coriipetências sejam relevantes para o trata
mento de temas incluídos na agenda. 

5. A Comissão poderá estabelecer órgãos subsidiários para 
o exame Qe temas setoriais oti específicos. 

6. Em sua primeira sessão, a Comissão estabelecerá um pro
grama geral de trabalho e as ·correspondentes prioridades, a fim de 
iãfa.D.Ui-a ·creScêiite obtenção de benefícios concretos na promoção 
de uma cooperaç-ão frutífera e duradoura. _ 

7. Éste Instrumento entrará em vigor na data de sua assina
tura e teiá Valídã:de até que um dos ÓOverD.Os comunique ao outro, 
pOr vi-a diplomática e com seis m,eses de antecedência, sua decisão 
de suspendê-lo. 

Feito em La ·quzmania, litoral central da Venezuela, em 4 
de março de 1994, em dois eXemplares nos idiomas português e 
espanhol. sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Itamar Franco, Presidente da República Federativa do 
Brasil 

Rafael Caldera, Presideote da República da Venezuela 

PROTOCOLO DE LA GUZMANIA 

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE AMISTAD Y 
COOPERACIONENTRELAREPUBLICAFEDERATIVA 

DEL BRASIL Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA 
DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1977 

El ?reSidtinte de la República Federativa dei Brasil, Itamar Franco, 
y 
el Presidente de la República de Venezuela, Rafael Caldera, 

Empeíiados en trabajar conjuntamente para la profundiza
ción y ampliación de las áreãS de cooperación bilateral y de los 
tradicionales v4tculos de amiStad existentes entre a.m.bos pueblos y 
Gobiemos, · 

PersuadidOs de la conveniencia de realizar Encuentros Pre
sidenciales frecuentes con miras a examinar el conjunto de nues
tras rellaciones bilaterales y otros assuntos de interés común, 

Teniendo preSente-que la coincidência de propósitos y obje
tivos sobre temas bila~rales y de caráter regional y mundial, fun
damentados em el içleal común de Iiberdad~ democracia y 
desarrolho econnómico y social, proporciona la base para un ejer
cicio mublamente beneficioso de diálogo y consultas regulares, 

Comprometidos en atribuir alta prioridad a las relaciones bi
laterales, elevándolas a una nueva dimensión, a fin de permitir el 
:máximo aprovechami_ento de Ias pOtencialidades de cooperación e 
integración entre los dos países, en consonancia con su vocación 
amazónica, suramericana y latinoamericana, 

Conscientes de la necessidad de profundizar los vínculos de 
amistad, solidaridad, cooperación e integración, entre pueblos y 
países vecinos, 

Deseosos de elevar el :Qivel del diálogo y de la cooperación 
bilaterales, 

Conscientes de que ello exige un permanente perfecciona
miento de los mecanismos de consulta y cooperación política. en 
el marco de los instrumentos jurídicos bilaterales relevantes, em 
particular e! ConveniO de Amistad y Cooperación dei 17 de no
viembre de 1977, 

Acuerdan lo siguiente: 
1. EstabéleCer una Comísión Binacional de Alto Nível, que 

tendrá um mandato amplio, la cual será presidida por los :Ministros 
-de Relaciones Exteriores de ambos países e integrada por aquellos 
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ministros responSables por temas relevantes para la cooperación 
bilateral. 

2. La Comisión podrá reaJ.izar sus sesiones con ocasión de 
los EncuentrosPresidenciales. 

3~ La Comisión se reunirá alternadamente en Venezuela y 
en Brasil. La agenda y la fecha de las reuniones serán acordadas 
por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, em 
el marco-de! Mecanismo de Consulta Política. 

4. Con la fmalidad de assegurar e] necesario apoyo técnico 
a las deliberacioncs de la Comisión, se deberân incluir, de acuerdo 
con las necessidades, en las delegaciones de ambos países, a repre
sentantes de otros órganos gubemamentales, cuyas competencias 
sean relevantes para el tratamiento de los temas incluídos en la 
agenda. 

S. La Comisión podrá estabelecer órganos subsidiarias para 
el examen de temas setoriales o específicos. · · 

6. En su primera reunióri,la Comisión estabelecerá un pro
grama general de trabajo y sus respectivas prioridades, a fm de ga
rantir la creciente obtención de beneficies ctmcretos en !a 
promoción de una cooperación fructífera y duraOera. 

7. Este instiilm.ento entrará e:D. vigor en-1a-t'echa de su firma 
y tendrá validez hasta que uno de los Gobiemos c-omunique al 
otro, por via diplomátka y con Seis meses de antelación, SU deci-
síón de suspenderlo. _ 

Hecho en La Guzmania, Litoral Central de Venezuela, el 4 
de marzo de 1994, en dos ejemplares en los idiomas castellano y 
português, siendo ambos textOs igualmente autênticos. 

Itamar Franco, Presidente de la República Federativa dei 
Brasil 

Rafael Caldcra, Presidente de la República de Venezuela. 

COMUNICADO CONJUNTO 

No contexto _da visita de trabalho que fez à Venezuela o 
Presidente da República Federativa do Brasil, Itamar Franco, a 
convite do Presidente da República, Rafael Caldera, em 4 de mar
ço de 1994, os Cliefes- de Estado Coincidiram em expressar sua 
inequívoca determinação de atribuir renovado impulso às relações 
bilaterais, dentro do tradicional espírito de amizade que as tem ca
racterizado e de uma visão prospectiva de integração entre os dois 
países. Com tãiS ProPõSHOS, e-- com bise :ila-Cõnfiãiiça recíproca 
existente entre os dois Governos, os Presidentes decidiram ampliar 
as áreas de cooperação bilateral e utilizar plenamente os mecanis
mos de_ coo.sulta e diálogo político, atribuindo-lhes nova dimensão 
e alta prioridade, de modo a pennitir o aproveitamento eficaz das 
imensas potencialidades de cooperação entre os dois países. 

Nesse sentido, os Presidentes decidiram _e_stabelecer uma 
Comissão Binacional de Alto Nívei. presidida pelos Ministros de 
Relaçõe_s Exteriores e integrada pelos Minis_tros responsáveis por 
temas relevantes para a cooperação bilateral. Acordaram, ainda, 
que se realize na Venezuela, com a brevidade possível, a Segunda 
Reunião do Mecanismo Político de Consulta Brasil-Venezuela, no 
nível de Vice-Ministros de Relações Exteriores, mecanismo que •. 
ulteriormente, funcionará também como instância preparatOria das 
reuniões da Comissão Binacional de Alto Nível. 

Os Presidentes consideravam conveniente manter encontros 
periódicos para avaliar as relaçOOs bitalerais e os resultados da Co
missão Binacional de Alto Nível. 

Com o objCTIVo.de fortalecer e ampliar os laços comerciais 
entre Brasil e Venezuela, os Presidentes expediram instruções às 
autoridades da área de comércio exterior para avaliarem o estado e 
acelerarem as negociações cóin, vistas à pronta coriclusão de um 
Acordo de Complemenüição Econômica (ACE) -e:riifC-os -dois paí
ses no âmbito da ALADI. Tal acordo poderia abranger, ademais da 

redução das barreiras de comércio, medidas de incentivo ã.o co
mércio fronteiriço. de promoção e proteção de investimentos, de 
facilitação -do comérCio de serviços, propriedade intelectual, nor
mas contra a concorrência desleal e acesso a compras governa
mentais. 

Manifestaram seu interesse em colaborar no processo de 
modernização da estrutura da ALADI, com vistas à sua adaptação 
às novas realidades. 

Os Presidentes passaram em revista a proposta brasileira de 
criação de uma Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA), 
que tem por objetivo promover de forma pragmá.tica. aberta e não
excludente a consolidação e convergência dos processos de inte
gração da região, bem como o fortalecimento da capacidade de 
ação de seus integrantes em negociações comerciais internacio
nais. Os dois Presidentes, tendo presente o atual processo mUndial 
de formação de espaços econômicos integrados, exprimiram. seu 
desejo de continuar a estudar o tema com o interesse que merece. 

Em matéria de petreóleo e derivados, os Presidentes convie
ram em que se examinem formas -para expandir as relações entre 
os dois países, inclusive a possibilidade de incremento na compra 
de petróleo venezuelano pelo Brasil e o estabelecimento de pes
quisas conjuntas PetrobrásJPDVSA para melhor aproveitamento 
de crus pesados. Acordaram, ainda, incluir a consideração da aqui
sição de betúmes, como a orimulsão, para complementar a oferta 
energética brasileira. 

Os Presidentes afrrmaram seu propósito de conjugar esfor
ços para promover o desenvolvimento harmônico da Amazônia. 
Nesse sentido, atribuíram especial importância àS iniciatiVas de 
cooperação frOI)teíriça e coincidiram na percepção de que, no âm
bito dos respectivos esforços de desenvolvimento sustentável, pro
teção do meio ambiente e respeito às comunidades indígenas, a 
fronteira entre os dois países pode e deve constituir espaço de de
senvolvimento e integração. 

Para a consecução desses objetivos, os Pr~id~n-~s_ c;:onstata
ram a importância da realização de Pfo}etos COmuns que propiciem 
melhores condições de desenvolyimento _çconômjco sustentável às 
regiOes do Sufda Vene~ela e de;> Norte <!_t? __ Srasil. Nesse sentido, a 
Comissão Binacicnal de Alto Nível, com o apoio çios :M.lnistros 
correspondentes. deverá empreender, com critérios comuns ou 
convergentes de ordenamento territorial, o estudo de proj~t()S que 
aportem impacto econômico positivo para as citadas regiões, e de
cidir a criação de grupos de trabalho para examinar a _possibilida~ 
de levá-los adiante, inclusive quanto ao marco normaiiyo e régula
tório dos mesmos. Tais grupoS devirão subineter suas conctusões 
acerca da viabilidade dos projetes à Comissão Binacional de Alto 
Nível. As áreas identificadas pelos Presidentes, sem prejuízo de 
que outras sejam acrescentadas posteriormente, dizem respeíto a: 

I - no setor rodoviário: conclusão da pavimentação da rodo
via BR-174 e ampliação do acordo sobre transporte terrestre~ 

ll :- no setor_ç_létrico_: compra pelo Brasil de energia vene
zuelana construção de linha de .transmissão cOrrespondente; 

ITI - no setor hidrográficO: viabilidade da navegação entre 
as bacias do Orinoco e do Amazonas; 

rv- rio setor de mineração: exame da possibilidade de rea
lizar projetes conjuntos compatíveis com o desenvolvimento sus
tentável e a proteção das comunidades indígenas. Para o 
desenvolvimento de tais projetes, será de utilidade o Acordo de 
Cooperação concluído em 199 ~ entr~ <~: Companhia do V ale do 
Rio DOce (CVRDre a Corporação Venezuelana da Guayana 
(CVG), bem comi? a desejáve! particiPação dos setores privados 
dos dois países e a pesquisa cOnjunta de tecnologias apropriadas 
para uma mineração ambientalmente saudável. 
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V- no setor siderúrgico: utilização de altos fomos da Side
rúrgica do Orinoco (SIDOR) para. em associação com empresas 
brasileiras, em particUlar a CVRD, fabricar ferro-liga de manga-
nês; -- --

VI- no setor de meio ambiente: desenvolvimento conjunto 
do turismo ecológico, pesquisas Cientificas em matéria de biodi
versidade e cooperação relativa à recuperação de áreas degradadas 
como conseqüência da atividade de mineração ilegal. 

Os Presidentes expressaram sua convicção quanto à neces
sidade de aprofundar a cooperação na fronteira e -de impulsionar e 
renovar as políticas de desenvolvimento regional nessas áreas por 
parte de cada país, com o objetivo de obter o d.esenvqlvimento 
sustentável de tais áreas, reforçar a presença nas mesmas dos res
pectivos Estados e sociedades nacionais, e contra-arrestar, de f<;~r
ma defmitiva, atividades indesejáveis c·omo a mineração ilegal e o 
narcotráfico. Ao mesmo tempo, os Chefes de Estado convieram 
quanto ã necessidade de combater de forma resoluta qualquer ati
vidade ilegal na fronteira_comum. Com esse objetivo, comprome
teram-se a reforçar as medidas pertinentes para a erradicação da 
mineração ilegal nas referidas zonas e a aplicar controles efetivos 
do uso, em tais atividades. de equipamentos e insumos que- contri
buam para a depredação e a contaminação do meio ambiente. Ade
mais, intCrcambiaram informações sobre as medidas que vêm 
sendo adotad_as pelos dois Governos, assinalando os avanços já al
cançados e expressando sua determinação de continuar a fortalecer 
e agilizar os mecanismos de diálogo e cooperação nessa matéria e, 
em particular, naquilo _que contribua para facilitar o intercâmbio 
sistemático de informações e ações conjuntas para a prevenção e 
repressão de atos ilícitos. _ _ 

O _Fre_:iiden_te Rafl!el _Cal dera assinalou_ que o Governo da 
Venezuela está considerando com _in:Wr~sse _BJ.Jl,_participação no 
Sistema de Vigilância da Amazônia (SIV AM). Manifestou, ainda, 
seu desejo de conhecer a experiência brasileira em matéria de w-
neamento ecológico-ecanõmico. - _ _ . .- . 

Os Presidentes expressaram satisfação pela perspectiva de 
aceleração das. campanhas de densificaç ão dos marcos fron~iri_Ços-
e pela realização de frilballios .conjuntos d~_ ca,rtografia na fionteiia. 

promissos assumidos no Rio de Janeiro, na Conferência das Na
ções Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 

No âmbito hemisférico, os Presidentes expressaram- a éx
pectativa de que a Reunião de Cúpula ·a realizar-se nos Estados 
Unidos no decorrer deste ano possa constituir oportunidade propí
cia para iniciativas concretas para converter todo o c_ontineilte 
americano em área de prosperidade, fundada na vigência da demo
cracia e do direito ao_ desenvolvimento integral como objetivos in
separáveis. Com esse propósito. empreenderão esforços conjuntos 
para que a agenda da reunião reflita um efetivo cOt;Lsenso hemisfé
rico. 

Os Presidentes expressaram sua satisfação pela conclusão 
com êxito das negociações da Rodada Uruguaia no GA TI e mani
festaram sua expectativa de que a a aplicação desses resultados, no 
contexto do. respeito às normas ri:rUltilaterais, permitirá um notável 
fortalecimento do sistema multilateral de comércio e uma maior 
participação dos países em desenvolvimento nos benefícios do cc:;~· 
mércio internacional. · 

O Presidente Itamar Franco_ expressou se_u_s_ roais sinceros 
agradecimentos ao Presidente Rafael Caldera pela calorosa acolhi
da e pela hospitalidade oferecida pelo povo e o Governo da Vene
zuela, e formulou convite ao Presidente Rafael Caldera para que 
realize proximamente visita oficial ao Brasil. 

AVISO. 
DO MINISTRO DA FAZENDA 

N" 362/94, de 29 de março iíltimo encaminhando informa
ções sobre os quesitos cOnstantes do Requerimento n° 1.193. de 
1993, de autoria do Senador BeUQ Parga. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 
. . . O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. · · - · -- · · .. · · --- · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

Nesse contexto, comprometeram-se a_aJ:ribu-ir prioxidade à aloca- ~lido e aprovãdo 0 -~egUinte: 
ção de recursos para a conclusão dessas atividades ilo menor prazo 
possível. _. . .. REQUERIMENTO N• 177, DE 1994 

Com relação ao Tratado de Cooperação A.mazõ:Wcã, ·os Pre- Senhor PresidCntê, 
sidentes coincidiram quanto à noo_essidade de fortalecimento íp.Sti- - ·Nós teMOS dó ait. 43," incisO l"do Regimento Interno, re-
tucional daquele instrumento de cooperação, tão importante para o queiro seja -coõsiderado de licença para tratamento de saúde, coo-
pleno aproveitamento dos recursos humanos e naturais nesses vas- · · rorme ã.teStado-inedico anexo, C>petfOdo de 5 de abril a_5 de maio 
tos territóriõs. _ . _ do corrente ano: · 

Manifestaram, igualmente, interesse em estreitãr oS laços Sala das Sessões, 5 de abril de 1994.- Senador Gerson Ca-
culturais e aprofundar o conhecimento recíproco. Para tanto, aCor- mata. 
daram que a Comissão Mista de Cooperação Cultural se reúna em o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
Brasília, em fins de abril vindouro. requerimento, fica cmcedida a licença solicitada. 

Os Mandatários conversaram, ainda. sobre temas da atuali- -A-Presidência reCebeu a Mensagem n° 158, de 1994 (n° 
dade internacional e regional coincidindo na avaliação das subs- 280/94, na origem). de T do cOITente, pela qual o Senhor Presiden~ 
tantivas transformações na cena internacional, que represenfam te -da República encaminha Edital de Licitação das ações represen-
novos e importantes desafios políticos, econômicos e sociais para tátiVáS ~do capital da Empresa Brasileira de Aeronáutica -
os dois paíSes. Ao_ examinarem a situação na _América Latina e no EMBRAER, incluída no Programa Nacional de Desestatização. 
Caribe, os Presidentes salientaram a consolidação da democracia e A matéria Será encaminhada à Coniissão de Constituição. 
a urgente necessidade de promover o desenvolvimento econõmico Justiça e Cidadania, para exame, em face da Resolução n° 30, de 
e ajustiça social. Ambos convieram em que se faz urgente a· ado- 1991. 
ção de medidas eficazes para o-combate ã pobreza, para minimizar Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, pri-
o custo social das neç:~ssárias medidas de ajuste CCO!J.ômico e de meiro orador inscrito. 
modernização, bem como para promover o desenvolvimento am- O SR. LOllRI;V AL BAPTISTAO (PFL-SE. Pronuncia o se-
bientalmente sustentável. Os Presidentes sublinharam .a@portân- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, uso a tribuna, 
cia que atribuem à realização da Oí.pula Mundial sobre o nesta oportunidade, para requerer a transcrição nos Anais do Sena
Desenvolvimento Social, em 1995, e à implementação dos com- do de um artigo Publicado na Folha de S. Paulo, edição de 10 de 
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março do corrente ano, intitulado "Equação Maldit3.11
, que aborda 

de forma contundente e indignada a situaçãO dçplorável a que che
gou o sistema público de saúde em nosso País, dentro de uma rea
lidade paradoxal da assistência mêd.ico-hOspitalar em que a 
população busca atendimento. _ 

IniciãnOo cOm 3.-afll-ma.ção de que 11os objetivcs dos empre
sários da doença- aqueles que consideram a pratica médica como 
setor produtivo da economia- foram, em D.OsSO-PãíS;pieDamente 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU-
RIV ALBAPT1STA EM SEU DISCURSO: . 

Folha de S. Paulo- quinta-feira, 10 de março de 1994 

EQUAÇÃO MÀLDITA 

Aloysio Campos da Paz Júnior 

atingidos", devido à falência do serviço público, o eminente médi- Os objetjvos dos empresários da doença aqueles que consi
co Dr. Aloysio Campos da Pãz J6iil0r aiiaiiSa-as-cãusas que debili- deram a prática médica como setor produtivo da economia - fc
taram o sistema público de saúde e estimularam os investimentos e raro, em nosso país, plenamente atingidos: o serviço públicO faliu. 
a especulação na áreã da medicina privada, -Cãâi ViZIDais distante O Estado brasileiro aceítou a lógica do setor produtivo na 
das possibilidades da popu1ação, devido aos ·elevados preços dos saúde no momento em que a assistência méqjca passou a ser remu
seus serviços, pois quando o ·pagamento "é feitõ -r seni~lhailça dO llemda através de ''unidades de serviço". Quando o pagamento de 
sistema produtivo, as distorções ocorremJnexOravelmente- e auto- serviços de saúde é feito à semelhança do sistema produtivo, as 
pia de um hospital- acabar com a doença- é substituída pela vi- distorções ocorrem inexoravelmente e a utopia de um hospital
São- de uma fábrica onde a matéria~prima é o -homem no seu acabar com a doença - é substituída pela visão de uma fábrica 
momento de maior fragilidade". - onde a matéria-prima é o hOmem no seu momento de maior fragi-

Esse artigo, Sr. Presidente, nascido da reflexão e inspimdo lidade. 
no- conhecitn.Cnto, na experiêric'ia e no testemUnho _profissioilhl do A implosão do serviço público, por outro lado, não permitiu 
seu autor, uni médic_o que gOza de alta credibilidade no Paí_s e no que se gerasse - porque seria economicamente impossíVel - um 
exterior, reConhécid.o e resPéilado na coinunidade científícaliga:da serviço privado qualificado que funcionasse, ao menos, como ai
à Medicina, no Brasil e em vários páÍses 'do Inundo, deve merecer temativa para a classe média. Uma vez que os pobres ... om, os po-
de todos nós e das autoridades constituídas grande preocupaçãO. · bres ... 

O País-~~ ass~tido, n~s~çs,t1l~~--al}OS; ã progressiva fa- AssistênCia médica é retorno de tributo pagu: Lucro e pre-
lência dos hospitais J)uôlicos, onde têm faltado até materiais bási- ' juí~·sãovariáveis do setor produtivo. AssiStência médica tem um 
cos para o mínimo atendimento, enquanto crescem os preços e as · cuSto" que não pode estar sujeit9 às regras do c.apitalismd. Portanto 
instalaçêíes da rede privada, ao tempo em que o Governo esgOta os é inipossivel a substituição do modelo público por um modelo pri
seus recursos na terceirização ·doS atendimeritos, sem c_onsegy_ir, vado competente porque a competência tem custo que na ·assistên
também por essa razão, meios de recuperar os seus hospitais e cen- cia médica, em todo mundo, cada vez mais absorve o lucro. 
tr0s de saúde. , -Preço-custo+ lucro. &ta: é a equação básica. Se o preço 

Após analisar a equação em qú:e denuncia a forma de apro- ati:i:tgiU o limite máximo aceitáVel parâ. sociedade e o custo aumen
priação de custo inais lucro na formaç-ão de preço, as distorções do ·ta Com a apropriação tecnológiCa, é óbvio que o lucro diminUi. Na 
siste'ma, o corpOratiVisnlo, os 'aspectos'q'ue mas~ara.tÍ:l i qualidade solução capitalista desta equação,-originam-se os 1'seguros sàúde' 1

• 

do atendimento, os repass~s de_reçur~J! _4_o Q_Q~emo para: o paga- A dupla militância, que se caracteriza-pela permissividade 
mentó das contas do "sé~tor privado-, as distorções dos chamados dada ao médico de trabalhar o servíço"públi60 e, aO lnesmo tempo, 
11planos de saúde", uma forma de consórcios para ~tendime:rito mé- opetar o chamado setor privado- na verdade, um m.ero·conce~io
dico, proclama o Dr. Aloysio Campos da P3z. ,_. · nário do Estàdõ - foi Usada, no Bmsil, como uma das principais 

o que não podemos máis é continuai_ .a viver a ambigüidade · armas para destruir o setor público. Principalmente porque ele per
de pagar a con~ _de quem lucra con:t a det:~Y~ _-.çs .e~P!esários 4a mite-, -e- até estimula, o conflito de interesses. Tomou-s~ possível 
assi~tê~cia p1édic~ _e dizermo~ que n~~ existerp.recu.rs.os parare- -_pata um:médico chefiar um seiViÇo no setor pú_blico e, em p~ale-

, cupyraqtre~púbtica. , _ _ , _, _ _ ____ '10 •. ser u'ni empres3rio concesSiOnário. do EStà:do, possuindo 'Uma 
E aflJI113 que se. o problema não for resolvido poi- esse cami- - ~l~ca_"fmanciadapila Nação.. . 

nho apenas se ampliará, indCfmiâamCJlte, a Catástrpfe: : . , Essa grande farsa foi nrãscarada pelo CorporativismO" c:Jue 
confundiu a percepção das esquerdas, carentes de quadrós capáci

.Sr. Presidente, existem, realmente, muitas clínicas e hospi- tados tecnicamente para o atuarein na ponta· do Sisteina, sem os 
tais particulares que são exemplo, trabalham com admirável pro- · qUais a assistênciâ ihédica não· é PosSíVel. · 

, fissionalismo, consciência e dedicação ãs causas da saúde e do Surgiram, dessa forma, ali31;1ças normalmente impensáveis, 
bom atendimento ao paciçnte,_prest4ndo um ~xc_elenteo e precioso unindo segmentos de esquerda e corporações de direita. o proi;es
·serviço _ao País c à comunidade, operando em saudável parceria so de descentralização proposto pela Constituição- de 88 acabou 

• com o_Gov-emo. . · põr liquidar com o que ainda lia via de estrutura funcional subordi
Mas o que o Dr. Aloysio CamPos da Paz colllbate; em seu _ .nada à União. 

artigo, é a inércia e o abandono em.que se encontram os hospitais · · 
públicos, em face da realidade do crescimento da rede privada, COm a des(ruiÇão dos sis_tém.Ui.r)úblicõ, o~campo fie~ aóer-

to às Companhias seguradoras, que visam lucro. Ora, hoje, o lucro 
onde os preços praticados estão cada vez mais inatingíveis para- a somente e' poss'vel com a b·'•a do custo vale ·diZ' er da alidad 1 ~ , ~ e. 
população carente, e mesmo para grande parcela da classe média. As seguradoras rec-eberam a cl~se média de presente, afastada 

Ê preciso uma urgente reformulação da atual politicá de esta que foi dos grandes hospitais públicos, dep6sitos de miserá-
saUde, vis"ando estimular, tomar mais proveitosa e efetiva a parce- veis. ' 
ria do Governo e da iniciativa priVada em benéficiO de um melhor Nunca foi 4i.to ã classe inédia quê ela também tinhã. ·direito 
e mais 'aCessíVel atcndiinelltO à j:x)pu1âç'ã(),' nésta área necessárla àquele atributo b~ico da cidad~~. que iinpôe a retiibUição Pelo 
que é a sàúde: _tributo pago. Dire~~Ç!. obviamen~~' que envolv!! _a~é mesmos os ris-

Com essas palavras, Sr. Presidente, peço a transcrição_ do cos. A retórica das esquerdas criou o princípio da medicina para o 
artigo a que me referi, para qrie conSte doS AD.ais do Seri.adO. ·- pobre, da educação para o pobre, da 11simplifi.CaÇão" embuste per-
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verso que subentendia que pobre não tem câncer ou infarte e tudo 
se cura com chá de erva-doce. O campo da saúde tomou-se então 
na discussão permanente de uma grande e monumental diarréia. 
Coisas de sanitarista em busca de recumos ... 

Uma demonstração das conseqüências do corporativismo 
pode ser obtida coro. __ gt simples _comparação entre o que o Ministé
rio da Saúde destina- no seu orçamento para a assistência médica, 
odontológica e outros bene_ficios aos- SeusTmiCioriã.fiõS- e o total 
que é destinado ao Contrato de Gestão_ da Associação das Pionei
ras Sociais, que possibilita a realização de m_ajs de 3 milhões de 
procedimentos (consultas, exames, cirurgias etc ... ) por ano e ga
rante assistência medica gratuita e de alto nível ao incapacitado fí
sico na rede Sarah de hospitais. 

No exercício de 194. serão gastos quase US$100 milhões 
em auxílios diversos aos funcionários do_ Ministério da Saúde._ O 
mais curiosõ e tragicômico é que, ao lado de- _auxilio- transporte e 
alimentação, esses recursos se destinam ta.m.bém ao pagamento de 
serviço médico qualificado de saúde. Um serviço a ser comprado 
da iniciativa privada, exatamente por e para aqueles que deveriam. 
por pre_c_eito constitucional, prover a população de medicina gra
tuita e de qualidade. 

Em contraste com esse montante de recursos que servem, 
no fundo, como uma indeniz.ação da incompetêricia-:estão destina
dos para a Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, que 
atende grande parte dos incapacitados físicos graves no Brasil, 
US$ 94 milhões... . . . . 

Existe solução para o caos da saúde pública no Brasil? Sem 
dúvida que sim. Ela começaria com a recuperação das instituições 
públicas, através do c_ombate_ ao c_o_rporativism.o e com a_ mudança 
nas relações de trabalho, de tal modo que a qualidade recuperada 
começasse a trazer de volta_~ população, inclusive a classe média. 

O que não podemos mais ê continuar _a viver a ambiguidade 
de pagar a conta de quem lucra com a doença - os empresários da 
assistência médica - e dizermos que não existein recursos para re
cuperar a rede pública. Ela só pode vir a ser realmente pública 
4uando a classe . médica abdicar. do corporativismo, assinar um 
pacto com a população e conseguir, através cda competência, da 
luta e da credibilidade, uma remuneração digna. Em vez de ludi
briar a si mesma e à população, enviando pacientes "para a minha 
clínica que também tem convênio e cobra apenas uma pequena di
ferença a mais". 

A imagem constrangedora de sucessivos :Ministros da Saú
de clamando na mídia por mais recursos para saúde e assistência 
médica nunca provocou uma simples pergunta: e o compromisSo 
com a qualidade, com um mínimo de qualidade? 

E preciso coragem para negar o repasse_ àquilo que na retó
rica parece ser assistência médica_mas gue, cm verdade, é a conta 
da expropriação da saúde. Oride estão os .indicado~s de qualidade 
e de resultados? _isso seria o mínimo que a União deveria __ exigir 
para pagar esta conta, no entanto, reconhece-se o caos e paga-se 
por ele. Por esse caminho, apenas se ampliará indefmidamente a 
catástrofe. 

O furor ideologizante de alguns setores,_ de um lado e a in~ 
capacidade administrativa, de ouiro, e a vorãCidade d~ luCro entre 
os dois, parecem não querer enxergar no Brasil que, neste fmal de 
século, as soluções para a assistência médica não podem mais ser 
discutidas através de um enfoque ideológico, nem do embuste_cor
porativista, mas Úílica e exclusívamente sob a ó.tica da, é_tica social. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -Concedo a 
palavra: ao nobr.e Senador Josaphat Marinho, por permuta com o 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revis&o do orado_I:.)_-;_Sr. Presidçnte,_-S~-

Senadores, há dias passados, vale dizer, pouco antes dos santifica
dos da última semana, salientei, aqui, o retardamento da remessa 
·ao Corigresso do Projeto de Orçamento para 1994. Mais uma se~ 
_mana decorrida ~-.o Projeto de Lei Orçamentária não chegou ao 
-Coligresso; já- íngTessamos llo mês de ab_ril. A- adniinistração do 
País, portanto. coo.tinua, não sei como, se desdobrando sem nenhu
ma disciplina de caráter fmcinceiro. 

Há Oe perguntar-se: como administra _o País o Governo Fe
dem!? COmo o fazem os seus_órgãos auxiliares? Como são distri
buídos os recursos? Como são ~sJ)ecific3.das as verbas? Quanto 
cada órgão sabe que pode gastar? De nada disSO se sabe. 

Os jornais apenaS noticiam_qi.Ie o Presidente da República e 
o novo Ministr~ da Fazenda querem pressa no encaminhamento da 
Le~ Orçamentária. Mas riiil_guém esclarece, nessas notícias, que o 
OrçamentO permanece_-nos -gablliet.es d_9 Pode_r Exeçutivq. _ _f\._pena_s 
se lê_que o Podei- ExecutivO vai- pedir Urgência ao Congii~sso para 
a _apreciaç-ão da matéria. Que urgência, se o assunto ainda_ pende 
da decisão do Poder Executivo? A _grtU~:de._ opinião do País, tenho 
impressão, é a de que o Congresso é que está retàrdando o Orça
mento. 

É por isso que volto ao assunto, _Sr. Presidente, para que, 
pelo menos, fique assiri.alado que não nos cabe a responsabilidade 
_de estar a ;Nação sendo a~strada St?m o Orçarilinto dO exercí
cio. Mas enquanto assim ocorre, o GovernO é derramado na emiS
são de medidas provisórias. 

Veja.,_ V. &.a, :p.o ano de 1993, o Governo emitiu 76 medidas 
provisórias e, neSte ano de 1994, até o -dia 28 dé ri:la!ço, já liavia.In 
sido editadas 66 :medidas provisórias; do dia 28 ao de hoje algu
mas _oq.tras já for~ pub_licadas, seguramente mais- duas ou três. O 
Governo, portanto, transformou em rotina -o que tinha caráter de 
relevância e urgência. · 

As medidas provisórias passaram a constituir o instrumento 
legislativo -ordínãrio. Não há que maricl.ai J)rOjetos de lei ao Con
gresso, não há que pedir delegação legislativa, um instrumento tão 
democrático, para que o Governo desse determinadas soluções 4e
eme!gência. As formas normais não prevalecem_, ~_que -~teressa é 
aquilo que tem o resquício da ditadura. Substituiu~se o decreto-lçi 
pela medida provisória e ainda há, no Congresso, quero queira 
revê-la para sustentá-la. 

Notem bem os eminentes Senadores que, em três meses, o 
Governo encaminhou ao Congresso 66 m~didas provisórias. Não é 
possível admitir-se que em três ineseS Só tenham ocorrido medidas 
de relevância ~ urgência. Todas as _medidas, conseqüentemente, 
foram consideradas de cáráter Ielevante e urgente, todas gerando 
para o Congresso a obediência de decidir em pra7..0s determinados 
e com as li.niitações decorrentes da tramitação da-medida provisó~ 
ria. 

O Sr. JOsé-Richa- Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex' 
O Sr. José Ricba- Quero apenas me solidarizar com V. 

Ex.a A cultura autorit:.ária. depois de tantos aiJ.os de autoritarismo, 
parece que ainda não foi extirpada de vez da política brasileira. E a 
meq.ida provisória é, no presidencialismo, uma excrescência que 
tem que ser conigida, não há dúvida. V. Exa não estava aqui na 
Constituinte, mas os que dela participaram sabem perfeitamente 
bem que a medida provisória foi criada substituindo o deçreto-lei, 
que _era aprovado por decurso de prazo, porque a nova Constitui
ção vinha sendo montada para o parlamentarismo, que vinha sen
do aprovado na Subcomissão, na Comissão Temãtica, na 
Comissão de Sistematização e só em plenário foi retirado, quando 
jã não se podia mais apresentar e"Qiendas. Então, o que se podia fa
zer no segundo turno das votações em plenãrio? Apenas retirar da 
Constituição algUns- dispOsitivos; não dava maiS- para substituir. 
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Então, ficou essa exCrescência, porque enten~am os _constitQ.intes 
-houve negociação das lideranças - que era preferível ter alguma 
coisa autoritária, como a medida provisória, do que não ter nada e 
amarrar o Executivo, que muitas vezes tem necessidade urgente e 
relevante, motivo pelo qual estão expressos tais termos: ''urgente e 
relevante". Mas há um abuso, V. Ex• tem toda razão, e todos estão 
cometendo esse abuso, inclusive o atual Governo, e diga-se a be:r:p. 
da justiça, um pouco meno~ dQ que os governos an~r~ores. Este 
Governo também está utilizando de formá abusiva o instituto da 
medida provisória. Por que, no parlamentarismo, a medida provi
sória é absolutamente normal? Porque editada uma medida provi
sória, do jeito que a Coristituição reza, cabe -ao Congresso apenas 
aprovar ou rejeitar. Se houver rejeição, o Congres59 _é_ 9brigado a 
substituir a matéria tratada na medida provisória e corrigir os: efei_~ 
tos já produzidos pela mesma. Isso no presidencialismo·ê excres
cência, não pode continuar existindo. No parlamentarismo sim, 
porque o Governo é fruto, é filho do Parlamento e assume com um 
programa de Governo aprovado pelo Parlamento. Então, para exe
cutar o programa de Governo, previamente aprovado pelo Parla
mento, ele pode editar medi<,las provisórias. Se o Congresso não 
aprovar a medida provisória, automaticatnente est4 denubado o 
Governo, aí é que vem o espírito da· Constituição, quando _diz que 
cabe ao Congresso colocar alguma coisa no lugar. Claro! Ao caps_
tituir um novo Governo, com um novo programa, está colocando 
alguma outra coisa no lugar. Portanto, solidarizo-me c_omV. Exa 
Temos que aproveitar a Revisão para tirar essa ariomalia, que não 
pode continuar convivendo, na Constituição, com o presidencialis-
mo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço ao nobre Se
nador José Richa a solidariedade que me empresta nesse momento 
e quero salientar a oportunidade da sua observação quando diz que 
o que está ocorrendo é o restabelecimento do espírito autoritário. 
O processO legislativo normal não vale; o que presta, o que ·serve, 
o que é própiiO para o Governo é a medida provisória, ou seja, o 
decreto-lei dissimulado. 

O Sr. José Richa- Permite-me apenas mais uma imperti
nente interferência 'no-seu discurso, que está brilhante como sem
pre? 

O SR- JOSAPHAT MARINHO -Não, V. Ex' chega sem
pre bem a tempo. 

O Sr~ José Richa- Só-queria lembrar que é impressionan
te, está na CUltura politica brasileira o autoritarismo. Já o seu con
terrâneo, OCtáVio Mangabeira, dizia com inuita própriedade: a 
democracia- e naturalmente brincando, porque ninguém foi mais 
democrata do que Octávio Mangabeira -. é óiima- quando se _está 
na oposição. É isso qUe parece quando ele diz isso brincando, mas 
ele intetpretou o que está embutido na cultura política brasileira
o autoritarismo. Impressionante! 

O SR- JOSAPHAT MARINHO - V.Ex', de novo, traz ao 
debate uma lembrança muito significativã qUando invoca o nome 
de Octávio Mangabeira; mas o que ele disse, em tom de graça, 
preservou rigorosa.rnente no Governo. Chegando ao Governo, an
tes de elaborada a Constituição estadual, no regime de 46, levou 
pelo menos seis meses administrando com as limitações decorren
tes da situação, porque não admitiu baixar um só deci'eto-lei no 
curso de sua administração. Sofreu limitaçÕes'~ restrições. Buscou 
compor a situação como foi pOssível, niãs dizia: "Se condenei o 
regime do Estado Novo, não posso praticá-lo". E não baixou um 
só decreto-lei. 

Agora; o Govemo ·se desmanda em ,medidas provisórias. V. 
Ex anão estava aqui, logo de priD.cípío. ü" GóVeino não está eniitin
do menos do que os outros, não. Está editando mais. Só neste ano, 
até o dia 28 - diziá. há instantes-, o -Governo já editou 66 -medidas 

Provisórias. Do dia :28 pari cá, illais duas ou três já fÕram publica
das. Quer dizer, o Congresso fica praticamellte sein exercer sua 
função normativa. Tudo isso acrescido do abuso, que também já 
salientei, de nos encontrarmos no mês de abril sem o Orçamento 
da República estar submetido à discussão fmal do Congresso. 

Enquanto isso, Sr. Presidente,- renovo a observação que 
aqui interessa ao povo - enquanto isso, aumentam os preços de 
tqdos os produtos, e aumentam abusivamente. O Governo promete 
adotar providências. Mas ainda é época de promessa? Ainda há 
que esperar o quê? 

Dizia há. uma semana _que o_ remédio Antak 150 que, no 
mês de janeiro, custava mil e poucos-êiüzeiros Reais, em março já 
cuS;tava mais de seis mil Cruzeiro~ Reais. Pasme- agora a Casa. N~ 
quinta-feira, viajava para Salvador, çntrei na farmácia do aeropor
to e procurei o mesmo remédio e, com a liberalidade do vendedor, 
paguei dez mil Cruzeiros Reais. 

ü_s aumentos são feifoS àó livre critério da chamada C louva
da iniciativa privadã. O interesSe público não entra em linha de 
conta. - . 

E$tá ali, ã minha ·rren-te. o nobre Senador Nabor Jrlnior, que 
tem tratado desse assunto aqui. Não faz n:mito tempo, invocava o 
preço do pão francês. Do dia que falou para hoje o preço desse pão 
duplicou ou triplicou. É o produto do consumo lnais direto e ime
diato do povo, do homem mais economicamente limitado, aquele 
que vive de salários reduzidos e em cuja casa a alimentação quase 
que principal é o pão. Nem este ele pode mais comprar em quanti-
dade suficiente. _. _ . : __ __ _ 

O Sr. Nabor Júnior_- Permite-me V.Exaumaparte? 
O SR- JOSAPHAT MARINHO - Com prazer, nobre Se

nador. 
O Sr. Nabor Júnior- Gostaria de corrobo_rar com_ a linha 

de raciocínio de V.Exa informanôo que liâ dOIS oU três dias, o Jor
nal do Brasil publicou uma reportagem ;;t_respeito dessas remarca
ções abusivas de preços de muitos produtos, muito acima da 
variaçãO" c4 UR V no periodo de um mês. Ficou comprovado, na
quela reportagem, que os produtos de oligopólios - como os da 
Nestlé, por exemplo -, no período de primeiro de março a quatro 
de abril, sofreram uma alta de 220%, como é o caSo do cieme de 
leite, além de outros que o jornal relaciona. Çausa-nos estranheza 
que o Governo, dispondo de um aparato de leis, como a Lei Dele-' 
gada n° 4, a Lei P..ntitruste, não tenha se valido desses instrumen
tos para conter essa onda de abuso dos oligopólios, que impingem 
ao povo brasileiro remarcação dos seus proc!utos_ ~ui to acima_ da 
inflação. E fica por isso mesmo, ninguénl"te>ma providêncià, os -sa- · 
lários são reajustados na base da URV; alguns convertidos pela 
URV do d1a 30 sofreram realmente prejuízo, sofreram deflação, 
como o caso do salário do funcionalismo público, que teve uma 
redução substancial. No entanto, os preços são reajUstados livre
mente, sem que o Governo tome. providência al@.l~a a respeito. 
Quero aSsociar-IDe a V. Exa pelas sUas palavras de protesto contra · 
essa onda indiscriminada de aumentos, sem que as autoridades 
COnStituídas tomem nenhuma providência. 

O SR- JOSAPHAT MARINHO -Muito obrigado a V. 
Exa pelo acréscimo que traz às observações que venho formulan-

--do. E ainda se atente em que o Governo, que ameaça o oligopólio, 
mas contra ele não toma providência, quP-r extinguír o nloncipólio 
estatal do petróleo para que novos oligopólios privados se insti
tuam no País, contra o interesse público e a economia do povo. 
Agora mesmo se quer, a toda força, jogar na discussão do Con
gresso Revisor a fevisão da ordem econômic~. Para ·quê? Para au
mentar o poder do capitalismo privado, para facilitar a livre 
iniciativa, para pelmitir que tudo se faça sem a vi!;llãricia' do Esta
do. A quem interessa isso? A quem pode servir esse regime? 
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Quem é o beneficiário dessa alienação ao pooer público num fus
tante de dificUldades, de angústia para o economicamente fraco? É 
evidente, o benefidári.Q é o 4etentor do poder econômico, é o por
tador do capital. Todos sabem- não é preCfsõ-Cõnhecer economia 
-que as empresas privadas não se preocupam com o desenvolvi
mento nacional. Preocupam-se com o seu lucro. Mas é para au
mentar os lucros que se está pretendendo refonnar _a Constitriíção, 
inclusive praticaitdo o absurdo da supressão do monopólio estatal 
do petróleo. 

Há uma semana, ouvi e vi, na televisão - não era um corre
ligionário meu, mas ·um ilustre membro do P~B. Presidente da 
Embratel, um homem ilustrado- o Si". Renato Archer salientando 
as vantagens do monopólio das telecomunicaç-ões e acentuando 
que era em regime de monopólio que funciõnava ei:n quase todos 
os países europeus. Mas aqui se quer suprimir, tanto o monopólio 
do petróleo como o monopólio das telecomunicações, sem ao me
nos o Congresso RevisOr chamar ao plenário para discussão o Pre
sidente da Petrobrãs ou o Presidente da Embratel. Onde está o 
espírito de proteção do interesse público? Disso não se cogita. 

Em realidade, os que vivemos a vida comum, os que vamos 
às lojas, aos supermercados, enfim., aos estabelecimentos de ven
da, observamos diariamente os aumentos. Não se pergunta Como 
delimitar o percentual desses aumentos. Mas o Governo, já agora 
pela palavra do novo Ministro da Fazenda, adverte o Congresso: 
"Se quiserem modificar a Medida proViSória Sobre a URV e au
mentar saláii.O.,O Congresso que iii.diqtie de onde vai extrair o ne
cessário para cobrir o aumento de despesa.11 

Quer dizer, o salário., inclusive o salário mínimo, esse não é 
objeto de consideração maior. A preocupação- dá Governo é de 
restringir despesas, é de impedir o Congresso de deliberar. tvlas a 
vida do homem comum nãO entra em linha de ·conta. Isso, Sr. Pre-
sid.ente,nãopodecontinPar. - ___ _ 

Estou fazendo- essas observações rapidamente, sobretudo 
para assinalar que o 9rçamenlo continua nas gavetas do Poder 
Executivo. - -

As medidas provisórias- são-baixadas, mas nenhuma delas 
se dirige a cOibfr O abuso dos aumentos de preços. Sobre os _au
mentos de preços, o Governo apenas promete. rriêaidas coativas. 
Por que não as adota? O" Governo -não ameaçcr;-pratica-atos; o·go~ 
vemo delibera, decide e executa suas providências. Tem para tanto 
todo um i:nstrun;lental de instituiÇ-ões e de leis. O que The falta é a 
capacidade de executar as medidas necessárias ao bem-estar da co- -
munida.de. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodri_gues) -: <:;qnc~o a. 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores. no momento em_ que tantas vezes há. dificuldade em se 
dizer a. verdade. em se reconhecer fatos duros da vida. mais uma 
vez, o sociólogo Herbert _de Souza surpreende o País, pelo fato de 
rec<:mhecer algo düicil para si próprio. Ontem, ele transmitiu à Na
ção brasileira que, de fato, a Associação Brasileira Interdisciplinar 
da AIOS, a ABIA, que passava por séria Crise fmimá.ira, recebeu 
recursos daqueles que, de alguma forma, e~tão relacionados ao 
jogo do bicho. 

Betinho tomou para si toda a responsabilidade pela negociaR 
ção com aqueles bicheiros, que teve a interm~ação do então adR 
vogado criminalista Nilo Batista, atual Gov~mador do Rio de 
Janeiro. Ainda ontem o jornalista Jânio de F:reif.a:S, na Folha de S. 
Paulo, revelou esse fato, colocandoRo na devi4a perspectiva. 

Betinho disse que desconhecia, na êpóca, o envolvimento 
daqueles que transacionam com o bicho e com 6 tráfico de drogas, 

riiis- disse: "Foi um erro pegar doação de quem provoca a AIOS., 
mas-na época essa paret!eu como única solução para a ABIA, e 
esta postura assUmida por mim., na época., foi equivocada e errô· 
nea, e hoje quero comunícâ-la publicamente". 

Também o Governador Nilo Batista confirmou que sugeriu 
ao sociólogo que buscasse ajuda dos bicheiros diante da grave cri
se -por que-· passava a ABIA, que é uma associação que resolveu 
com coragem assistir aqueles que são atacados por esta doença ter R 
rível do fmal do século XX, uma doença, conforme há pouco coR 
migo dialogava o Deputado Tilden Santiago, que é como a lepra 
de épocas passadas, quando não tinha_cura. 

Betinho, ele prÓJ'I:iO um portador do vírus HIV, tem, há al
guns anos, se empenhado para-qUe aqueles que, como seus irmãos, 
Henfil e o compositor Mário, por serem hemofílicos, por terem 
tantas vezes recebido transfusão de f!angue e por esta via acabaram 
tomandoRs_e portadores do vírus da AIDS e que acabaram falecenR 
do, portanto, tendo ele próprio e seus familiares sido vítimas, re
solveu. ao longo desses anos, desenvolver uma luta dramática em 
favor daqueles que sofrem essa doença. 

Em certo momento de 1990, em julho ou agosto, sendo en
tão Nilo Batista conselheiro da ABIA. segundo informa hoje o 
Correio Braziliense, foi aquela doação sacramentada na caSa de 
uma senhora caridosa, após reunião., Sem a Presença de Betinho. A 
senhora caridosa era a mulher do bicheiro Turcâo, Teresinha Pe~ 
trus, que, segundo Betinho. aceitou fazer a· doação. Nos livros con
tábeis de Castor de Andrade, as contribuições foram da ordem de 
58 mil dólares e foram repassadas à ABIA., confOriDe reconheciR 
mento público de Hebert de Souza. 

Quero registrar a minha solidariedade ao Betinho, Sr. Presi
dente - transmiti-lhe há pouco por telefone - porque é muito im
portante que pessoas com atuação pública tenham a dignidade e a 
coragem de reconhecer seUs erros publicamen:te. Estamos vivendo 
momentos de trauma na vida do-Congresso Nacional. Muitas ve
zes, só depois de muitas provas, documentos e testemunhos serem 
trazidos à tona é que se consegue obter o reconhecimento público 
- e isto nem sempre acontece com pessoas que tenhani cometido 
erros. 

Os erros são parte da vida do ser humano., inas-é importante 
que se os reconheça, prinCipalmente quando de<:orrem de razões 
de extrema gravidade ou por solidariedade humana. No caso da 
ABIA, tentava-se obter recursos para a sua sobrevivência, uma 
instituição que dá apoio a aidéticos que estão morrendo e, portan
to, precisando de uma última esperança, um último sopro de vida 
enquarito prossegue a luta da ciência para achar a cura da doença. 

-Betinho resolveu procurar ajuda de quem pudesse dá-la e acabou 
obtendo os recursos -de bicheiros. 

Aliás, ontem, Jânio de Freitas revelou que, no diãlogo entre 
Herbert de Souza e o advogado Nilo Batista em 1990. este disse 
que um dos seus al1mos era amigo do fllbo de um bicheiro -e que, 
quem sabe, o Betinbo pudesse, através dele, obter recursos para a 
ABIA. Foi através deSse diálogo que se encontrou a maneira de 
conseguir a ajuda. 

Hoje,_Herbert de S_ou_za tem conhecimento de que os bichei R 
- ros estão ligados ao tráfico de_ drogas, e c_omo aS drogas são uma 
maneira de se contrair ou de se propagar a AIDS, maior ainda foi a 
sua preocupação em reconhecer publicamente o- seu erro., o que 
acabou fazendo. Isso não desmerece de forma alguma o Betinho; 
ao contrário, devemos cumprimentá-lo por ter reconhecido publi
camente o seu erro. Isto, no meu entender, fortalece a figura huma
na de Betinho e a sua campanha pela solidariedade., na Ação 
contra a Fome e a Miséria e pela Vida e na Ação pela Cidadania. 

Essa inidativa da Ação contra a Fome e a Miséria merece a 
atéhção maior do povo brasileiro e das autoridades. Não_ foi à toa 
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que o própdo Ministro Rubens Ricupero dedicou uma parte imM 
portante de seu prommciamento de posse exatamente a Herbert de 
Souza, ao af':umar como o Governo Itamar Franco deve estar aten
to aos apelos de Betinho. Este, inclusive, chamou a atenção, dura
mente, do Ministro da Fazenda que antecedeu Rubens Ricupero. 

Ainda, hã poucos dias,na Folha de S. Paulo, em seu artigo, 
Betinho dizia que, se, de um lado, o Brasil havia conseguido acu
mular 35 bilhões de dólares de reservas externas, por outro lado, 
ainda caminhava a passos muito lentos no combate à fome e à mi
séria:; que nâo se pode simplesmente pensar na estabilização da 
moeda, que é muito importante para se ter o desenvolvimento eco
nôm.ico e para se acabar com a concentração de renda; mas que é 
necessário ao mesmo tempo se combater a fome e a miséria com: 
igual energia e importância. - ·- - - --

0 Ministro Ricupero, em seu pronunciamento de posse, sa
lientou que vai dar importância à questão do social, do_ combate à 
fome e à miséria, à questão da distribuição da renda. Nesse senti
do, transmiti ao Ministro a sugestão de considerar seriamente o 
Programa de Garantia de Renda :Mínima, que ir. troduz o Imposto 
de Renda negativo no Brasil. 

Conversei também sobre isso, anteontem, com o Presidente 
Itamar Franco, e- sugeri a Sua Excelência que se experimente o 
Programa, no segundo semestre deste ano, em um~ á:rea mais. po
bre ou talvez num Estado como o Piauí, de menor renda per capi .. 
ta. Quem sabe se poderia escolher dois Estados, um da Região 
Norte e outro da Região Nordeste, para fazer duas experiências 
que reputo muito importantes. 

Há pouco, falei ao Ministro do Planejamento, Beni Veras, 
sobre isso e coloquei-me à disposição para ex.IXJr, ao Conselho de 
Segurança Alimentar, numa reunião que será realizada ainda hoje 
às llh, o projeto do Programa de Garantia de Renda Mínima 
como uma alternativa a ser considerada e proposta ao Governo. 

Lembremo-nos de que diversas iniciativas foram tomadas 
em relação- à fome, por recomendação do Conselho, em decorrên
cia do flagelo da seca no Nordeste, como a distribuição de 1,5 mi
lhão de cestas básiCas à .IXJpulação, no período dezembro/93 a 
março/94. -

Agora ·chegam as· chuvas, mas para muitos o flagelo conti
nua; e o· Governo ainda não pensou no pr6Xiino passo. Penso que 
seria mais adequada e eficiente- tendo sido inclusive a palavra de 
Betinbo há .IXJUCO - a introdução do Imposto de Renda negativo 
para todo aquele que não recebe salário num patamar mínimo que 
seria defmido pelo CongressO' Nacional, em cima da proposta de 
45 mil cruzeiros de abril de 91, hoje equivalente a 250 UFIR.s, cer
ca de 140 mil cruzeiros. 

A v alio que está chegando o momento maduro de a Câmara 
dos Deputados apreciar este projeto. O Deputado Germano Rigot
to já. tem o parecer favorável e considera, inclusive, a possibilidade 
de convidar Betinho para debater o assunto por ocasião da aprecia
ção do projeto na Comissão de Finanças e Tn"butação, da Câmara 
dos Deputados. Tal projeto foi praticamente aprovado por unani
midade no Senado Federal, em dezembro de 1991, tendo, inclusi
ve, à época, recebido parecer favorá.vel daquele que foi Ministro 
da Justiça, Senador Maurício Corrêa, então Líder do PDT, e o en
caminhamento favorável de quase todos os Srs. Lideres de Parti
dos. O Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, 
qualificou-o de uma utopia realiSta,- uma--Utopia com os pés no 
chão, aperfeiçoada prudentemente pelo Senado, tomando viável o 
projeto, com as diversas sugestões encaminhadas pelos Srs. Sena
dores. 

O Sr. José Ricba- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- C:oin muita honra,-nobre 

Senador. 

O Sr. José Richa - V. Ex• abordou, no início do seu dis
curso, o episódio do Betinho. Ontem, assisti, na televisão, àquilo 
que já havia sido noticiado: que a campanha contra a AIDS teria 
recebirlg auxílio dos bicheiros para poder desenvolver suas ativi
dades. E evidente que nenhum de nós podia aprovar uma atitude 
dessas, e nem o Betinho a aprovou. Ele próprio, confessando o seu 
erro, disse que foi o desespero de tentar salvar vidas que o levou a 
aceitar dinheiro de uma fonte ilícita como essa. Pude sentir o draM 
ma estampado na face do Betinho e tenho que louvar uma coisa: o 
reconhecimento do seu erro jã é um mérito muito grande, no mo
mento em que o País inte-iro é sacudido, não só a classe jXIlitica 
mas toda a elite brasileira, por uma onda de corrupção nunca vista. 
É até confortante aJguÇm reconhecer o erro, e _podemos perceber, 
na sua fisionomia, o cOnstrangimento de admitir .que-houve esse 
erro, cuja justifiCativa era de tentar salvar vidas._ Conheço o Beti
nho des.de_o tempo de estudante, fomos conterrâneos de militância 
na política estudantil; ele sempre foi militante político e mais re
centemente, com esta fatalidade que o atingiu de ter contraído o 
vírus da AIDS, passou a ter uma atuação com reconhecimentO na
cional e até internacional. É dolorosa a constatação cio fato, mas 
nos mostra que este País pode ter conserto, na medida em que as 
pessoas, todas elas, tendo alguma coisa de boa dentro de si, pos
sam reconhecer o erro e começar vida nova neste País. Não dá 
mais. Seiiador Suplicy, para o Brasil conviver com coisas que dia
riamente a imprensa traz a púbJ,ico. E é incrlvel, mas quase toda a 
elite - desde a política até a do Judiciário, da imprensa, da Polícia, 
de empresários a lideranças de trabalhadores - estã envolvida. &te 
País tem que começar uma vida nova. Acho que o gesto do Beti
nho, ontem, merece ser aplaudido por esta razão: ainda é tempo 
de o Brasil começar uma vida nova. 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte de V. 
Ex a As JUaS palavras são exatamente no sentido do que aqui tentei 
expor. E muito importante quando as pessoas reconhecem um erro 
publicamente. Este exemplo do Betinho pode frutificar, porque 
qualquer pessoa pode cometer erros na vida, mas quando enfrenta
mos esses erros com a disposição de esclarecer e dar passos no 
sentido da correção de nossos caminhos, crescemos e é assim que 
o Brasil c:r::e:scerá. 

o SJ.. José Ricba- V._ Ex• disse-bem, qUanta gente que de
pois de denunciada e dianJe de tantas evidências continua negan
do, continua mentindo. E isso que quero louvar no gesto do 
Betinbo ontem, de ter ~onhecic;lo o errO. Pude ver qll~! e fiquei 
bastante sensibilizado, a expressão dele era realmente_ de desespe
ro ao ter que reconhecer, mesmo por uma causa nobre, a aceitação 
de dinheiro de uma fonte escusa. E importante louvarmos essa ati
t_ude. Se todo o mundo que cometeu erros fizesse a mesma coisa, 
penso. que este Brasil podia caminhar diferente daqui para a frente. 

O SR- EDUARDO SUPLICY- O importante é que o Be
tinho assume inteiramente a responsabilidade pelos atos. Se por
ventura houver qualquer sanção JXIr isso, ele a assumirá, porém, 
ele coloca, com clareza, as razões pelas quaiS cometeu o erro. 

O Sr. Cid Saboia de Canalho --Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Ouço o aparte do nobre 
Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Quero dizer que absolvo 
inteiramente o Betinho. Na verdade, o desespero da AIOS no Bra
sil, o que essa 'síndrome vem causando na sociedade brasileira, é 
algo extraordinário. E a origem de um recurso talvez faleça na sua 
importância no momento em ·que o objetivo é inteiramente nobre, 
principalmente quando a origem é uma contravenção penal social
mente tolerada. O problema do jogo do bicho, no Brasil, tem ori
gem na tolerância social que há para com essa contravenção. 
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Devemos estar atentos para uma diferença eD.tre o Crii:ne e a con:. 
travenção. Estamos tratando, evidentemente, de uma contraven
ção. Talvez o jo-go do bicho, tão flagrante, existente de -mo4o tão 
fácil de ser constatado, talvez isso não tenha gerado pejo a essa 
grande personagem da vida nacicnal, que é Betinho, diante do ob
jetivo magno, do objetivo excepcional. diante do objetivo altamen
te grandioso que niovia a campanha pela qual ele se batia naquele 
momento. Mas. na verdade, este cidadão é um grande homem c 
não se enodoa por causa disto. Muito pelo contrário, dá, - como 
muito bem acentua o nobre Senador Josê Richa - aci;rna de tJ,Ido, 
uma lição ·de humildade, que em si contém uma coragem e uma 
sinceridade. Tudo isso é-qualidade de alma. Essas qualidades de 
alma, apenas os grandes homens as têm. Somente os grande ho
mens alcançam, Senador Eduardo Suplicy, essas condições. Então, 
não ha o que julgar com relação a essa criatura que Se chama Beti
nho, que sempre se envolve em causas nobres. Uma pessoa está 
com fome, ganha um pão, e não o recebe porque foi o Sr. Castor 
de Andrade que mandou? 11Eu não como11

• Pelo amor de Deus, 
isso não é possível! Acho que certos impcrativõs Como a fome, a 
AIDS, a miséria: e outros tantos levam a uma falta de exame mais 
profundo que uma origem como esta, principalmente quando se 
trata de uma contravenção tolerada neste País j)elos setores poli
ciais. Porque, a história do jogo do bicho_ ê uma hiStória muito 
complicada. E a minha impressão é de que banqueiros dÕ -jogo do_ 
bicho tenham contribuído, em causas nobres, em muitos Estados. 
Isso jâ ouvi falar de há muito tempo. Inclusive. no~ meus longos 
períodos de vida jornalística, eu tinha essas informações. Por isso. 
se V. Ex• está na tribuna para dar essa explicação sobre uma cria
tura notável como o Betinho, fiz muito bem, se conduz de modo 
magnífico e é justa também a causa que V. Ex• defende neste mo
mento para não permitirmos- ·que Ufui:i" personagem desse quilate, 
desse valor venha a se nodoar num episódio tão t..oiste. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço as palavras do 
Senador Cid Saboia de Carvalho, que mostra compreensão ao ges
to de coragem de Betinho, o exemplo que, às vezes, falta em nosso 
País de reconhecer a verdade. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muíta honra, Sena

dor Pedro Simon. 
O Sr. Pedro Simon -CreiO, ri Obre Senador, que não hâ dú

vida nenhuma com relação ao carinho e ao respeito que O País tem 
pelo Betinho. Trata-se de uma pessoa que se impôs à adnúração 
do Brasil, sofrendo, vivendo dificuldades de ordem física. Poderia 
tranqüilamente estar pensando em si e equaCiOtiando o seu proble
ma. Ele me lembra muito a figura de Teotônio Vilela, que, com 4 
cânceres, percorria o Brasil e dizia:- ''Eu poderia estar na Europa, 
poderia estar fazendo tratamento; mas acho que a melhor maDeira 
de eu viver o fmal da minha vida é percorrendo o Brasil, chaman
do a atenção parã as-coiSaS-difíceis qUe -o Brasil está atravessan
do"! O Betinho está fazendo isso. O programa que V. Ex• e o Lula 
me apresentaram, em meu gabinete - depois encaminhei o Lula ao 
Presidente da República-, hoje é um grande programa de Gover
no, que tem em Betinho e no Bispo de Duque de Caxias seu"S grait.
des coordenadores. Trata-se de um plano de ação social que não é 
o ideal, pois o ideal não é distribuir comida, mas sim trabalho, a 
fim de que as pessoas possam viver com dignidade. Todavia, num 
País que tem 32 milhões de pessoas passando fonie, não se pode 
dizer que fazer caridade, distribuir comida, por exemplo, está erra
do e que temos de distribuir emprego. Inclusive, a segunda etapa 
do Plano da Cidadania é conseguir emprego. Mas a primeira, no 
entanto, é tentar reduzir essa cifra de 32 milhões de brasileiros que 
passam fome. Nunca tivemos, na História -do Brasil, um plano de 
distribuição de alimento tão bem organizado pela sociedade, sem 

objetivos eleitoreiros, sem particlpações demagógicas. Esse pro
grama deve estar. boje, beneficiando maís de 10 milhões de pes
soas. O Betinho é uma pessoa que se impõe pelo respeito e pela 
admiração que deSperta em tOdos nós. Creio que ninguém tem dú
vida de que, se ele se envolveu nessa questão, foi por uma razão 
sadia, por uma disposição de bus_car, de acertar, de equacionar a 
questão daquela entidade de combate à AIDS. Não me passa pela 
cabeça - penso que a imprensa deveria ter inclusive respeito com 
relação ao fato- que alguém esteja aqui questionando o problema 
do Betínbo. Mas creio, se V. Exame permite, que a questão_ é mais 
profunda. Temos de ter cuidado inclusive, porque, se o Betinho se 
envolveu -o ideal era que isso não tivesse ocorrido-, como aqui 
disseram os Senadores muito bem, numa questão dramática como 
essa. não há por que dizer não! E temo que não analisemos o· as
sunto com a devida profundidade. O que está acontecendo no Rio 
de Janeiro demonstra que é chegado o momento de resolvermos 
esse impasse. A Juíza Denise Frossard foi quem teve a coragem
e foi ali que se iniCiou uma nova realidade neste País- de colocar 
os bicheiros na cadeia; a partir daí iniciou-se o debate sobre essa 
questão. Agora, com o surgimento desses livros que estamos anali
sando. não tenho muita preocupação, Senador, com relação a apu
rar as responsabilidades. Até porque entendo que -meu Deus! -
de_ve haver meio mundo envolvido! Estou preocupado com a si
tuação daqui para frente; com relação ao que devemos fazer daqui 
para o futuro. Portanto, não estou _querendo saber qual é o nome 
do livro, se há ou não _o envolvimento de Ministros. Mesmo por
que, no fundo, trata-se do que V. Ex• acabou de dizer: se até _o Be
tinho pegou dinheiro por uma causa- nobre, daqui a pouco a 
Deputada vai dizer que também aceitou dinheiro para o asilo, etc. 
Algumas pessoas dizem que se deve fazer uma distinção entre o 
dinheiro que é dado para a campanha política- e a lei permite que 
empresas dêem dinheiro para este ftm - e o dinheiro que vem da 
contravenção. Temos, portanto, que analisar essa questão daqui 
para diante, e entendo que temos de ter a coragem para tanto. Em 
outra época que aluei" como Senador, em mais de uma oportunida
de entrei com projetes de lei para acabar com a contravenção do 
jogo ·do bicho. Eu entendia que esta era a primeira questão com a 
qual eu deveria me preocupar. Em um País que ê uma ímffisa lo
teria - creio que não há no mundo uma loteria tão grande quanto o 
Brasil -é um escândalo proibirmos o jogo do bicho. Alguns afir
mam que 40% das correspondências dos Correios são destinadas 
às loterias das televisões. O jogo entra em nossas casas através das 
propagandas, sem o nosso desejo. Por ser o Brasil um país que 
permite que a televisão tenha jogo de loteria, por se tratar de um 
país em que a Caixa Económica Federal é uma imensa casa lotêri
ca, onde são realizadas inúmeras loterias por semana, acredito que 
devemos solucionar essa questão; devemos equacionar definitiva
mente o problema. Quando fui Governador do Rio Grande do Sul, 
O- jogo do bicho foi uma das primeiras questões que apareceram 
em minha mesa. A metade da Polícia, no Rio Grande do Sul, con
trolava o jogo - metade da Polícia! Não havia policiamento parã 
os assaltos e as ruas estavam vazias. Acontecia, portanto, o que 
todos esperávamos: de repente, estourava uma banca ali, outra 
aquL No meu Gov_emo, fui para O rãdio e para a televisão e afrr
mei que a Polícia estava proibida de mexer com o jogo do bicho; 
no meu Governo, podiam jogar à voiltade. Disseram que eu deve
ria chamar os bicheiros para fazer uma distribuição e que, inclusi
ve, eu poderia pegar dinheiro com eles. Eu disse que não queria, 
que esse problema poderia contaminar e dar confusão. Eu dizia 
que a Polícia não deveria se envolver com esse problema, que era 
federal. Jogaram à vontade! lVIas tirei metade da Polícia que esta
va envolvida na contravenção e eu a coloquei em outros lugares. 
Dessa forma, ela passou a trabalhar com mais produtividade. 
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Aconteceu algo fantástico, não vou negar. no Rio Gritnde do Sul, 
jamais houve uma greve na Polícia. Depois que agi dessa maneira, 
passou a ser uma guerra a reivindicação salarial da Polícia, porque 
perdeu a complementação de saláriO que recebia. -A policia, até en~ 
tão, nunca havia se queixado do seu salário, estava sempre satisfei
ta. Depois, houve essa confusão toda. T'mhamos, na Brigada, o 
coronel, até porque a disposição da Brigada é diferente da do 
Exército. No Exército, tem-se o coronel, o general-de-brigada, o 
general-de-divisão e o general-de-exército; na Brigada Militar, o 
cargo máximo termina no coronel. Então, os brigadeiros se apo
sentam como -curonel, com 43, 44 anos, para que oS Outros compa
nheiros possam ascender também. Na polícia, os delegados de 
quarta classe permanecem trinta anos na função e não quereni se 
aposentar. No início do meu Governo, que foi o primeirO após a 
Revolução, e tinha havido muitas coisas ali, imaginava que aquew 
las pessoas eram da linha dura. Que coisa fantástica, como São fa
náticos, não queriam ir Para casal Qliândo Governador, quis 
escolher o chefe de polícia e dizia que queria uma pessoa que ti
vesse dignidade e que não estivesse envolvida, no passado, com a 
tortura, pois poderia aparecer algum companheiro em meu gabine
te e ver que ali havia alguém envolvido com a tortura. E era dificil. 
Por quê? Porque havia pessoas que estavam lá há 20. 25 anos e 
não se aposentavam. Então, percebi que_ assim procediam porque 
teriam que viver do salário de delegado, e enquanto estivessem 
trabalhando_ tinha essa questão toda. Entendo que se deva terminar 
com isso, devolver a seriedade. Reparem que começou com a polí
cia e, agora, já há Procuradores, Deputados, Senadores, membros 
do Poder Judiciário. O que é- i:iiais- gi3.ve é que parecia uma coisa 
bonitinha, envolvida com o cam-aval, pareda algo muito positivo, 
porque as vilas e as favelas faziam um grande movimento em tor
no disso, e terminou acontecendo o ·que tinha que acontecer: o tó
xico está entrando! Agora, ficamos com pena quando vemos os 
fiJmes mostrando o que·está acontecendo nas favelas do Rio de Jaw 
neiro. E aí não ê mais jogo do bicho; porque o jogo do bicho não 
está dando mais dinheiro. É muito fusignificante o que está dando 
o jogo do bicho. Então, aquela organização que· eXiStia em torno 
do jogo do bicho passa a ser utilizada em tomo do tóxico. Acho 
que o Congresso Nacional, o Presidente Itamar Franco, o Poder 
Judiciário, todos temos a responsabilidade. Repito: não estou mui
to preocupado em buscar o fulano ou o beltrano, quem fez o-quê e 
puni-lo com-relação ao que fez. Agora e· a--h-ora, ê õ-mOmento de 
olharmos para a frente, ê a hora e o momento de se equacionar em 
definitivo esSa queStão-e-ieS61vê-la. Em primeiro lugar, na minha 
opinião, o jogo do_ bicho não" é- cõri.tiavenção; em segundo, deve
mos discutir a maneira como vamos regularizá-lo, como vamos re
gulamentá-lo, e o que é que vamos fazer daqui para adiante. Felici
to V. Ex• pelo seu pronunciamento e digo-lhe, com toda a sinceri
dade, que essa é uma ·das questões sérias que estamos vivendo, 
porque, se afastamos um Presidente da República por corrupção, 
se estamos aqui com Parlamentares sendo envolvidos e analisados 
por atos de conupção, de repente, perante a opiniãO pública, o mal 
que isso estã fazendO- é -muito·grande. E agOra D.ão somoS só nós, 
agora é o Judiciário, são outras entldades que estão envolvidas 
nessa questão, que tem a ver com liberalidade em relação aos prinw 
cípios da moral e aos princípios da ética. É muito delicado. Ouvi o 
ilustre Senador do Ceará dizendo - e S. Ex• tem razão - que, se 
uma pessoa está com fome, importa se o pão veio do CastOr de 
Andrade ou não veio do Castor de Andrade? É uma pergunta dura 
de ser feita. Se o meu filho passa fome, eu quebro a vitrina para 
pegar o pão que está lá do outro lado da vitrina' ou não pego? É a 
mesma questão, e acho que equacioná-la é uma questão de honra 
nossa. O momento é agora. Eu não sou dos que estão preocupados 
em ver quem fez, até porque dizem que uma das questões diabóli-

cas dessa gente é _-já que essas listas um dia podem ser entregues, 
podem aparecer ll:f;l mão de alguém - colocar pessoas que nada têm 
a ver com isso misturadas com pessoas que têm, que é exatamente 
para conturbar. Eu não estou preocupado em olhar e punir quem 
fez ou deixou de fazer; estou preocupado em olhar para a frente. 
Aliás, nesse sentido, vi uma manifestação que, se não me engano, 
foi do Castor de Andrade. Ele chegou e, de repente, disse: "Mas 
quem é que fez esse negócio todo aí?" 11Wao, quem fez foi a polícia 
especializada tal e fulano de tal." ''Jvfas como?_ Vocês não me dis
seram. Eu não sabia que tinha essa gen~. Eu não sabia que tinha 
essa polícia. Ninguém me avisou. Eles não entraram na lista por
que eu não sabia. Nunca ninguém me disse que tinha esse setor." 
Então, reparem V. Ex~ que, daqui a pouco, ou nós resolvemos ou 
o Sr. Castor já sabe que tem esse setor. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ;_ Agradeço muito o aparte 
de V.- Ex•, Senador Pedro Simon, porque inclusive mostrou como, 
na sua experiência de Governador do Rio_ Grande do Sul, precisou 
enfrent~ essa situaçãO do jogo do bicho. E V. Ex• encontrou uma 
solução de bom-senso em relação .ao que p:xieria ser feito ã. época, 
para que os responsáveis pela segurança no Estado estivessem 
mais preocupados com a segurança das _pessoas e não tanto com 
algo que, conforme salientou o nobre Senador Cid Saboia de Car
valho, atualmente é um tipo de contravenção praticamente aceito 
do ponto de vista social. 

V. Ex•. inclusive, salientou muito bem, nobre Senador Pe
dro Simon, que as principais redes de televisão do País - começan
do pelo SBT, que iniciou com a "Telesena", depois a Rede Globo 
-resolveram acompanhar, com uma outra espêcie de jogo pela te
levisão. 

Então, hã todo tipo de jogo no Brasil, sejam os promovidos 
peJa Caixa Econômica Federal -- Loteria Esportiva, Loto, Sena, 
etc. - sejam os promovidos pelas redes privadas de televisão, que 
colocam o jogo na casa das pessoas. 

Seri<~; este:, portanto, o momento apropriado para que o Con· 
gresso Nacional viesse a resolver essa questão com maior profun· 
didade. Estou de acordo com V. Ex• quando diz para olharmos 
para a frente. V amos gastar a energia do povo brasileiro e a do 
Congresso com coisas que, realmente, são mais relevantes para se 
alcançar o bem-estar da população. Se política é a procura do bem
estar, vamos dar racionalida4~ à nossa ação política. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Lembro aos 

Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 
reunirwse, em sessão solene, às llh de boje. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. (Pau-
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cari:J.eiro. 
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, venho à tribuna do Senado Federal P<ll'a tratar de uma 
questão que seria mai"s iiiTéffia do meu Partido, o PSDB, maS ciue, 
de algum m_odo, atinge o País como um todo. 

Todos temos o conceito frrmado de que a democracia preci
sa de partidos definidos, fortes, consistentes, para penniútem a go
vemabilidade e exercerem este papel, que não considero o papel 
mais relevante, mais aprofundado dentro dos pactos sociais, mas 
que, sem dúvida nenhuma, tem relevância nesta faiXa da represen
tação. 

Considero que a sociedade tem um conjunto de pactos mui
to mais fortes do que a repreSentação política. Eles são materiali
zados nos sistemas produtivos, nas relações sociaís e em um 
c_onjunto de atividades que estão na base da so_ciedade. Estes são 
pactos muito fortes. Também temos aqueles níveis da representa-



1658 Sexta-feira 8 -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Abril de 1994 

ção que estão J.rticulados através das correntes de pensamentos: os 
partidos políticos e as organizaçCes que trabalham e fazem esse 
papel. 

O Brasil não tem tradição de partidos políticos longevos. O 
Brasil tem histórias interrompidas de construção político-partidá
ria, ao contrário até dos nossos vizinhos di América-Latina, para 
citar os mais próximos. 

Entretanto, recentemente, depois de superaimos o regime 
autoritário e de restabelecermos o Estado de Direito, -ãlgumas pro
postas, nesse sentido, surgiram, e me parece que provocaram gran
de expectativa na sociedade de que estávamos encontrando alguns 
caminhos interessantes e -importantes nesse ·sentido. Cito dois as
pectos que considero como os melhores desse periodo, evidente
mente sem desfazer dos demais, apenas dentro do universo das 
minhas convicções. -

Essas duas propostas q!.le surgiram após o regime autoritá~ 
rio, em termos de partido político, que considero uma tentativa 
bastante séria e-com-grande esforço no sentido de estabelecer uma 
diretriz confiável, limpa, ética, -materializaram-se no PT e no 
PSDB, segundo a minha convicção~ 

O PT tem uítiã.linha, tem buscado uma coerência na sua tra
jetória, embora enfrentando grandes dificuldades, como um con
junto Je facções que acabaram se definindo no seu seio, aspectos 
que acabaram de algum modo trazendo empecilhos para que essa 
proposta politico-partidária ficasse bem clara perante a sociedade 
e, JX>Ttanto, tendo coerência interna para que pudesse alcançar os 
níveis de respeitabilidade e acatamento por parte da própria sociedade. 

A outra proposta que quero analisar hoje é a do PSDB, cor
rente política qu'e adote-i. Essa foi uma tentativa, um propósito de 
alcançar a construção de um partido que exatamente_ suprisse 
aquele desgaste acumulado das agremiações tradiciooais, particu
larmente, aquelas comJX>stas de várias frentes e qU:e, por si só, são 
dificílimas de avançar numa linha de coerência. 

A socialdemocracia, que está. sendo buscada através da or
ganizaç'ão do PSDB, é uma proposta, na nossa compreensão, bãs
tante adequada ao perfil do Brasil, País de profundas injustiças 
sociais, de grandes desníveis regionais, -de uma diversidade cultu
ral bastante importante, na qual poder-se-ia encontrar as alternati
vas e as soluções que a sociedade brasileira reclama, do ponto de 
vista da representação política. 

E foi dentro desse caminho que buscamos construir um par
tido político que não só fosse c-Ociente consigo mesmo, com a sua 
doutrina, mas que também fosse absolutamente fiel ã sociedade e à 
sua representação, ao segmento que pretende representar que, 
como pluralista, é bastante variado. 

Evidentemente que um partido que deu os primeiros passos 
nesse sentido já despertou a cobiça de muitos, inclusive oportunis
tas, que encontraram no PSDB portas estreitas para passar. Outros 
lograram passar, mesmo pelas portas estreitas; mas sempre, dentro 
da agremiação política, há tendências que se materializam de um 
modo ou de outro, e o debate, o diálogo, a discussão acabam tra
zendo a diretriz média das posições políticas, ideológicas, e o Par
tido segue a sua trajetória com essa dinâmica. . 

Nós, do PSDB, já enfrentamos alguns desafios bastante 
preocupantes, dentre os quais quero destacar uma tentativa de 
aliança com o Governo Collor, por insistentes ConVites de S. Exa a 
membros ilustres do PSDB, que resultou num debate interno sobre 
se devíamos ou não aceitar os convites e estabelecer uma coopera
ção política coni aquele Governo. 

·Neste plenário, fui Um dos que debateram o assunto. Lem
bro que o Senador Mário Covas também o debateu bastante, assim 
como o Senador Jutahy Magalliães e outros. Ao ~xaminarmos essa 
aliança, por mim denominada de 11Aliança de Canapi 11 -achava 

apropriado o nome -, expusemos todo o risco que o Partido corria 
ao aceitar cooperar com um Governo ·que o tempo, logo em segui
da, mostrou ao País o que era: um desastre! Nunca, em tão pouco 
tempo, um administrador público conseguiu fazer tantos estragos 
quanto o Presidente Collor. destruiu setores importantes da memó
ria científica e tecnológica do País: destruiu setores históricos da 
burocracia estatal; cometeu uma sucessão de equívocos interminá
veis, que talvez levemos décadas para resgatar. 

Mas o que salvou o PSDB daquela aliança espúria- :'Alian
ça de_Canapi"- foi o debate, foi o diálogo, foi a discussão interna. 
Depois de várias reuniões, o Partido entendeu inconveniente aque
la decisão, agradeceu os insistenteS convites_do Presidente Collor e 
salvou a sua própria pele. · 

Eis que passou o tempo, o Presidente Collor foi afastado do 
Poder, outro governo se instalou, novas circunstâncias políticas 
SUrgiram, o processo sucessório chegou e, novamente, o PSDB 
está diante de uma situação que guarda bastante semelhança com 
aquela, até alguns dos personagens são os mesmos, de um lado e 
de outro. 

_Agora, diante do PSDB, não está o Presidente Collor fazen
do o coovite, mas um dos seus Ministros -aliás, o mais festejado, 
se assim me lembro-; o ex-Senador Jorge Bornhausen; e, do outro 
lado, do PSDB, está o nosso Presidente, Tasso Jereissati, que tam-
bém era um entusiasta da aliança de Canapi. · 

Essa aproximação traz muitas_c_onseqüências. Primeiro, por
que a social-democracia e os liberais se contrapõem, não se com
pletam - como seria de se supor numa aliança. Há um choque de 
concepções. E, na concepção de um social-democrata, que vos fala 
neste momento, o liberalismo aplicado na sua doutrina - ainda mal 
discutida no Brasil e da forma como tem sido colocada- inviabili
zá o País como Nação, como sociedade, devido a sua concepção 
dos mecarllsmos de mercado e sociais aplicada num país heterogê
neo e socialmente injusto como o noss_O, transformando-o num 
mercado, num bulício de fariseus. 

Nessa concepção, tida como liberai no mundo _de hoje, o 
sistenia tecnológico e produtivo está causando e produzindo esse 
perfil de unificação de mercados, de intensificação de trocas, na 
qual os liberais es_tão pegando carona. 

É um sistema econômico coni agregados tecnológicos de al
tíssimo custo, que obrigam a expansão dos mercados. Os_ produtos 
não se viabilizam mais dentro das nações, pois necessitam de um 
território maior do que uma nação para se viabilizarem economica
mente. E muitos produtos precisam do Planeta inteiro como mer
cado; caso contrário, não se viabilizam. 

Essa dinâmica, montada em sistemas produtivos de alta tec
nologia. está rompendo as fronteiras dos países, intensificando as 
trocas e produzindo esse novo perft1 que estamos vivendo agora. E 
os liberais, pegando caroD.a, pensam que isso surge em decorrência 
de_ suas concepções doutrinárias_~ Ma-s não passam de caronas. 

O Sr. Odacir Soares -Permite-me V. Ex• um aparte, Se
nador? 

O SR DIRCEU CARNEIRO - Ouço com prazer V. Ex', 
n~l;"e Senador Odacir Soares, :c~ 

O Sr. Odacir Soares -Deixando de lado as considerações 
de ordem doutrinária levantadas, solicitei este aparte a V. Eia para 
registrar que estamos de acordo no restante. Pelo PFL, tenho um 
candidato a Presidência da República, que se chama Silvio Santos. 
Esse pretenso acordo que se está tecendo nos bastidores ou nas cú-

- pulas dos dois Partidos, na realidade, é prejudicial ao nosso Parti
do. O PFL é o segundo maior Partido do País, não apenas do 
ponto de vista do Congresso Nacional, mas também do ponto de 
vista da sua estrutura em todo o País, dos diretórios regionais, mu
nicipais, filiados, deputados estaduais e assim por diante. Pense 
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que o PFL tem a obrigação de ter um candidato próprio a presiden
te da República. E esse candidato, pela sua presença no País, é o 
empresário e apreseritador de TV Silvio Santos. O meu aparte tem 
exatamente o objetivo de fazer este registro, sem pretender discutir 
essas outras concepções. Se bem me lembro, nas eleições de 1989, 
o Senador Mário Covas- na época presidente do PSDB- fez aqui 
um discurso fixando~se no chamado choque do capitalismo. Dis
cutir doutrinas é meio complicado, não s_ei se seria esse O nosso 
caminho; mas, no geral~ estamos no mesmo ponto. Entendo que o 
PFL precisa ter um candidato próprio a presidente da República. 
Todas essas questões, quer no âmbito do Partido de V. Ex"', quer 
no âmbito do meu Partido, serão dirimidas e acertadas, como man
da a lei. nas nossas coovenções. Agradeço a V. EX• a oJX,ntlm.idade. 

O SR. DIRCEU CAR\'EIRO -Eu que agradeço. Senador 
Odacir Soares~ as suas observações. 

Ainda, ontem ouvi o Líder Marco Maciel, da sua Bancada 
no Senado, admitindo ser o PFL o maior Partido, mostrando cifras, 
como o número de governadores, de prefeitos, ·de vereadores, de 
filiados, quase convencendo os demais de que estava certo na sua 
afinn_ação. Não discuto a afrrmativa do Líder Marco Maciel. Penso 
que o meu conterrâneo Jorge Bornhausen transformou o PFL num 
microcéfalo, ou melhor, um grande corpo sem cabeça. Se o Parti
do realmente buscasse uma linha de afirmação politico-Partidária, 
V. Ex11 estaria com toda a razão e o PFL deveria ter o seu candida
to próprio. 

Aliás, quando votamos, por ocasião dos trabalhos da Cons
tituinte, a questão dos dois turnos, n6s o fizemos exatamente para 
que, no primeiro ·rumo, 'toôas as correntes políticas se apresentas
sem com candidatura própria. Foi discutida até a hipótese de que 
essa fosse_ uma condição compulsória, o que não foi aprovado. 
Contudo prevaleceu a possibilidade de se fazer coligações no pri
meiro turno. A partir daí, veio a distorção congênita desse proces
so;- e os partidos acabaram se compondo antes de mostrarem que 
forr-as e legitii:riidade tinham perante a sociedade, e preferiram o · 
''tapetão'' ao campo aberto. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Permite-me V. Ex11 um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARNElRO- Com todo-o prazer, Sena-
dor Cid Sabóia de Carvalho. · 

O Sr. Cid Sabôiade Carvalho- Na verdade, Senador Dir
ceu Cameíro, V. Ex a fala corno madurO--integrante do PSDB e o 
Senador Odacir Soaies como experiente membro do Partido da 
Frente Liberal. Sendo eu integrante do P:MDB, não tCria, como 
não tenho, como interceder cm toda essa história de- que tratam-V. 
Ex"s, neste momento, no Senado Federal. Mas é bom louvar a co
ragem cívica de ambos, aqui expondo seus pontos de vista, cada 
um deles capaz de caracterizar exatamcnte a independência da 
doutrina de seu Partido e de entender, como- ruo espíritO da pró
pria ConstítuiçaO ..:-comO Oem analisi V: :EX. a.:.., que o fato de ha
ver candidatos no primeiro turno serve parâ :m.OStrM à sociC_dade, 
diante das estatísticas, diante dos números a serem coletados, qual 
a legithniâade, qual o povo, qual o eleitorado de que dispõe cada 
grêmio. Porque as coligações desfiguram- notàdame·n·te, ·no caSo 
presidencial- essa força de que tão bem fala V. Ex11 Mas não pos
so dizer a V. Ex"' nada de mérito sobre alianças que não digam res
peito ao meu Partido, que não toquein ao meu Partido. 
Evidentemente, seria uma intromissão indébita. Mas devo dizer 
que a palavra de V. Ex• esta manhã, aqui no Senado Federal, está 
lembrando uma entrevista que assisti pela tclévis-âo, é-reio que há 
dois dias, concedida pelo Deputado Waldir Pires. E essa entrevista 
foi marcada exatamente pelo mesmo espírito de que dispõe V. Ex11 

na análise que faz agora: essa mesma linha de conduta, essa mcs~ 
ma linha filosófica, a defesa de que os partidos devem ter coerên-

cia; uma coerência qUe pode se afetar, numa ou noutra coligação, 
para predominar o objetivo eleitoral antes do objetivo doutrinário. 
E nessa entrevista o Deputado Waldir Pires demonstrou uma ma
turidade que me levou a parabenizá-lo, ontem, no plenário do 
Congresso Revísor. Estou repetindo esses parabéns agora a V. Ex• 
pela clarividência, sem tomar nenhum partido doutrinário, mas 
aPenas porque estamos vendo que políticos sabem discutir com 
maturidade, com filosofia; Com prOfurididade cUltural, uma cultura 
política que deve ser vivida e exercida. Por exemplo, faz parte da 
cultura polítiCa o que ouvimOs ontem do Seniãol:-Ne)r Maranhão: 
fidelidade demonstrada ao Presidente Fernando Collor. fidelidade 
que é também dos Senadores Odacir Soares e Aureo Mello. Não 
podemos examinar a razão da fidelidade, mas havemos de convir 
que essa fidelidade tem um valor cultural extraordinário para a 
vida política do País. O político não pode ser tomado como uma 
pessoa que ocasionalmente apóia para beneficiar-se. Quando uma 
pessoa caj e o apoio prossegue, a fidelidade se revela, demonstran~ 
do a altivez desses companheiros que estamos citando, Odacir 
Soares, Ney Maranhão, Aure_o Mello, entre outros que guardam 
todo o apoio e toda a grandeza de conduta que tinham para com o 
Presidente Fernando Collor de Mello. V. Ex• também traz essa 
grandeza cultural, não demonstra ser um oportr.mista, não raciOcina 
em termos de obter mais ou Um pouc-Crmenos·de votos. V. Exa ra
ciocina dentro daquilo que o fez deixar o P.MDB e ingressar no 
PSDB, crente de que seu grêrnio era um, onde V. Ex11 depositaria 
sua fé, sua alma, seu espírito, sua crença e, enfim, seu credo políti
co para, assim; prosseguir na I~ta política. Então, nem de leve pos
so dizer: deve ou não deve haver aliança, mas esclareço o que é 
verdade. O espírito da lei reserva ao ~gundo turnq essas al_ianças, 
depois que os grêmiOs políticos revelem, em primeira etapa, de 
que forças dispõem, qual a legitimidade que conduz a existência 
desse partido, para não ser uma sigla, para ser, realmente, uma so
ciedade política, em ente político, um grêmiO político, que condu
za- a um proi;rama que leve a desejar o Governo para, no-Governo, 
fazei" cumprir os princípios expressos nessa peça indispensável a 
qualquer aglomerado político neste Pil.ís. Por isso, estou felicitan
do V. Ex"', nobre Senador Dirceu Carneiro, porque isso demonstra 
que o politico não_é aquele que aparece em listas- do jogo do bi
cho, do Orçamento-,- que o politico não é aquele qUe é imputável 
a qualquer momento por declarações levianas ocasionais. O políti~ 
co é, acima de tudo, uma pessoa de responsabilidade social, 9e res
ponsabilidade doutrinária. A grandeza de V. __ Ex• é enorme, 
principalmente nesta hora em que discorda. Muitos se aviltam para 
concordar e V. Exa se engrande_ce para discordar. Desculpe-me a 
intromissão elitre âois partidos que não são meus, mas falo aqui, 
acima de tudo, como uma pessoa experiente na vida política e que 
entende que o clamor social é capaz de motivar procedimentos 
como estes que estamos presenciando hoje no Senado Federal. O 
aparte do Senador Pedro Simon - ex -Governador do Rio Gi:'ffitde 
do Sul- foi uma jóia de ciVíSiiiO; ·osesclarecimCntos do.Se_nador 
Eduardo Suplicy, bem como os do ex-Governador do Paraná, José 
Richa, mostram a grandeza desta Casa. A presença de V. Ex• na 
tribuna e o aparte do Senador Odacir S_oares são de tanta sincerida
de qUe fico comOvido quando assisto-V. Ex"'s neste diálogO, se!n 
que tenha nenhuma interferência no desfecho dã.- <}!lestão dC clué 
tratam neste momento. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador Cid Sabóia de 
Carvallio, V. Ex0 não é do nosso partido, mas discute a democra
cia, que é nossa. O que queremos trazer aqui são reflexões que se 
inserem neste contexto democrático amplo e, portanto, podem ser 
generalizadas; nã9 pretendem ser estreitas ao limite partidário. 

O Sr. Odacir Soares ~-Senador Dirceu Carneiro, gostaria 
de dizer a V. Exa que quando lhe solicitei 6 aparte o fiz tendo ple-
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na consciência de que o discurso de V. Exa não se dirige ao meu 
Partido, mas sim ao de V. Ex a Fiz esta menção pãra realinnar qtie 
as mesmas posições partidárias que V. Exa tem relativamente ao 
seu Partido eu tenho relativamente ao meu Partido. Era esse o ob
jetiVo do meu aparte. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Perfeitamente, Senador 
Odacir Soares~ eU-eStavã.-Cxatamentc compreendendo nessa lillha e 
entendo absolutamente importante, coerente, que os partidos. prin
cipalmente ?S m~ores, tenham as suas candidaturas próprias· para 
aferirem junto à sodedade .exatamentc aquilo que o-Senador Cid 
Sabóia de Carvalho discorreu com mais amplitude, mais aprofun
damento do que as minhas referências pasl)ageiras sobre essa ques
tão. De modo que estamos de pleno acordo. 

Trouxe eSSa reflexão porque. ao adotarmos a conduta di 
alianças neste nível e com esse conteúdo de coni.radição, acabamos 
interrompendo ã idéia de construir partidOs que tenham diretrlzes 
claras, que tenham linhas e posturas políticas bem diferenciadas 
para que possam credenciar-se, perante ·a sociedâde. para governar 
o País, para governar Estados, administrar municípiOs-c Construir, 
afmal, a fmalidade Inaiór dos partidos que -ê o bem-listai--aa 'socie
dade e o interesse público. 

Quero critiCai Cóm todas ·as letras o cOmportamento do Pre
sidente do meu Partido. Tasso Jereissati, juntamente com o Presi
dente do PFL. que_ não discutiu nada nas bãncadas, quer da 
Câmara, quer do Senado, que não discutiu no Diiet6rio Nac-ional 
do partido as questões_ das alianç~s. talvez pela experiência da 
frustrada aliança de Canapi, onde o debate e O diálOgo esclarece
ram, impedindo que aquele ato espúrio fosse cometido. Agora o 
Presidente do meu Partido está escamoteando este fórum impor
tantíssimo de discussão: os partidos, as bancadas e a sua estnit.Ura 
político-partidária. 

Esta aliança que se está propondo tem uma caractcristica 
muito peculiar. até de caricatura; se a outra era aliança de Canapi, 
esta é aliança da mala preta. Mala preta, porque foi desse modo 
que o Presidente do PFL, meu conterrâneo, art1Culou o partido lá. 
Foi com a mala preta do Ministério da Educação que se faziani 
obras públicas a troco de inscrição partidária e de filiação de prC
feito, vereador e lideranças municipais. Logo, esta técnica, de utili
zação do cofre público para construir partido é incompatível com 
aquela que é adotada pela política: do PSDB. Portanto, o meu Par
tido não pode participar-dessa aliariça de Inenor conteúdo. 6 con
teúdo maior seria quando estivesse em riSCO a democracia, as 
liberdades, ou qualquer coisa dessa ordem de grandeza. Se assim 
fosse, eu não estaria aqui cbnt:ri.riahdo a reunião de forças· :Para 
combateroinimigomã.iór. - -7

,_ -----

~tretaiJ.to, !i~<l!id~ a união ou a coligaç~? .é apenas para de
fender mteresscs eleitorais, eu os considero menores peiante a Ii
herdade e_ a democracia e, portanto, não se ji.islifica ·aliança de 
contraditórios. Essa incoerência é tão grave deri.tro do PSDB que 
destrói o projeto político-partidário-do Partido. POdemos enterrá-lo 
depois dessa aliança, porque não terem o~ màiS razãO' paia ·estar 
numa agremiaÇão que procura ter uma postura, urni'deCência~ um 
comportamento exemplar e não ter a dignidade de preservá-lo na 
condução eleitoral. 

De modo ·que quero deixar bem claro que não aceito essa 
aliança da forma como está proposta, de forma D.Cnhuma, nesta 
etapa e nesta circunstância. · · -

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Exaiim aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Pois não. Onço, com todo 
prazer, o aparte de V. Exa, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador, é interessante a 
maneira Como V. Exa. com tanta sinceridade, expressa o seu senti-

mento dian~e _c41 coligação que se articula entre 9 PSDB e o PFL, a 
nível de algumas de suas principais figUras; ein especial - cOnfo~
me- salienta -. a partir do próprio diálogo entre os Presidentes de 
ambos os Partidos: Tasso Jereissati e Jorge Bornhausen. O que V. 
Exa declara, demonstrando a dificuldade do relacionamento dessa 
aliança, de alguma maneira atinge, também, outros .Partidos. 
Como membro do Partido dos Trabalhadores, do nosso ponto de 
vista, gostaria de extemar como a aliança entre o PSDB e o PFL 
não se afigura como o mais positivo para os destinos do i?aís. 
Compreendemos que há diferenças impOrtantes entre os nosSos 
dois Partidos. o PT c o PSDB, mas entendemos que entre os nos
sos membros há traços comuns de grande relevância, inclusive nas 
duas últimas décadas de História do nosso País. Mas, eu poderia 
até dizer as últimas três décadas, porque aqueles que fundaram o 
PT há quatorze anos, em 1980, e o PSDB em 1988, os seus princi
pais integrantes participaram- de algUmas lutas comuns, como a 
luta pela democratização do País, pela anistia, pelas eleiçÕes ''Di
retas Já11

, em 1984, para que tivéssemos o movimento pela ética na 
política, o movimento que resultou no impcachment e ações sem
pre em favor da democratização do País, da transparência dos atos 
e de movimentos em direção de maior participação popular nas de
cisões como, inclusive, a marcante gestão de V. Exa quando Pre
feito da Cidade de Lages.-Menciono esses pontos para dizer que, 
embora haja diferenças. há, também, pontos comuns e foram exa
tamente estes que fizeram com que muitos de nossos companhei
ros avaliassem que deveria haver um esforço na continuidade do 
diálogo entre nossos Partidos, ainda que respeitado o direito de o 
PT lançar à Presidêricia Luis Inácio Lula da Silva e o PSDB Fer
nando Henrique Cardoso. Gostaria de transmitir a V. Exa- já disse 
isso ao Ministro e agora Senador Fernando Henrique Cardoso -, 
que a minha avaliação -seria -é ãié ·mteress"ante para o Brasil que 
estejamos juntos no segundo turno das eleições presidenciais, se 
não um apoiando o outro, até mesmo um versus o outro -, mas 
avalio que muito melhor estará o PSDB. Por isso "externo publica-
mente, ainda que não membro desse Partido, que essa aliança com 
o PFL descaracteriza em muito o PSDB naquilo que ele tem em 
comum com o PT na luta pela democratização, pela transparência, 
pela correção no trato da coisa pública. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- V. Ex', em sua reflexão, 
trouxe esses pontos de identidade entre o PSDB e Pf, por postura, 
aspectos. fatos. Trago, do_ mesmo modo, o testemunho com fatos 
muito concretos. 

Na eleição para Presidente da República, a primeira que dis
putamos após o regime autoritáriO, o Senador Mário COVas foi 
nosso __ candidato no primeiro turno; lião alcançando participar -do 
se~ndo turno, votei, então, no Lula. Isso foi público, pois decla
rel. Portanto, esse meu comportamento é um testemunho vivo das 
identidades as quais V. Ex a acabou de faz.er referência. 

Estou inteiramente de acordo com as observaçê5es de V._Exa 
Penso que realizar uma aliança com tal nível de contradltoriedade 
é realmente confundir os eleitores, a sociedade. Ou os partidos têm 
linhas bem claras, podendo, então, os eleitores dispor de oportuni
dade de discordar ou se identificar com as mesmas, oU teremos 
uma "geléia geral", onde as pessoas nunca saberãO quem é que"m e, 
por conseqüência, sempre têm--a tendência de desconfiar antes dC 
confiar. Portanto, não há possibilidade de construir uma democra
cia estável com tal nível de confusão na cabeça dos eleitores. 

Presumo que, depois da simbólica queda do Muro de Berw 
lirn, do fim da Guerra Fria- _quando o debate se fazia entre capita
lis~o e comunismo, entre socialismo e capitalismo - hoje, o 
obJeto do debate se encontra noutro patamar. el~ se dá entre so
ciais democratas e liberais. Parece-me que esse é o confronto do 
fmal de _século, principalmente aqui no Brasil e, quem sabe, para 
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um bom pedaço do próximo séculO, é -o deb3.te entre as concepçõ
es liberais ou neoliberais da sociedade e as concepções sociais de
mocratas e a sua aplicação, a sua serventia pat:a o Brasil. Este, sim, 
parece-me o debate construtivo, orientador da- sociedade, no senti
do de que ela se posicione diante -de- unia, de outra ou de oUtras 
doutrinas. - -

Quando se reúne esses pólos, esses potenciais- cOntrários 
numa coligação de interesse menôr- ·pénso -, então, DãO haverá 
limpeza, clareza, transparência nesse quadro, e o Brasil perderá 
uma grande oportunida-de de, pelo menos, oferecer mais do que 
uma op_ção para a sociedade, em termos de partido político. 

E com essa visão que quero combater essa "aliança da mal~ 
preta", é com esSã cootundên.Cia que-querO- me -rilãllífestar e com
bater, em todas as instâncias, porque ela não serve ao Brasil, não 
serve ao povo brasileiro, não serve à política e à democracia. 

Por isso qilCro combitê-~hi-.-Desejo que eía se frustre no seu 
nascedouro, porque está sendo feita pela cúpula, uma minoria que 
não debate; que não dialoga, que não traz à renexão e à considera
ção maiS ampla do ponto de vista pãrtidário e dã sÕCiedade. 

O plano que o Ministro Fernando Henrique Cardoso pro
pôs, os chamados FHCs foram democrática e abertamente discuti
dos com todos os segmentos da sociedade. 

Pois-esse exemplo que se deu ao EXecutivo_~ _e_ e_le ~ão se 
repetia desde 1964 para cá, nunca se pôs um PianO à consideração 
da sociedade antes de sua implantação -, tinha que ser adotado 
pelo próprio partido a que pertence o Senador Fernando Henrique. 
Se este processo democrático fOsse instalado dentro do paiildo tal
vez não cometêssemos tantos descaminhos como aqueles qUe são 
cometidos a partir das cúpulas, que têm, às vezes, muito mais inte
resses do que espírito público. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Durante o discurso do Sr. Dirceu Carneiro, o Sr. 
Chagas Rodrigues, r V ice-Presidente,_ deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 2" 
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ÀLMEIDA (PFL-ÀP. Pronuncia o se
guinte discurso.) :._ sr.- PresidCnie, S~s e SrS. Se.Ori.dores, o Brasil 
continua negligenciando a-Educação. 

Não é a pririie-fra vez que verihõ ãfCrtaT-eSta Casa para o des
caso com que o Brasil enfrenta uma questão fundamental para 
qualquer País preocupado com o futuro - a necessidade de am
pliar-se os investimentos cm educaçãO. F!ilo isso como SenadOr de 
um Estado pobre, que, apesar de aplicar 25% do seu orçamento em 
educação, enfrenta grandes dificuldades para atender sua popula
ção em idade- escolar. 

Minha preocupaçã.C-se resume ao fafo de que lião é possível 
falar em produtividade industrial, crescimento de mercado interno 
e desenvolvimento eConómico quando, às vésperas. dC) séCulo· XXI, 
são insuficientes as escolas existentes no: P_aís e _$0 poucaS as 
crianças que conseguem completar as oir'o séries ari~ais do ensino 
fundamental. Dai porque é' indispenS.ável que todos nós, guiados 
por uma enérgica vontade política,_ lutemos para aumentar os in
vestimentoS ·educacionais no--B.fasíf Essa 6 uma luta que deve mo
bilizar toda a sociedade, todos aqueles que se preocupam com o 
futuro deste País. 

Em minha opinião, -no murido altáinente competitivo ·em 
que nos encontramos, não há futuro para o pais que-não fil.er des
de já altos investimentos em educação. E quando falo cm investi
mentos educacionais refiro-me não só ao ensino oferecido aos 
alunos, mas aos salários dos professores, à merenda escolar; ao 

material de ensino e à formação acadêmica do cOrpo docente. Em 
todos esses ângulos da questão educacional, o Brasil vai mal, na 
verdade vai péssimo, se compararmos a situação brasileira com a 
dos países que investiram fortemente em educação nos últimos 20 
anos, como o Chile, a Coréia do Sul, Cingapura e Formosa. 

É impossível um país pensar em desenvolver-se -se não in
vestir seriamente no ensino fundamental A educação -é- es·sendal 
ao desenvolvimento industrial e indispensável no setor de servi
ços, que deverá ser um dos principais pilares da economia do futu
ro, potencüilizada pela informática e pela globalização dos 
mercados via satélite. 

Diante de um futuro que se anuncia tão Competitivo, que 
papel desepenharâ um país que hoje investe tão poU:co erit sua in
fância e e!n sua juventude? 

Trata-se -de assunto sobre o qual devemos refletir seriamen
te, se quisermos colocar este Pais no Prúneiio MundO. É imPossí
vel continuar fazendo vistas grossas para um problema que é 
preocupante mesmo para as economias desenvolvidas. Trabalhar 
hoje pela educação infantil e juvenil é trabalhar pelo crescimento 
deste País. 

Muito obrigado. 
O SR._PRESIDENTE (levy Dias)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Jutaby Magalhães. · 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. PreSideD.te, S:ts e Srs. StmadoreS, a CPI 
do Pç: e, pouco depois, a CPI do Orçamento acabaram por traçar 
um mapa bastante detalhado da corrupção no Brasil. Na verdade, 
desconfiava-se da desenfreada roubalheira de dinheiro público, ou, 
mais do que issO, sabia-se que ela existia. 

No entanto, o que ninguém poderia imaginar - creio eu -
era sua extensão. Ao longo dos trabalhos dessas duas comissões de 
fu.quérito, amplamente divulgados pelos meios de comunicação 
socfal, os brasileiros foram tendo uma noção mais exata do tanto 
que havia de corrupção, de fraudes, de malversações, de superfatu
ramento, de licitações fajutas. 

Tudo isso poderia ter sido evitado, ou m.iniiD.izado, se tiVés
semos, no âmbito do Poder Legislativo, um organismo voltado 
para o c_ontrole das fmanças e do patrimôriiO do Poder Executivo. 
Na verdade, temos a obrigação constitucional de fazer o controle 
.ex.temo do Executivo. mas não possuímos efetfv3mcnte oS ineios. 

A Constituição de 1988 estabelece, no seu art. 71, que o 
controle externo será exercido pelo Congresso Nacional, com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União. Ocorre,-porém, qUe o 
TCU, que grandes e inestimáveis serviços presta à Nação, como 
tribunal que é, apenas julga os atos dos gestores de org~p10s pú
blicos. Não tem como objetivo ser um órgão investigadOr:- Nem 
possui os meios necessários para averigUar ii.reglllaridades antes 
que estas sejam constatadas DUIJ:!~_prestaç~o de contas. 

-- -- VejO nissQ uma incoerência. Controle externo, na verdade, 
pressupõe investigação, além de julg~ento. Daí, penso eu, es$e 
cOntrole deveria ser _exercido mediante dois organismos: pelo nos
so Tribunal--de Contas da União e por uma Auditoria ·aeral da 
União. Esta seria encarregada de investigar i gestão dos recursos 
públicos e das empresas e autarquias ligadas ao Estado. O TCU 
continuaria a desempenhar o seu papel atual. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é um ponto de vista que 
defendo há bastante tempo. Durante os trabalhos da Assembléia 
Nacic~mal Constitu~te. em 1987, apreseritei emenda que sugeria à 
criação de uma Auditoria Geral da União para atuar paralelamente 
ao Tribunal de COntas da União. Como é do conhecimento geral, a 
nova Carta ~agria atribuiu ao Ç9n@e_s~~ t'fã~ional um paPel fisca
lizador qrie-eie não possuía anleriormCD.te. O aumento das prerro
gativas do Parlamento levou muitos a concluir - com certo 
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exagero- que a Constituição de 1988 tem um perfil nitidamente 
parlamentarista. 

Naquela ocasião, ao justificar minha propositura, aleguei 
que: " Nas duas últimas décadas, o País foi assolado" por fraudes, 
abusos e desperdícios, conforme divulgado pela imprensa e em li~ 
vros. Conhece-se, outrossim, a inoperância do Governo Federal na 
cobrança do Imposto Territorial Rural, prejudicando consideravel
mente os Municípios, destinatários do pi'óduto. Hoje, já foram 
identificados os artifícios usados na escrituração de impostos, 
ocultando importante receita que deveria ter sido partilhada por 
Estados e Municípios e subavaliando a carga tributária. Outras de
formações certamente existem. O Tribunal de. Contas revelou-se 
impotente para prevenir, comprovar ou coibir tais irregularidades, 
e chegou atrasado em ou_tras_. As falhas não fOram, decerto, ·mõti
vadas pela incapacidade de s_eu corpo técnico, mas em razão da ab
sorção de atividades estranhas_ à fmalidade arbitral do órgãg 
julgador e da forma de escolha de s_eus membro:;>11

, 

Passados sete anos, vejo que minhas denUncias são hoje 
ainda mais fundamentadas. Nesse meio tempo, sem dúvida, a cor
rupção deitou raízes mais profundas dentro da máquina estatal, 
como bem o demonstram todos os escândalos e-stampados pela im
prensa. De certa forma. adiantei-me aos problemas que estamos 
vivendo hoje, dentro do Congresso Nacional, ao afirmar naquele 
mesmo documento que: - - -

No que diz respeito à amplitude da fiscalização oongressual, 
ela precisa atingir, além dos fatos relacionados à União em sua 
acepção estrita, também as autarquias e empresas em que"teilha in
vestimento e, ainda, a destinação das su_vbvenções _concedidas e 
das receitas renunciadas mediante isenções e incentivos ... 

Por outro lado, a fiscalização do CongtCsso Nacional não 
pode ficar limitada ao controle. mas deve exercitar toda a poten
cialidade oferecida pela auditoria contábil, inclusive a avaliação de 
custo/beneficio, a análise_® desvirtuamentos fl)ncionai~.e a in_di-
cação de apetfeiçoamentos administrativos. -

Agora, quando iniciamos o processO de revisão constitucio
nal, volto a bater na mesma tecla. Precisãmos, mais do que nunca, 
de um organismo que investigue as contas do governo a flm de de
tectar, no seu nascedouro, possíveis irregularidades. Hoje trabalha
mos apenas para punir os criminosos. Na verc,lade, precisamos é 
descobrir as falcatruas no momento cm que estão sendo praticadas, 

·.e n~~ mais dJJ,rante as prestações de conta, quando o mal já está 
feito. Preci.Sanids abãndonar está postura de mera reação, a flm de 
partirmos para a prevenção das fraudes. 

Nesse sentido? Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou apre
sentando emenda que propõe a modificação de dois artigOS-da nos
sa Constituição. 

SugirO. -iniCialmente, a modificação do art.-71 da Constitui--
ção,que·passariaateraseguinteredação: --~- -----

0 controle pelo Congresso_ Nacion~ sobre bens, -direitos, 
obrigações, subvenções, receitas,_'despesas e optil-ã.ções peCWliátias 
do erário federal c das instituiçõeS Ciladas ou nl:ántidas pela União. 
será exercido através dos seguintes orgariismOs a*Xilíares: · 

I- Auditoria Geral da_ U_nião, no que concerne à fiscalização 
fmanceira e patrimonial; 

II - Tribunal de Contas da União, no julgamento adn!iniS-
trativo dos gestores responsáveis. -

§ 1 o O Auditor-Geral da União será noriieado pelo Presidente 
do Congresso Nacional, para período de dez anos, dentre cidadãos 
habilitados em auditoria contábil, após aprovação pelas competen
tes Comissõe.s da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

§ ~ A lei disporá sobre a estrutufá;-3.saJ.ijbuições e o fun
cionamento da Auditoria-Geral da União e do _ _Tribunal d~ Contas 
da União. 

Na mesma emenda, sugiro também a alteração do art. 75, 
que passaria a ter a seguinte redaç-ão: 

- Art.75. As normas estabelecidas nesta- seção aplicam-se, no 
que couber, à organizaÇão e o funcionamento da Auditoria Geral 
da União e do Tn"bunal de Contas de cada Es~ e do Distrito Fe
deral, limitados a sete os Conselheiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. é bastante grande o número 
de paises que possuem um organiSmo semelhante a esta Auditoria 
Geral que estou sugerindO. Poderia citar, apenas para exemplificar: 
Estados Unidos, Inglaterra. Chile, México, China, Peru c Vene
zuela. Nos Estados Unidos, o auditor tem um mandato de catorze 
anos; na Inglaterra, só pode ser destituído- fX>r nl.oção aprovada 
tanto pela Câmaia dos Comuns cillanto pela Câmara dos Lordcs. 
Na tn.ID.ha proposta, sugiro um mandato de dez anos para o Audi
tor-Geral em nosso_País. 

O mundo todo volta-se hoje contra a conupção. Diariamen
t~. nos p:Icios de c_ommüp-ação, S<?mos bombai-dCados pOr notícias 
dando conta das mais variªdas fonnas de malvcrs_aç_â_o do dinheirO 
público, de fraudes, de achaques, de propinas, de licitações fraudu
lentas nos mais díspares países do mundo, desde _o riquíssimo Ja
pão até as nações mais pobres da África. Mas também temos 
informações de sindicâncias e processos córitra esses cOrrUptos. 
sendo a mais famosa de todas a Operação Mãos Limpas, da Ma-
gistratura "italiana. - -

Assim, chegou o momento de aqui, no Brasil, ampliannos 
os mecanismos de combate.a tOdo o tipo de irregularidade dentro 
do serviço público. Com a criação da Auditoria-Geral da União 
será um passo muito importante neste sentido, peço a atenção dos 
Srs. Senadores para a emenda que apresentei à consideração do 
Congresso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado! 

. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo .a palavra ao 
Iiobre Senador- Júlio Campos.-,- - -- - · 

---o SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- Mf. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr& e Srs. Senadores, de tanto convi
ver com o infortúnio e_ de. tanto ser_ bomb~d~~do por p.oticias 
ruíns, infelizmente parece que a gente desenvolve certa insensibili
dade para o lado bom das coisas. No _çampo agrícola, por exemplo, 
o que roais temos visto ultimamente_ são nOtícias de immdações no 
Sul, seca no Nordeste, o que serve para levar a frustração àqueles 
que se dedicam à exploração económica da terra. A dinâmica do 
c~a não deixa, no ~:gtanto, que os problemas aconteçam ao mes
mo tempo em todos oS lugares. Atendo-me a essa outra face da 
realidade, que também se repete em nosso País, estou hoje nesta 
tribuna munjciado de notícias auspiciosas e benfazejas que vêm do 

_J]leu Es_tado_._o Mato Grosso. . 
Durante muito tempO, parecia pairar sobi-e·o· niédio-noite d~ 

E~tado de Mato Grosso uma. espécie de maldição ou preconceito 
que desacoriSelhã.vá se fizesse aí quâiquer investimerito agrícola de 
vulto, de vez que era fácil predizer o fracasso. Essa espécie de 
maldição chegou até li_colitaminar cabeças iluminadas do Governo 
COllor, que, ~Sob a descUlpa de zelar pela aplicaçãO- do dinheiro pú
blico, cortaram todos os fmanciamentos que, nó ano de 1990, des
~ãVam-se aos agriCultores _instalados naquela região. 

Algumas centenas de home~ pei-SiS~ntcs e determiÍ:lad~s 
não se deixaram, porém, abater por essa decisão e, com o apOio da 
Cooperativa Agrícola de Lucas do Rio Verde, resolveram levar 
adiante os próprios projetos._A conseqüênCiáâessa teimosia _e de&
sa determinação é que hoje, nos municípios de Lucas do Rio Ver
de, Tapurah, Nova Mutum e Sorriso, já está e_m- andamento--a 
colheita de cerca de 1,1 milhão de toneladas de soja, plantada em 
400 mil hectares. · 
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A produtividade dessas terras, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, de quase 3.000 quilos por hectare, é superior à média 
nacional de 2.400 quilos p:rr hectare e também à média norte-ame
ricana de 2.700 quilos por hectare. Em termos fmanceiros, isso re·
nn"t:Pt!f<>~ para a Cooperativa um fatura:mentó=a.e 130 milhões de 
dólares, 30% superior aos 100 niilhões de dólares de 1993. Feliz
mente, o Governo já reviu a sua política para a região, em termos 
de créditos, sendo, hoje, o Banco do Brasil um verdadeiro parceiro 
dos produtores locais. No dizer de um associado da Cooperlucas 
11Sem esta parceria não chegariamos a lugar nenhum". 

Apesar dessas cifras tão elásticas e alvissareiras, os agriCul
tores querem mais; nos próximos cinCo anos a meia -·é--tripliCai- o 
volume de grãos-produzidos. Para isso, contam com dois trunfos 
poderosos: a possibilidade de expandir a área plantada em cerca de 
um milhão- de hectares, na direção do município de Tapurah, e, o 
mais importante, poderão dispor dos resuftãdOS-de intensas pesqui ~ 
sas patrocinadas pela Cooperlucas com vistas ao melhOr manejo 
do solo e à descoberta de novas variedades de sementes. Só no pe~ 
ríodo de 92 até o corrente ano, foram aplicados 1,5 niilhão de dó
lares nessa modalidade de pesquisas. 

Essa região, Srs. Senadores, tem algumas particularidades 
que não podem ser esquecidas quando se pretende uma agricultura 
verdadeiramente produtiva. A primeira e a principal delas é o ciclo 
das chuvas e o da estiagem, que são bem definidos: a estiagem se 
estende por seis meses e durante os outros seis meses do ano cbo~ 
ve. Na exploração tradicional da terra, essa caracterlstica propor~ 
ciona queda substancial da fertilidade, depois de duas ou três 
safras. A solução para lsso, no entanto, já foi' encontrada. Munefu~ 
mi Matsubara, próspero produtor da região, promoveu por conta 
própria pesquisas com a fmalidade de encontrar solução para o 
problema que os técnicos identificaram como lixíviação dO sOlo, 
que vem a ser a perda da fertilidade provocada pela seca, dado que 
os nutrientes que estavam na superfície descem para o subsolo e 
não podem mais ser recuperados. Contornaram o problema com a 
rotaçãr {!,-.. culturas: no intervalo das safras anuais de soja e arroz, 
semeados pelo sistema do plantio direto, plantou~se milho, sorgo 
ou niilheto. A palhada dessas culturas serviu de proteção ao solo e 
fez com que os nutrientes não se esvaíssem. Essa já é uina das vá
rias técnicas com que os produtores locais já podem contar na_ex
ploração racional da sua terra. 

Além do aumento da produção, os agricultores mato~ 

grossenses estão convencidos de que o melhor caminho a trilhar é 
o da agroindústria. Devem eles partir em breve para a industriali~ 
zação daquilo que produzem. Para isso, já estão se unindo aos sui
nocultores e aos pecuaristas da região para a implantação de 
frigoríficos, laticfuios e indústrias de processamento da soja. Com 
isso, uma boa parcela do que produzirem já segUirá para os centros 
consumidores como produto acabado, o que proporcionará maio
res lucros. 

Nesse processo, só está faltando transporte mais eficiente e 
mais barato, dado que atualm.ente tudo é transportado por rodovia. 
Também nisso já dispõem de duas opções a ser'eni negociadas com 
a Vale do Rio Doce:- a prfmeiraé a FerrOVfa do Verde, que percor
reria 1.025km até Carajás, no Pará. Dessa forma, a região eStaria 
ligada ao porto de Ponta da Madeira, em São Luis, no Maranhão. 
A segunda alternativa é a construção de uma linha férrea de 
600k.m até o rio Araguaia. Dai; a produção Segilíiia--por b-ã.ISaS-até 
Marabá, no Pará, de onde seria levada pelos trilhos da Ferrovia de 
Carajás até o meslriójXfrto de Palta -da Madeira. Em termos eco
nômicos, a segunda alternativa proporciona melhores vantagens 
para o Estadol pois, além de usar o rio como estrada, abre uma 
nova fronteira no Mato GroSso, na regíão de Paratinga e Nova Xa-

vantina, onde ainda existem perto de 1 milhão de hectares intoca~ 
dos e que poderão ser agregados ao mapa agrícola do Brasil. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, é com imensa alegria 
que hoje lhes_ trouxe essas notícias. ~ão elas boas para a economia 
do _Estado do Mato Grosso e, mais do isso, são boas para a econo
mia do Brasil. Entretanto, o que mais gratifica a mim e aos meus 
coestaduanos mato-gro~senses é saber que, com isso, o Mato 
Grosso se insere defmitiVamen:te-no rilapa de proSperidade que tem 
caracterizado a agricultura do Brasil e, ainda que modestamente, 
presta uma colaboração efetiva para erradicar a fome do nosso 
Pais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

O SR.-PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (l'FL - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, o_Pl_ano 
Econômico do Governo consubstanciado nas Medidas Provisórias 
n° 434/94 e 457/94 mereCe, por parte do Congresso Nacional, uma 
análise profunda, que verifique, de modo especial, todOs os seus 
aspectos inconstitucionais - · 

A apreciação de Medidas Provisóriãs é atribuição exclusiva 
do Congresso Nacional, portant~ in~legável, D()S termos 4o § 1°. 

-do art. 68 da CF. Assinl,- é i:tosso_dever exptmgir da Medida Provi
sórla n° 457/94, todos aqueles dispositivos que estão hostiliZando 
o texto da Magna Carta, violentando a ordem juridico-constitilcio~ 
nal do nosso País. 

A supressão do art. 31 da Lein°8.;2_13, d_e 19~1, que dispõe 
sobre-O Plà.n.O de- BeneficieS da Previdência Social é um exemplo 
inequívoco de inconstitucionalidade qu~ se está cometeD.do em 
nome da propalada estabilização da economia. 

O art.3! da Lein'. 8.211'91 éstabelece, verbis: 

"Art 31 Todosus-salários-de-ccntribuição computa~ 
dos no cálculo do valor do benefício serão ajustados, mês 
da mês, de acordo com a variação integral do índice Nacio
nal de Preços ao Consumidor -INPC, calculado pela Fun
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE, referente ao período decorrido a partir da data de 
competência do salário-de-contnbuição até a do inicio do 
beneficio, de mcxlo a preservar os seus valores reais. •• 

O dispositiVo em tela regula a forma de cálculo do benefí~ 
cio da aposentadoria para todos os segurados da PreVidência So
cial. Este cálculo é realizado com base nos últimos 36 -salários de 
contribuição, apurados em período não superior a 48 meses. como 
dispõe o art. 29 da Lei n' 8.213/91. --

Assim, a partir da edição da Lein° 8.213, passOU-Se a corri
gir monetariamente todos os salários- de contribuição utilizados 
no cálculo do benefíciõ, uma vez que até esta data, somente 24, 
dos .36 meses eram atualizados monetariamente~ o que, cODiidera~ 
do o contexto inflacionário, representaVa uma reduÇão enorme do 
valor do beneficio~· - · ~- · 

Esta distorção foi corrigida pelo art. 202 capu~ da Consti
tuição Federal, que dispôs: 

"Art 202. É assegurada aposentadoria, nos termos 
da lei, calculando~se o beneftcio sobre a média dos trinta e 
seis últimos salários de contribuição, conigidos monetaria
mente mês a mês, e c_omprovada a regularidade dos salários 
de contribuição de mcxlo a preservar seus valores reais e 

-obedecidas as seguintes condições: (grifo nosso) 

As Med_idas Provisórias n° 434'94 e 457/94, simplesmente 
desconsideraram esta expressa disposição constitucional, ou seja 
determinaram o fim da correção mooetária para a atualização dos 
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salários de contribuição que servirão de base para o cálculo da 
aposentadoria de milhões de trabalhadores. 

O que impressiona é a inflexibilidade técnica dos nossos 
economistas, pais de tantos planos econômicos deste pais, mas que 
até hoje não conseguiram domar a 11Fera Ferida" da inflação, que 
com maior ímpeto retOma sistematicamente. --

A lógica do Plano Econômico leva a extinção da inflação 
por decreto, ou seja na era do Real não eXistirá má.is inllação, sen
tenciam nosSoS bem intencionados economistas. 

A equipe econômica do_ Governo desconsideroo_ o manda
mento constitucional contido no art 202, caput, da Constituição 
Federal, e o faz para justificar que este é o inelhor ou único cami
nho paxa o país se recuperar da desordem _econômica em que se 
encontra. Mas será que teremos que rasgar a Constituição para 
aprovar mais um plano eccnômico? Se existe a necessidade de 
mudanças na Constituição por que o Governo não remete ao Con
gresso Revisor as .s_uas Propostas? Onde estão as propostas do Go
verno para a área da Previdência Social? Onde está a proposta que 
viabilizará a elevação do salário mínimo1: · · -· -

O Ministro da Previdência SOCial, Sérgio Cutlolo, tem dito. 
reiteradas vezes, que a solução para o salário mínimO pã.ssa por al
terações na ConstituíÇão Feâeral no que concerne à Previdência 
SOcial. Mas onde está esta proposta? Prefere-Se: manter Os mingtla
dos beneficias e salários dos trabalhadores deste Pais do que se 
propor uma alternativa viável 

Não será o Congresso Nacional, Sr. Presidente, que avaliza
rá o desrespeito a ordem constitucional vigente. O cálculo da apo
sentadoria dos trabalhadores deverá continuar sendo corrigido 
monetariamente, mesmo na eni do Real, em observância ao que 
dispõe a Constituição Federal. 

Mantido, Sr~ Presidente, ·a revogação do art. 31 da Lei n° 
8.213/91, e-o disposto no art. 20 da MP n• 437/94. os salários de 
contribuição expressos em Real não serão mais atualizados mone
tariamente ao arrepio âa Constituição. 

Isto significa, que existindo inflação, a mesma não será con
siderada, achatando violentamente o valor da aposentadoria, o que 
levará à Justiça, milhões de aposentados. 

Indago se o Congresso Nacional poderá admitir essa situa
ção, pois neste cas.ó, düerentemente dos salários, existe expressa 
disposição constituCional determinando a correção monetária e 
esta, com certeza deverá fazer parte do projeto de lei de conversão, 
sob pena de grave inconstitucionalidade. _ . 

Este é ·apenas tim detalhe, talvez o mais Significativo, pois 
ofende o que é mais caro ao trabalhador, qual seja o seu sustento e 
o de sua fãmília. 

Mas não é só isso. 
A MP n• 457, de 29 de man;o de 1994 trouxe, com relação 

às regras de conversão dos vencimentos, soldos e salários dos ser
vidores público"s, tratada no seu art. _21, sigriificativa alferãÇão. 

Determinava o art. 21, caput e §§ I • a 3°, da MP n• 434, de 
27 de fevereirO de 1994, que o cálculo dos vencimentos dos servi
dores públicos· em URV fosse efetuado pela média dos últimos 
quatro meses- novembro e dezembro/93 e janeiro e fevereiro/94-
calculada pelo valor da UR V no último dia de cada um dos meses. 

Os Poderes Legislativo e Judiciário e __ o Ministério Público 
da União entenderam que os critérios lã cStabd~çiQos referiam-se, 
especificari:iente, ·aos-seri'idores do Poder Executivo. Segundo este 
entendimento, não- poderia a Medida Provi$608.- ter-cuidado dos 
servidores desses órgãos por tratar-se de matêria de sua competên
cia privatiVa; ex vi dos arts. 51, N, 52 XDI, 73, in fine, 96, n~ b, e 
129, § 4°, da Lei Maior~ Assim como não po4eria a MP n° 434, de 
1994, tratar do estabelecimento 4os critériqs relativos aos servido
res dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que se 

inscreve na competência da respectiva unidade federada autôno-
ma. 

Neste sentido, observando o fato de_que a conversão dos sa
lários e dos vencimentos dos servidores públicos, em URV, pela 
l\1P D0 434, de 1994, conformu explicitava o Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda, nos itens 47 e 48 da respectiva Exposição de Moti
vos, objetivava manter o seu pcxler de compra médio dos últimos 
quatro meses ·e com base nos princípios constitucionais da isono
mia e _da autonomia dos Poderes, o Legislativo, o Judiciário e o 
Ministério Público da União, determinaram a conversão d_os ·venci
ni.entos de seus servidores com base na_ URV do dia 20, uma vez 
que é esta a data em que lhes são repassados os recursos para pa
gamento de pessoal, ex vi do art. 168 da Carta Magna. 

A nova redação especüica que os critérios de conversão de
fmidos naquele artigo aplicam-se não apenas aos servidores do Po
der Executivo, mas também _ aos dos demais_ Poderes e do 
Ministério Público da União, bem assim a seus membros, fixando 
o último dia de cada mês como a referência para a conversão, in

. 9ependentemente do dia do pagamento. 
Este critério nãO altera a regia de_ conversão dos servidores 

e membros do Poder Executivo. Com relação aos demais, a nova 
sistemática traz perdas de 9,86% para os membros e servidores do 
-Poder JudiCiário e do MiniSié:fiO Público da União e para os servi
dores do Poder Legislativo e de 17.45% para os Deputados Fede
rais e Senadores. 

Comparando com a regra geral de converSão, determinada 
pelo art. 18 da Medida Provisória para os trabalhadores em geral
iSto é, ã ·cOnversão pelo dia dO efetivo pagamento· dos salários nos 
últimos quatro meses, que é a que, efetivamente, mantéín O poder 
de compra médio-, verificamos que o critério de conversão para 
os servidores públicos implica, para os servidores e membros do 
Podei Executivo, ganho de 4,59%, enquant!J, para os membros e 
servidores do Poder JudiciáriO e ·do Ministério Público da União e 
para: os servidores do Poder Legislativo, perda de 6,53% e, para os 
Parlamentares, perda de 16,43%. 

Além deste aspecto quantitativo, entendemos ser o novo 
dispositivo inconstitucional. De irúcio, parece.:nos claro que o art. 
21 disciplina remuneração de servidores puôlicos e não" matéria fi

__,_fiahteira, i.úna vez que os critérios de coil.Vet-São cuja ·aplicação é lá 
determinada aos servidores são específicos, diferenteS dos gerais e 
que, conforme observado acima trazem diferentes conseqüências 
económicas aos d.iyersos grupos. Não se busca, no dispositivo, 
certamente, tão-somente manter o poder de compra médio das re
tn"buiçõesrecebidas. 

Trata. assim, o art. 21. sem dúvida, em nosso entendimento, 
de fixação de vencimentos, o que, conforme já fOi referido acima, 
o Poder Executivo sOmente pode propor com relação aos seus ser
vidores. A defmição _da remuneração dos servidores dos demais 
Poderes _e do !vfinistério P)lblico da União são de sua competência 
ou iniciativa exclusiva. 

Por outro lado, pretende o dispositivo fixar a remutlera"ção 
dos membros dos Poderes. Ora, a Constituição prevê que a fiXação 

___ <;la rerguneração do Pre~i_dente e do Vice-PreSidente da República e 
dos .. MU;tistros de Est,.ado é matéria de competência privã.tiva do 
C'?D-gr::esso_Nacional e_deve ser feita para cada exercício fmanceiro 
(art. 49, Vlll). Não tendo sido, airida, fiXada a para o exeri:ício de 1994. 

Com relação aos Deputados Federais e Senadores, a Carta 
Magna determina, em seu art. 49, Vll, que a fiXação de sua remu
nerã.ção e, tainbéw, competência privatiVa do CongressO Nacional 
e deve ser feita em cada legislatura, para a subse"qüente. 

Assim, o único instrumento hábil para a fixação das remu
nerações do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Mi
nistros de Estado e dos Parlamentares é o decreto legislativo. Não 
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podem estas matérias ser objeto de lei, e, muito menos, de Medida O SR. CID SÀJIÓIA DE CARVALHO- E o que versava 
Provisória. -- - o outro requerimento? - ----- · · 

Não pretendemos, com estas observações, estabelecer ne- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O outro requerimento 
nhum confronto entre os Três Poderes, mas primar pela observân- pede a inclusão de um projeto na Ordem do Dia. 
cia da Ordem Constitucional. - O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não foi votado 

Como podemos admitir que a re·munefação dos membros do ainda? -
Poder Legislativo e Judiciários sejam fl)(ados por Medida Provisó- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias).:. N'"ao, não foi. 
ria, ou aceitar que-esta mesma Meôida fi"Xe ã. remUrieração dos Mi- O SR. PRESIDENTÊ-(Levy Dias)'- SObre a mesa, ieque-
nistros de Estado, quando esta é uma competência exclusiva do riment'?_9.!!_~_se_rálidopeloSr: l 0 Secretáiio. 
Congresso Nacional, ex vi do que dispõe o art. 49, VIII, da CF. 

Mas não é só iSso; - ------
Reitera-se na Medida Provisória a regfa do § 9° do .art. 18, 

que simplesmente revoga as cláusulas coletivas que asseguram 
correção de salários. Esta disposição é absolutamente inconstitu
cional. pois o interfere no campo da livre negociação. 

Mas o grave mesmo, é que _se crioU com esta regra a revo
gação legislativa da coisa julgada, ou seja as sentenças normativas 
ou os acordos coletivos em dissídios coletivos homologados pela 
Justiça do Trabalho simplesmente perdem eficácia no-qlfe ·se refere 
a cláusulas de correção salarial, que só encontra paradigma na 
Constituição de 1937 (PLACA), que no seu art. 96, parãgrafo úni-

É lido e aprovado o seguinte: 
. -- -

REQUERIMENTO N'179, 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 4, 7, 14, 18, 21, 25, 28, 29 e 30 de março de 1994, quando es
tive afastatlo dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 7 de. abril de 1994. - Senador Levy Dias. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o requeri

mento, fica concedida a licença solicitada. 

eo;-combinado com o art. 180, possibilitava a revisão-de __ decisões tário. 
~obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

do S1F pelo Presidente da Repóblica. , 
Sr. Presidente, a contundência do nosso pronunciamento, é 

apenas um alerta a este Parlamento e ao próprio Governo, para a 
necessidade de estabelecer-se uma negociação ·que garanta não 

. apenas alternativas constitucionais aos pontos que mencionamos, 
mas qué proteja também os salários dos. traballiadores contra a in
flação e as perdas salariais. 

Somente o debate, a negociação, é que pcxlerá fazer com o 
plano econômico alcance os_seus objetivos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

COMPARECEMMAJSO"SSRS.:-

Alexandre Costa - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo 
Mello- César Dias -Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge
Darcy Ribeiro- Dario Pere"íra- Dircéu Carp.eirà- Divaid9 Surua
gy - Fernando Henrique Cardoso - Flaviano _J'yJelo - Francisco 
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miranda,.. Guilher
me Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram Sa
raiva - Irapuan Costa Júnior- Jafb.is Passarinho - João Rocliã -
Jonas Pinheiro- Jônice TristãO .:.:-Jose Fogaça- Júlio Campos
Jutahy Magalliães - Lavoisier Maia - Levy Dias. -::-.-_-Miuremberg 
Nunes Rocha - Lucídio Portella - Mansueto de Lavor - Marco 
Maciel - Meira Filho - Odacir Soares - Onofre Qufuan - Pedro 
Simon- Ruy Bacelar. _ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias):. Sobre a mesa, reque-
rimento que será lido peJo Sr. 1 o Secretário. - · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 178, DE 1994 

Senhor Presidente, 

Requeiro nos termos do Art. :256, áORegT:iiliõ.to Interno. a 
retiiada do Requerimento-no 1290-de f9"93,à"iiDIDba autOria. soli
citando a inclusão enfOrdem-do dia do PLS no 146 de 1992. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 19g4: Senador João Rocha 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)-.O requerimento lido é 
deferido pela Presidência. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 
eu não entendi que requerimento é esse. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -É um requerimento 
pedindo a retirada de outro requerimento. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N'1SO,DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, do Regimento Interno do 

Senado Federal, sejam considerados c_omo licença os dias 29 e 30 
de março de 1994, c:fuando estive ausente dos trabalhos desta Çasa, 
por motivo de sa'iíde. -- - -- · 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1994. - SenadOr Carlos 
De'Carli. 
-- - - O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o requeri
mento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, proje!o que será lido pelo Sr. I' Secretário. 

É lido o seguinte: 

_ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 36, DE 1994 

Altera o Decreto Legislativo n• 6, de 1993, que 
- "regulamenta a escolha_ de Min_i_stros do Tribunal de 
Contas da União pelo Congresso Nacion~". 

O ·congresso Nacional_ decreta: 
Art. I' O caput do art. 3' e seu § 2' do Decreto Legislativo 

n° 6, de 1993, passac-a viger-c'cim a··seguinte redação: 

"Art. jo A ComisSão de Assuntos Econômicos do 
_, _ -Senado Federal e a Comissão de Finanças e Tributação 

_ da Câmara dos Deputados submeterão à apreciação, do 
Plenário da respectiva Casa, a escolha do Ministro do 
Tribuual de Contas da União. 

§I o ••• ,., •••••••...•..•. , ..••.••••••••••••••••• -,.····-·····•············ 

§ 2' O Parecer será apreciado pelo Plenário, em 
sessão pública e votado por escrutínio secreto''. 

Art. Z' Fica revogado o art. 4° e seu parágrafo único do De
creto Legislativo n° 6, de 1993. 

M~ 3° _l!.ste_ Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
suã.-publicaçãot revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O Projefu de norma juridica que ora apresentamos à apre
ciação- dos- iluSli'es Pares visa a corrigir conflito de normas verifi
cado no Decreto Legislativo n° 6, de 1993, que regulamenta a 
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escolha pelo Congresso Nacional de MiniSlros do Tribunal de 
Contas da União. 

Ao ser elaborado o Projeto que deu origem ao Decreto LeR 
gislativo citado, houve por parte do legislador a confusão, involun
tária, da matéria escolha dos Ministros do Tribunal de Conlas (art. 
49, XIm com a veiculação da competência exclusiva do Congres
so Nacional por meio de decreto legislativo. 

Dessa forma; ao prevef-l:l"edição de decreto legislativo para 
aprovação dos Ministros do Tribunal de Contas da_ Un_ião, indica
dos pelo Congresso Nacional, o Decreto Legislªtivo_ no P/93_ ino
vou em dois sentidos no processo legislativo aplicável à aprovação 
de autoridades: primeiro, ao exigir a emãnaçãõ de norma juridica 
(decreto legislativo) aprovando a escolha, quando, no processo le
gislativo ·ordinário de aprovação de autoridades é_ prevista. sim
plesmente. a comunicação, feitá mediante tnetisageril, do nome 
sufragado e aprovado para nomeação pelo Presidente da Repúbli
ca; segundo, ao estabelecer a submissão do nome indicado ao es
crutínio das duas Casas do Congresso Nacional. quando no 
procesS"o legislativo ordinário de aprovação de autoridades é pre
vista, simplesmente, a aprovação feita J)o( apenas- UD).a QlSa (no 
caso. essa sempre foi o Senado Federal, art. 52. CF). 

Por conseguinte, o comando do art. 4°_do Decreto Legislati
vo n° 6/93 - eStabelecendo a aprovação do notpe _indicado pelas 
duas Casas - e a exigência de projeto de decreto Legislativo, con
tida no art. 3° e seu Parágrafo desse mesmo Decreto, são conflitan
tes com o processo legislativo vigente para escolha e aprovação de 
autoridades e, além do mais, conflita.ni;- tãmbém, com a regra do 
art. 5° d_o citado Decreto, cuja redação reproduz o espírito -do pro
·cesso legislativo ordinário, isto é, estabelece que a comunicação 
do nome do Ministro do Tnõunal de Contas da União, escolhido 
pelo COD.g&Sso Nacicnal, será efetuada mediante mensagem enca
minhada ao Presidente da República. 

Visando, pois, a dirimir esseS cOnflitos de northas e a resta
belecer a juridicidade do De_creto Legislãtivõ n° ~93, propormos a 
alteraçãO da redação do seu an. 3°- e § T' - suprimindo a previsão 
de projeto de decreto legislativo- e, ao n;~.estiiQ tempo, revogamos 
a regra do art.- 4° viabilizando, de~sa_ form~. a aprovação 4cJ nome 
indicado por, apenas,-uma das CaSas-do Congresso Nacional- no 
cas_o a competente para fazer a indicação ..;; compatibilizando o -
processo legislativo previsto no Decreto Legislativo D0 6/93 com o : 
atualmente previsto para a aprovação das demais autoridades. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1994. -Senador Alfredo 
Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO LEGISLATIVO N" 6: i>E 1993 

Regulamenta a escolha de Ministros do Tribo· 
nal de Contas da União pelo Congres-so Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • A escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da 
União, a que Se iefere· iiO ·arc73, § 2°, inciso II da Constituição Fe- . 
deral, ocorrerá dentre os brasileiros que preencham os seguintes 
requisitos: 

I - mais de trinta e cincó _e- u.enos de sessenta e cinco anos 
de idade; 

n- idoneidade moral e reputação ilibada; 
m-notórios conhecimentos em uma das seguintes áreas; 

a) jurídica; 
b) cootábil; 
c) econômica; 
d) fmancefrã; -ou 
e) de administração pública; 

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva 
atiVidade profissional que exija os conhecimentos mencionados no 
inciso anterior. -

An. 2° As Vagas abertas na composição do Tribunal de 
Contas da União, a que se refere o caput do art. 1 o deste Decreto 
Legislativo, serão preenchidas, na ordem estabelecida no art. 105, 
inciso Ilda Lei n° 8.443. de 16 de julho de 1992, mediante iniciati
va, alternadamente, da Comissão-de Assuntos Ecooômicos do Se
nado Federal e da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados. 

§ 1 o No prazo de cinco dias úteis, contado da notícia de 
abertura de vaga na composição do Tnõunal de Contas da União, 
dar-se-á a habilitação de candidato indicado pelas lideranças da 
Casa. 

§ 2°A fudicação será inStruída com o curriculum vitae, do 
candidato e submetida à Comissão competente após a leitura em 
plenário. 

§ 3° A argUição pública do candidato serã procedida somen
te perante a Comissão iniciadora do processo. devendo ser feita 
em prazo não superior a três dias úteis. contado do recebimento da 
indicação. 

§ 4° Será pública a sessão de argüição do candidato e secre
to o voto, vedada a declaração ou justificação, exceto quanto ao 
aspecto legal. 

Art. 3° A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal e a ComisSão de Finanças e Tributação da Câmara dos De
putados submeterão à apreciação, do Plenário da respe<:tiva Casa, 
projeto de decreto legislativo aprovando a escolha do Ministro do 
Tribunal de Contas da União. 

§ 1 o O parecer da Comissão deverá conter relatório sobre o 
candidato e elementos informativOs necessáriOf ao esclarecimento 
do Plenário. 

§ 2° O parecer,_ com o projet_o de decreto legislativo. será 
aP,feciadb pelo Plenário, em sCssão pública-e votadO por escrutínio 
secreto. 

Art. 4° O candidato escolhido por uma Casa será submetido 
~ aprovação da outra, em sessão pública e mediante votação por 
escrutínio secreto. - -

Parágrafo único. Considera-se escolhido o candidato que lo
grar a aprovação-de ambas as Casas o Congresso Nacional. 

Art. s• O nome do Ministro do Tribunal de Contas da 
União, escolhido pelo Congresso Nacional, será comunicado, me
diante Mensagem, ao Presidente da República para o frm do dis
posto no arL 84, inCisO XV. da Constituição Federal. 

Art. 6° A i?riJii6i:ra escolha de Ministro do Tribunal de Con
tas da União, de competência do Congresso Nacional, dar-se-á por 
iniciativa da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Fede
ral. 

Art. 7° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 22 de abril de 1993. - Senador Humberto 

Lucena, Presidente. 
· · O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias) - O projeto lido será 

publicado e remetido à Comissão competente. -
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de formular um apelo 
iõs Srs. Seriad:Ores, porque há diversos projetas na c>ideiD do Dia 
de hoje que requerem quorum qualificado para sua votação. São 
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projetes de grande importância, dentre os .qual& o Projeto de "t.ei .da 
Câmara D0 2, de 1994-Complementar, que altera a redação da alí
nea b do inciso I do art. [ 0-da Lei Complementar n° 64, de 18 de 
maio de 1990, para elevar de três para oitO ãD.os o prazo de inelegi
bilidade para os parlamentares que perderem o mandato por falta 
de decoro parlamentar. 

Esse prOjeto, Sr. Presidente, que consta do _item 7, foi apro
vado na Câmara dos Deputados e é considerado de grande rele
vância, em decorrência dos fatos que vive o CongreSso -Nacional 
hoje. É um projeto de autoria do Deputado Tilden Santiago .. Os Lí
deres no Senado, assim como aconteceu na Câmara dos Deputa
dos, concordaram que ele deve ser votado em regime de urgência. 
Mas já se passaram algumas semanas sem que tivéssemos quo
rum. Gostaria de formular um apelo à Presidência no sentido de 
verificar a possibilidade de termos hoje o número suficiente paia 
votação desse projeto. Salvo engano, são n_ec~s~rios 41 Senadores 
presentes para votar dizendo "sim". Por isso faço esse apelo a V. 
Exa no sentido de solicitar aos Srs. Senadores que estejam presen
tes para a votação da referida matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Mesa esclarece ao 
Senador Eduardo Suplicy que essa matéria vai ser retirada da pau
ta hoje, porque está dependendo de parecer do relator, que é o Se-
nador José Fogaça. _ _ _ ~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Então- forinwo um~ apelo 
no sentido de que o Senador José Fogaça possa, o quanto antes, 
apresentar o parecer, dada a relevância do assunto, uma vez que 
ainda ontem a Comissão de Constittiição e JustiÇa· dá Câmara dos 
Deputados votou o primeiro processo" de cassação. O Plenário da 
Câmara dos Deputados, portanto, começará, possivelmen~ na pró
xima semana, a votar a cassação dos mandatos daqueles que tive
ram seus nomes apontados pela CPI do _ Qrçamento. Seria 
importante que o Senado Federal ac~lerasse a v9tação do referi,do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -'A Mesa encaminhará 
o apelo de V. Exa ao Senador José Fogaça-, relator da matéria._ 

O SR. PRESIDENTE (l.evy~Dias)- Passa-se. à ~ 

ORDEM 00 DiA 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos ~ermo~ do 
art.-375, Vlli, parágrafo úóico, do RcginlC:Dto IntCrÓo) 

Votação, em turno.único, do Projeto de D~xeloLegisla\-iy9_. 
n° 42, de .1993 (n~ 247/93 na Câmara dos Deputados). que aprÕv·a -· 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Ser
tão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Áureo Mellq, em substituição à Comissão de Educa\(ãO. , 

A votaÇão, da maléria fie~ aQia4a por foilta de quorum qua
lificado, cm plenái'iQ _ 

O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias)- A yotação das 111até, · 
rias constantes_ dos itens 2, -3, ~ 8 fica adiada, nos termC?S fio art. 
375, inciso Vill, do Regimento Iritemp. , •~ ~ ·~ . ~ 

São os seguintes os itens cuja vOfuç~ã: acii3.da: _, · 

PROJETO DE DECRETO L:GISLATIVô ~19:93 -~ 
(Em regime de urgência, nos t~mos 4o 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos Deputados); que aprova 

o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Frateniidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência. 
modulada na Cidede de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação, Relator: Senador Áureo Mello, favorável (dependen
do de novo parecer). 

3 

~ -PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno i:ínico, 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 E:.a:.il Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à ~omissão de Educação. o - --- -

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 1993 

__ -(E~ regime de urgência, nos termos do ~rt. 
375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Deerito Legislativo 
n• 56, de 1993 (n• 293/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato <.t"Ue outorga permissão à Rádio Stereo 

FM Lagoa Santa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüên6ia modulada, na Cidade de_ Lagoa Santa, Esta
do de Minas Gerais, tendoParecer favorável, proferido em Plená
rio, Relator. Senador Áureo Mello, em substitriiÇã:o-à Co:ri:iiSsão de 
Edt~~~o~ ~ ~ . . ~ ~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1993 

(biciuído em Ordem dÓ Dia Dos termOs do art. 
3' da ResoluçãO n• 110, de 1993) 

Votação, em turno único._9o_Projeto ®_Lei da C~ara n° 
125, de 1993 (n°2.8)5/92; na Casa de origem), que cria a Empresa 
Comunitária, estabelecendo incep.tivos à participação dos empre
gados no capital da empresa e dá 9utras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Márcio Lacerda, em substituição _à_ Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESJDENTE (l.evy Dias) - A Presidência retira 
da pauta da presente sessão as niatéiiils éonstruifeS ·dos itens 7, 1 O e 
11, nos termos do mi. 175, alínea e, do Regimento Interno. 

-,=---

São os seguhites os itens retúidos: 

7 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nó 2! DE 1994-COMPLEMENTAR 

_,,:-.;;· -- -·~····_', -·-- ---: ---·---;-;- ·~ 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
~&~:b" ,_do_Regi~~~!,o !n~et:~~) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
2, de 1994-Complementar (n° 181/94-Complementar, na Casa de 
origem), que altera a redação_da alínea b do inciso I do art. 1° da 
Lei Complementar D0 64, de 18 de maio de 1990, para elevar de 
três para oito anos o prazo de inelegibilidade para -os parlanienta
res que perderem o mandato por falta de decoro parlamentar. (De
pendendo de· parec_er da Comissão de Constituição, J us~iça e 
Cidadania.) ·.;··'·-. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3° da Resolução 0° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara D0 

167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos do 
Grupo Processamento de Dados no Quadro Permane_n,te de_P~ssoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do TrabaTho da 2• Região, e dá 
outras providências, tendo -

Parecer favói'ãVet: PrOferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comíssão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

(DependendO de pareccYda Comissão de Assuntos Econô
micos.) 

11 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 246, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3" da Resolução n• llO, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmal'a D0 

246, de 1993 (n• 1.229/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
municipaliZação da merenda escolar. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)-'- Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" !0, DE 1994 

{Incluído ~mOrdem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

DisCussão, em turno Unicó; do Projeto de DecretO Legislati
vo n• 10, de 1994 (n• 279/93, na Câmara dos Deputados), que 
aproVa o ato que 'outorga permisSão à Fundação Pe. Urbano Thie~ 
sen para executar se:rviço de radiodifusão son-ora em fre<_rííélldá 
modulada, com fms exclusivarilente educatiVos, na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. (Dependendo de 
parecerdaCõmissãode-Eailc3Ção~)- -

Nos termos do art. 5° da Resolução no 110, de 1993. desig
no o Senador João França para proferir parec_er. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por meio da Mensagem Presiden
cial n° 14, de 1993, o Senhor Presidente da República Submete_ ao 
Congresso Nacional, nos termos do_ art. 49. inciso xn. CQmbinado 
com o § 1° do art 223 da Constituição Federal, ato, constante da 
Pórtaria n° 50, de 9 de dezembro de 1992, que outorga permissão à 
Fundação Pe. Urbano Thiesen pata executar, pelo prazo_de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, s~rviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada~ com fms exclusivamente educati
vos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. 

Nos termos do § 4• do art. 16 do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Oe_creto n° 52 795, de 31 de outu
bro de 1963. a outorga será concedida mediartte auJorização do Se
nhor Presidente ~da República e formalizada sob a forma do 
convênio. após aprovação do CorigresSo-!'lacional, conforme dis
pus to no § 3• do art 223 da Coostituição Federal. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo fOi eXaminadO pelos órgãos técnicos- do Minis
tério das Comunicações, Cõilstatando-se estar devidamente 
instruído e em conformidade com a legislação pertinente. 

O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciêndã e 
Tecnologia, Comunicação c Ir-foriná_tiCá-- da Câmara dos Deputa
dos, recebeu parecer favOrável de seu Relator, Qeputado Paulo Sil
va, e aprovação unânime daquela Comissão. Já na COmisSão de 

Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, foi considerado 
constitucional, juridico e vazado em boa técnica legislativa. 

2_- Voto do Relator 

Regulado pelo Decreto n° 52.795, de _31 _de outubro de 
1963, coni a redação dada pelo Decreto n° 91.837, de 25 de outu
bro de 1985, o processo de autoriução, pelo Poder Executivo, 
para execução de se:rviço de radiodifusão educativa condiciona-se 
ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas uos 
casos de _concessões ou permissões para exploração de c_anais co
merciais de rádio e televisão. A legislação citada, em seu art. 13, 
estabelece que a outorga para exploração deste tipo de serviço não 
depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão educati
va as exigências da Resolução do Senado Federal n° 39/92, que 
11dispõe sobre formalidades_e_ critérios para a apreciação dos atos 
de outorga e renovação de concessão, permissão a autorização 
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens11

• 

-Além disso, devido a sua especificidade, os canais de radio
difusão educativa são reservados à exploração da União, Estados, 
Municípios, Universidades e Fundações constituídas no Brasil, 
com fmalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decre
tO-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e 
modificou a Lei n° 4117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasi
leiro de Telec_omunicações): _ 

Tendo em vista, ainda, a natureza do serviço a ser prestado. 
a autorização _recel?eu parecer favOrável da Fundação Roquette 
PiritO, órgão do Ministério da Educaç3.o e do Desporto responsável 
pelo julgamento sobre a conveniência da execução de serviço de 
radiodifusão educativa. 

Diante da regularidade dos procedimentos e do cumprimen
to da legislação pertinente, opinamos pela aprovação do ato de 
outorga em exariié, na fortiJi d6 Projeto de Decreto Legislati-
voelaborado pela Câmara dos Deputados. - · 

O SR. PRESIDENTE a.<vy Dias)- O parecer é favorável. 
Completada a iristnlçãó ~da maiéri,a, pãsSa-se ã diséussão do proje
to, em turno único. (Pausa.)_ 

O SR. CID SABOIA J;>E CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V .. Ex' a palavra. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- cE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, tenho sempre muita preocupação quando o Congresso Na
cional, através da Câmara e do. Senado, separadamente, resolve 
esses atos de .autorização, permissão, concessão sObre a exploração 
do serviço de rádio no P.aís. Isso porque não posso distanciar-me 
daquele sentido que é basilar nisso, ou seja, o rádio é um serviço 
público; o rádio é serviço público mesmo quando explorado por 
pessoas privadas. E, hoje, no Brasil, o rádio tem se caracterizado 
basicamente pela capacidade de alienar quem sintoniza essa ou 
aquela emissorã.. - - . 

Faço este registro para louvar, no entanto, algumas emisso
ras de rádio que estão se dedicando à informação, mesmo qua.:J.do 
a exploração é em FM, e novas emissoras que surgiram no País 
que vêm valoriZando, além da informação, o aspecto cultural, o as
pecto educacional. Entendo que a educação deveria sempre estar 
presente. 

Essa emissora que é relatada pelo Senador João França na 
propositura que lhe é atinente se.diz que será exclusivamente edu
cacional. Mas_ todas as .emissoras deveriam ter uma obrigação no 
setor do ensiri.ó é da educ_ação .. Quando de resto, bastaria _o progra
ma da emissOra como um tú!io. Não gosto de usar a expressão 
11programação11

, porque é um tanto quanto estrangeirada, não é da 
boa língua. Então, o programa da emissora em si deveria resultar 
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educativamente; e já há esse esforço, muito embora nem sempre 
logre um êxito "totaL -

Mas quero dizer que hoje, no Brasil, já temos a Rádio Ban
deirantes, de São Paulo, que faz um trabalho ~~~yo <4 maior 
expressão; no Ceará,' temos a Rádio AM do jornal O Povo, <JUC 
está se dedicando totalmente ã informação_; _temC2~ a ~~~ e~sii9: 
ra que existe no Rio, em São Paulo e em Biasília - pelo menos 
nesses lugares tenho certeza-, que se dedica.: tambêm a uma CC?ber
tura inforniativa, um trabalho informativo que resulta em-aspectos 
outros atinentes à cultura e à educação; e temos a rádio do :Q._()~so 
companheiro, Senador Meira Filhq, _que se tem dedicado inclusive 
à valorizaçãO do bom gosto, porque, no Brasi11 es_tamps viven~o e 
já vivemos· ito -rádio- nós que fomos· e-sOmoS -raâial~_s~_ ~abemos 
-aquele momento de influência ·estrangeíra, a :rhú-Síca norte-ameri
cana tocando o dia todo nas emissoras de rádio, a importação de 
ritmos, de cultura, em detrimento da verdadeira nlú-Sica riacional. 

O Sr. Meira Filho- Permite-me V. Ex• um aparte na for-
ma regimental? _ 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Logo concede
rei o aparte a V. EX-.. Quero apenas completar o-meú _raCiocínio. - -

Quero dizer que trabaiheí numa _rá4io_~m_ uma_época que 
brigávamos para que fosse rodado um disco gravado no Brasil. Sa
bíamos que as grandes emissoras de rádio no Brasil nã.q rodavam 
as vozes de Francisco Alves, Sílvio Caldas, Dolores Duran, Elizete 
Cardoso. Eram valores proibidos naquela anticultura patrocinada 
pelo Governo na concessão dessas emissoras de rãdio, sem defmi
ções de responsabilidades. 

Quando cito o nome de um veterano radialista que é _Sena
dor da República, faço-o p:Jr um dever de justiça, porque noto na 
sua emissora um programa todo voltado para a valorização da cul
tura nacional. Inclusive, voltando no tempo, inVocando d() tem.(X' 
momentos gloriosos da cultura musical br~SileíTa, qUe é uma cul
tura de grande expressão, e seleciOJ)ando do _es~~geiro o que de 
bom há para poder chegar aqui e DãO iJ#ix:>ríaf- o- que h'á 4~ mau 
para nos impor tim tremendo máU goSto. - - _- - -

Ouço V. Ex•. Senador Meira Filho. 
O Sr. Meira Filho - Quem está a_ QUvi-lo, sabe perfeita

mente que se trata de um profissional do rádio. Aleg:.;a-me sobre
maneira a exposição de V. Ex• -SÚlto-me gratificado pof(Jue 
ninguém - não desvalorizando .os demais - tept !eito II?-~is por ~ste 
País que o rádiO, com seu humanismo, c~~ seu l!n~iaJismo, ainda _ 
mais agora qut- existe um m.iCI-Ofone- voiaDiC em-iOdoS os-lugares 
do Brasil, que se chama telefone. Isso enriquece sobrem~eirª" o 
rádio. Recentes pesquisas 1iltem3ciori.ais _e õacTOnaiS · deinonstram 
que o rádio tem audiência milito nlàior dO -qUe tOdos· Os Outros veí
culos de comunicação. Repito que me alegra ouvir a explanação 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que é um profissiorial do rá
dio. No que diz respeito à educação, -sim, é u-ma daS fmalidades do 
rádio, porém nein todas se preocupam com isto. É claro que o mo
mento atual dá ao rádio uma valorização extraordínária~ porcj_ue ele 
já Começa a tomar Outros Ciminhos: o da cultura, da informação e 
do divertlmeri.to; -pois o nosso _põvo- Dão -pode prescindir do rádio 
como veículo de informação, como forma de- ser melhOr informa
do. Alegra-me, imensamente, ouvir as considerações de V. Ex• 
nesta manhã e neste plenário do Senado. Parabéns, Senador, e 
muito obrigado. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO-- Obrigado a V. 
Exa Quero dizer que o rádio é instrumento mais efiCiente que ~ 
própria televisão, pela rapidez, pela facilid_!ide com que se fala. E 
como explica o Senador Meira Filha: o telefone. hoje, é um -iilstru
mento de trabalho, e até me espanta que às vezes as peSsoa~ n_~o 
entendam, como já tentei demonstrar aqui, _em dJ.J_>curso que fiz no 
Senado, a importância desta empresa que fic3. Chino iõtermezzo 

das "teles" dos Estados- a TELEBRÁS, porque essa empresa é vi
tal para as atividades radiofónicas no campo da informação. 

Hoje pela manhã, de minha casa, concedi entrevistas a 
emissoras do meu Estado; falei pela CBN de São Paulo, e, através 
dela, é evidente, comuniquei-me com o Rio de Janeiro, Brasíli~ e 
talvez outros pontos. Tudo graças ao telefone que a TELEBRAS 
permite se interligar com facilidade imensa e com a resp:msabili-
dade do Estado. · 

Daí a gr3n.de i.mp:.mância e a nossa repulsa a deternililadas 
emendas que estão no CongreSSo Revisor, inclusive, capazes de 
afetar uma instituição como a TELEBRÁS. 

Mas estou aqui para louvar o douto parecer do nosso com
panheiro João França, porque o parecer de S. Exa realça bem que 
esta emissora, que começou a ter o seu processo tramitando quanM 
do era Ministro das Comunicações o Sr. Antônio Carlos Magalhã
es- daí se vê o tempo-, mas cuja emissora visa acima de tudo à 
atividade no campo da educação. Isso é básico! Porque se educa 
não apenas dando aula; educa-se também com a boa informação. 
Um locutor de rádio falando com correção é a inelhor aula da nos
~~_ ~gt1~;--~~ ~~sºa _qtJ._~--1:!-~ _Qs _ ~nn9S.. adequadamente~ que pro
nuncie nossas palavras com o maior respeito, uma boa dicção, 
califasia, isso é uma verdadeira-aula de fonética, de linguagem, de 
concordância, de semântica. Pode ressaltar-se tudo de um bom 
comportamento de alguém que fala ao povo através de uma emis
sora de rádio. n-i'ádio tem importância extraordinária, quer seja 
AM, quer seja FM, pela rapidez da informação. 

Mas nós temos aprovado aqui emissoras sem nenhum com
promisso. Sem nenhum compromisso. Emissoras que vão transrni
tir músicas it.leatoriamente, qu<).Se sempre músicas canadenses, 
norte-americanas, inglesas, francesas, quiçá africanas, músicás da 
América Central, mas sem o menor respeito à cultura brasileira; te
mos permitido a concessão de rádios sem memória. Sem memória. 
Porque, a Nação precisa de memõria, e· uma grande parte _da me
mória de uma nação compete às emissoras de rádio, compete exa
tamente ãs emissoras de rádio. 

Mas esta emissora~ vou votar, quando for possível, aprovan
do o ato que aqui é proposto pelo Presidente da República, o Presi
dente ainda era Fernando Collor de Mello - e eu não posso falar 
nisso porque não quero provocar lágrimaS no nosso companheiro 
-Á-ureo Mello. 

O Sr. Aureo _Mello - E verdade. É verdade. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Mas, de qual

quer-maneinl, -Sr: PreSidente, há-um retardamento, há urna demora 
-e essa demora não signifiCa Uin projeto dé:-"Iei bem instruído~ Na 
verdade, aqui é um Projeto de Decreto Legislativo, que deveria ser 
melhormente instru-ídO em todas as hipóteses, para que nós resol
vêssemos sobre essas emissoras com responsabilidade. 

- Vou aprovar o·parecer do Senador João Franca, com tran
Cjiiilidade, em face_ da fmalidade dessa emissora, que vem decJara
da na sua autorizaÇão, permissãO ou concessão- nã~ sei, deixa eu 

-ver átj_uf o que é. (Pausa.) Outorga ·de permissão. E um caso de 
permissão: Então, essa permiss~O acho plenamente viável, porque 
·o objetivo da emissbia eStá declarado; se ela não o cumprir, o mi
nistério competente poderá cobrar e até selar os seus transmisso
reS: Toclas as emiss_oras deveriam ter, como bem sugeriu o Senador 
Jutahy Magalhães, os seus propósitos definidos para qUe votásse
mos não pelos sócios mas pelos propósitos de cada emissora. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente_ 
-O SR. AUREO MELLO- Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. 
O SR. PRÉSIDENTE (Levy Dias)- Tem a palavra V. Ex•, 

para discutir. 
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O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr._ Presidente, Sr. Senadores, eu gostaria de 
realmente aduzir aquilo que já foi dito, em primeiro lugar, pelo no
bre Relator e, em segundo lugar, pelo eminente Senador, Li der do 
PMDB, Cid Sab6ia de Carvalho, e pelo Senador Meira Fllho, -de 
que a criaÇão de rádios educativas no Brasil deve ser estimulada e 
apoiada, de todas as maneiras. A rádio educativa, realmente, tem a 
possibilidade de dar ao nosso povo aquele conteúdo de erudição 
fundamental para que ele possa, inclusive, se conduzir com muito 
maior equilíbrio dentro da comunidade. 

Sr. Presidente, V. Ex .. p:.xle crer que estas palavras são pro
feridas por alguém que também já militou no meio radiofônico -
eu fui locutor da Râdio Baré, no Amazonas, e, ao mesmo tempo, 
nós que somos Parlamentares. que somos políticos, estamos sem
pre em contato com os meios de comunicação. 

De maneira que~ Sr. Presidente, gostaria de sublinhar ova
lor, o interesse para a comunidade, para a sociedade da rádio edu-
cativa. -

Sr. Presidente, sou também favorável ao parecer, ao ponto 
de vista do nobre Senador França. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está encerrada adis
cussão. 

A votação da matéria fica adiada, nos termos do art. 375. in
ciso Vlll, do Regimento futemo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item~ 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL 
CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na Cidade de Sorocaba, Estado de São 
Paulo. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

Nos tennos do art. 5° da Resolução no 110, de 1993, desig
no o Sr. Senador Meira Filho para proferir parecer. 

O SR. MEmA FILHO (PP-DF. Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, por meio da Mensagem Presidencial 
n° 15, de 1993, o Senhor Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso Xll, _cotnbinado com 
o § 1° do art. 223, da Constituição Federal. ato-, constante da Porta
ria n° 49, de 9 de dezembro de 1992, que outorga perniissão à Fun
dação Cultural Cruzeiro do Sul" para execUtar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequêncía modulada, com fms exclusivamente educati
vos, na cidade_ de Sorocaba, Estado de São Paulo. 

Nos termos do§ 4' do art.~ 16.do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outu~ 
bro de 1963, a outorga será concedida mediante autorização do Se
nhor Presidente da República e formalizada sob a forma de 
convênio, após aprovação do Congresso Nacional, conforme dis~ 
posto no§ 3'do art 223 da Constituição Federal. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do Minis
tériO das Comunicações, constatando-se estar devidamente 
instruído e em conformidade com a legislação pertinente. 

O presente projeto, exatn.iD.ado pela Cotirissão de Ciência e 
Tecnologia, Comuriicação e InfórmátiCã: da Câmara· dos Deputa
dos, recebeu parecer favorável de sua Relatora, Deputada hma 
Passoni, e aprovação unânime daquela Comissão~ Já na Comissão 
de ConstituiÇão e Justiça e Redação daquela Casa, foi considerado 

constitucional, jurídico_e vazado em boa técnica legislativa, contra 
os votos dos Deputados José Genoíno e Hélio Bicudo. 

2- Voto do Relator. 

Regulado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação dada pelo Decreto n' 91.837, de 25 de outu· 
bro de 1985. o -processo de autorização, pelo Poder Executivo. 
para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se 
ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos 
casos de concessões ou permissões para exploração de canais co~ 
merciaís de rádio e televisão. A legislação citada, em seu art. 13, 
esta'Qçlece que a outorga para expl_oração deste tipo de serv!ço não 
aepe:tide de edital. Também não Se aplicain à- fadiodífusã() educati
va as exigênCias da Resolução do Senado Federal n° 39/92 que 
11dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos 
de outorga e renovação de concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão sOnora e de scns e imagens". 

Além disso, devido a sua especificidade, os canais de radio
difusão educativa são reservados à exploração da União, Estados, 
MunicipiOS, Universidades e Fundações constituídas no Brasil, 
com fmalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decre
to-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e 
modificou a Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasi
leiro de Telecomunicaçõe~}. _ 

- Tendo em vista, ainda, a natureza do serviço a ser prestado, 
a autorização recebeu parecer favorável da Fundação Roquette 
Pinto, órgão do Ministério da Educação e do Desporto responsável 
pelo julgamento sobre a conveniência da execução de serviço de 
radiodifusão educativa. -

Diante da regularidade dos procedimentos e do cumprimen
to da legislação pertinente, opinamos pela aprovação do ato de 
outorga em exame, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
elaborado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O parecer conclui fa-
voravelmente a matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria fíca adiada, nos 
termos do art. 375, incisõ VIIT, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 9: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3' da Resolução n' UO, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 38, de 1993 (n' 270/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
os textos das Resoluções n°s 267 (E-V), 268-(XIT) da Conferência 
Geral do Organismo para a Proscrição das Armas Nucleares na 
América Latina e no_Caribe (OPANAL), que alteram. respectiva
mente, a denominação legal do Tratado para a Proscrição das Ar
mas Nucleares na América Latina e o parágrafo 2° de seu artigo 
25. bem como o texto emendado do referido Tratado, tendo 

Parecer, proferido em Plenário. Relator: Senador Dirceu 
Carneiro, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, favorável ao Projeto e contrário à Emenda. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 6 do corrente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário-. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N' I81, DE 1994 

Senhor Presidente, 

Nos termos do ArL 315, combinadÔ com a alínea c do art. 
279 do Regimento Interno, requeiro adiãmeni:o da votação do Pro
jeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1993,_(n' ';.70, de 1993, na 
Câmara dos Deputados), que "aprova os te~tos das resoluções 267 
(E-V), ?68 (XII) da Conferência Geral dn '9rganismo para a Pro
criação das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe 
(OPANAL), que alteram, respectivamente, a denominação legal 
do tratado para a proscriação das armas nucleares n9. América La
tina e o parágrafo segundo de seu artigo 25, bem como o texto 
emendado do referido tratado", por 30 dias, a fJ.m. de ser feita _lla 
sessãode6-5-94. - -- - ------

Sala das Ses&ões, 7 de abril de 1994:::. Senador,lrapuan 
Costa Júnior. -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A votação fica adiada 
nos termos do art. 375, inciso VTII. do Regimento-Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada máis_ havendo a 
tratar, a Presidência vai encerrar os 'trabalhos-, designando para a 
sessão ordinária de segunda-feira,-ãs 14h30nili:J., a seguiriíe 

ORDEMDODIÁ 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1993 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, parágrafo único, do Regimento Interno 

Votação, em turno único, do Projeto de D'ecreto Legislativo 
n' 42, de 1993 (n"247/93 na CãffiarailosDepuiãdos), que aprÓva 
ato que renova a conceSsão outoi-g&la -~ RãdlO Alvorada do Sertão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu:sãO sõnóra: em-oridã -riiédia 
na Cidade de São João do Piãtií, Estado do-Piaúí, terido --

Parecer favorável, proferido em Plenário,' Relator; Senador 
Áureo Mello, em substitUiÇãO à-C"oinisSãO -oo EducaçãO. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, ·do PrOjCto de becreto-"r.égislativo 
n° 46, de 1993 (n° 248/93, na- Câmara dos DeJ>utados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada _f-Rád10 Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de_ radiodifusão sonora em fr.iqüência 
modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parc_cer proferido em Plenário, em substituição à' Comissão 
de Educação, Relator: Seriador Áure_o Mdlo, favOrável (dependen--
do de novo parecer). - · · 

-3-
PROJETO DE DE~ETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 . 

(Em regime ·de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de_ Decreto l&gisliti_vo. 
n' 48, de 1993 (n" 26419~. íia-Câmaia dos -Deputados), que aprOva 
o ato que renova a permissão da Rádio JárD.afdo Brasil Ltda._, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo_dulada 
na Cidade do Rio de Janeíro~ Estã.dC dO-Rio- de Janeiro, -tCD.do 

Parecer favorável; proferido em PleD.ári"o;-o:RelatOr Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de EduCação. -

-4-
PROJETO DE DECrurrO LEGISLATIVO N' 56, DE 1993-

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 56, de 1993 (n' 293/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o atd ·que outorga· petriiissão à-Rádio- Siêieo FM Lagoa Santa 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüencia 
modulada, na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de E~ucação. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1994 

(Inclui~o em_ Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, eni turno único, do Projeto-de Decreto Legislativo 
n' 10, de 1994 (n' 279/93, 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 fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur-' 
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
João França·, em substituição ã Col:niss_ão.de Educação .. 

-6-
PROJETQ DE DJ;lCRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em tuino único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que 'outorga permissãO à Fun~ção Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusâo sonora em freqüêncici. modu
lada na Cidade de Sorocaba, Estadn de São Paulo, tendo 

Pã.recer- favoiãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meirã Filho, em substituição à Comissão de -EduCação. -

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 2 DE 1994- COMPLEMENTAR 

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

Discussão, eni' fumo únic.O," do- Projeto de Lei da Câmara n° 
2. de 1994- Complementar (n' 181/94 -·Complementar, na Casa 
de origem), que altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1° 
da Le Complementar n' 64, de 18 de maio de 1990, para elevar de 

.três para oito anos o·prazo de -inelegibilidade para ·os parlamenta
res que perderem o mandato por falta de decoro parlamentar. (De
pendendo de parecer da Coniissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

-8-

PROJETO DE LEI DA CÃMARAN' 14, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art.;J36, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicci, ao -Projeto de Lei da Câmara n° 
14, de 1994 (o' 4.148/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da Repúblicã; que autoriza o Poder Executivo a instituir 
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como Autarquia o Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM, e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 15, DE 1994 

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

DiscussãO, em-tlimo-únlco, -do Projetõ de Lei da Câmara n° 
15, de 1994 (n° 4.218/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar quin
ze aeronaves A-122-A (T-23Y à ForÇa Aerea Boliviana. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

-lO-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 36, 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° 
36, de 1994 (n° 3.707/93, ·na Casa de origem), de iniciativa.-do Tri
bunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comissão no Qua
dro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do 
Trabalho e dá outras providências. (Dependendo de parecer da CoR 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-li-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 3° da Resolução n"llO, de 1993) 

Discussão, eni-fumo-llnicO; -do Projeto de Lei da Câmara n° 
167, de 1993 (n° 3.529193; na Casa de origem), que cria cargos do 
Grupo Processamento _de Dados no Quadro Permailente de Pessoal 
da Secretaria do Tnbunal Regional do Trabalho da 2' Região, e dã 
outras providências, tendo 

Parecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollem.berg, em substituição à Comissão de Constitui
çi!q, Justiça e Cidadania. 

, (DependeD.do de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos.) 

-12-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 246, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 3" da Resolução n"llO, de 1993) 

DiscuSSão, eni funiO-único, do Proje\.0 de Lei da Câmara n° 
246, de 1993 (n° 1.229/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
municipã.Iização da inerenda escolar. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)-&tá encenada a sessão. 

(LevantaRse a sessão às Ilh52min.) 

SECRET ARIA·GERAL DA MESA 
(Resenha das matérias apreChidas de 1 a31 de março de 1994-

art. 269, II do Regimento futemo) 

PROJETOSAPROVADOSEENVIADOSÀSANÇÃO 
Projeto de Lei da Câmara n° 107, de 1992 (n° 7.601/86, na 

Casa de origem), que defme a atividade de cabelereiro profissional 
autônomo, e dã outras providências_. 

Sessão 2-3-94 

Projeto de Lei da Câmara n° 59, de 1991, (n° 265/87, na 
Casa de origem), que dispõe-SObre a comprovaÇão de habilítação 
profissional dos responsáveis pelos balanços e demonstrações téc
nico-contábeis apresentados ao Tribunal de Contas da União. 

Sessão: 3,3-94 ~ ~ 

PROJETOSAPROVADOSEENVIADOSÀPROMULGAÇÃO 
Projeto de Decreto Legislativo n° 17, de 1993, (n° 139/91. 

na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o 
Funcionamento do Escritório da Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos. suas Obrigações. Privilégios e Irnu:riida
-des, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, em 
Brasília, em 23 de fevereiro de 1988. 

Sessão: 2~3-94 
Projeto de Decreto Legislativo n° 36, de 1993, (n° 256/9_3, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Agência Brasilei
ro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 
(ABAC) sobre suas obrigações, privilêgios e imunidades, firmado 
em Brasília, em 27 de março de 1992. 

Projeto de Resolução n° 96, de 1993, de autoria do Sena
dor Pedro Súnon, que dispõe sobre a publicação dos Perfis Parla
meritares dos ex-Senadores. 

Sessão 2-3-94 
Projeto de Decreto Legislativo n° S, de 1994, (n° 826/93, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o pedido de autorização 
para que o Brasil possa colocar à disposição da ONUMOZ, pelo 
prazo de uriJ. ano, um batalhão de infantaria. -

Sessão: 3-3-94 
Projeto de ResoluçãO D0 34, de 1994, que autoriza a emis

são de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, desti
nadas à rolagem de 91 da dívida mobiliária do Estado, vencível no 
primeiro semestre de 1994. 

Sessão: 3-3-94 Extraordinária 
Projeto de Resolução o0 35, de 1994, que autoriza o Go

verno do Estado de Goiás a elevar o limite fJ.Xado no art. 4°, ll, da 
Resolução n° 11, de 1994, e a emitir, mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás- LFTGO~ des
tinadas ao giro de 91% de sua dívida mobiliãria, vencível no pri
meiro semestre de 1994. 

Sessão: 9-3-~4 
Projeto de Resolução n° 36, de 1994, que autoriza a emisM 

são de Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado de São Paulo-
- LFfP, destinadas à rolagem de 91% da dívida do Estado, vencível 

no primeiro seriiestre de 1994. 
Sessão: 9-3-94 Extraordinária. 
Projeto de Resolução n° 38, de 1994, que autoriza o Go

verno do Estado do Piauí a contrarar operação de crédito externo, 
junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD, com garantia do Tesouro Nacional, no valor de 
Cr$ ~7.609.670:000,00 (dezessete bilhões, seiscentos e nove miM 
lhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros reais). correspondendo a 
53:704.391,58 URV, equivalentes a cinquenta e quatro milhões de 
dólares norte-americanos, em31_de dezembro de 1993. 

Sessão: 17-3-94 Extraordinária. 
Projeto de Resolução D 0 39, de 1994, que autoriza a Repú

blica Federativa do Brasil a cODJ:ratar operação de crédito externo 
no valor de Y 7.154.000.000,00 junto a Japan International Coo-
peration Agency (JICA). ~ 

Sessão: 17-3-94 Extraordinária 
Projeto de Resolução n° 40, de 1994, que autoriza a Pre

feitura çlo Município de São Paulo a emitir 4.009.906.632 Letras 
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Financeiras do Municípios de São Paulo - LFTM/SP, para paga
mento do quinto oitavo de precatórios judiciais e respectivO com
plemento. 

Sessão: 17-3-94 Extraordinária 
Projeto de Resolução B0 41, de 1994, que autoriza a União 

a prestar garantia em operação de crédito externo ao Estado do 
Maranhão com o Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento- BIRD, no montante de dezoito bilhões, seiscentos e 
quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil cruzeiros reais, 
em valores de 30-11-93, bem como autoriza o Estado a c_ontratar o 
empréstimo, destinando-Se-o~ recursos ao fiilanda:i:nentO parcial do 
projeto de reabilitação e conservação de rodovias daquele Estado. _ 

Sessão: 23-39-94 Extraordinária -

MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS À CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

Projeto de Lei do Senado n' 80, de 1993, de autoria do Se
nador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
adição de micronutrientes aos produtos de alimentação que especi
fica, e dá outras providências. 

Sessão: 9-3-94 
Projeto de Lei do Senado D

0 125, de 19.93, de autoria do 
Senador Mário Covas, que dispõe sobre número de candidatos 
pelo sistema proporcional nas eleições de 1994. 

Sessão: 9-3~~4 
Emenda do Senado ~Q Projeto de Decreto Legislativo no 

1, de 1994 (n° 390/94, na Cãmara dos Deputados), que dispõe so
bre a renúncia de parlamentar __ ~ontra a qua1 pende proc~dimento 
fundado nos incisOs 1 e II do art. -~~da Çonstituiçã~. 

Sessão: 23-3-94 Extraordinária ·-

PARECER APROVADO 

. Parecer n° 61, de 1994, da Comissão 'de Constituição, Justi
ça e Cidadania, concluindo pela aceitação da Representação da 
Mesa do Senado contra o Senador Ronaldo Aragão, formulada 
com base no art. 55, § 2°, da Copstituição Federal, e no art. 32 do 
Regimento Interno, com voto vencido, em separado, do Senador 
Áureo Mello, 

Sessão: 17-3-94 Extraordinária 

MENSAGENS APROVADAS RELATIVA_S À 
ESCOLHA DE AUTORIDADES 

Mensagem R0 413, de 1993 (n° 882/93, na origem) do Se
nhor Presidente da República, que conclui favoravelmente à apro
vação do nome do Senhor RUY COUTINHO DO 
NASCIMENI'O, para exercer o cargo de Presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica. 

Sessão: 3-3-94 Extraordinária 

Mensagem o' 413, de 1993 (n° 882/93, na origem), ·do Se
nhor Presidente da República, que conclui favoravelmente à apro
vação do nome da Senhora NEIDE TERESINHt. MALARD, para 
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Económica. 

Sessão: 3-3-94 Extraordinária 

Mensagem n' 413, de 1993 (n° 882/93, na origem) do Se
nhor Presidente da República, que conclui favoravelmente à apro
vação do nome do_Senhor CARLOS EDUARDO VIERA DE 
CARVALHO, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Económico de DefeSa Econômica. 

Sessão: 3-3,94 Extraordinária 

Mensagem D0 413, de 1993 (n' 882/93, na origem), do Se: 
nhor Presidente da República, que concíui favoravelmente à apro-

vação do nome do Senhor MARCELO MONTEIRO MORAIS, 
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho _Administrativo 
de Defesa Econôm.ica. 

· Sessão 3-394 Extraordinária 
Mensagem n° 413, de 1993 (n° 882/93, na origem) do Se

nhor Presidente da República, que conclui favoravelmente à apro
vação do nome do Senhor JOSÉ MA TIAS PEREIRA, para 
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômka. 

Sessão: 3-3-94Extraordinária 
Mensagem n' 54, de 1994 (n° 70/94, na origem), de 28 de 

janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor ALKI
MAR RIBEIRO MOURA, prua exercer o cargo de Diretor de 
PolitiCa Monetária do Banco Central do Brasil. 

Sessão: 3-3-94 Extraordinária 
Mensagem n° 1, de 1994 (n° 1.79/93, na origem), de 28 de 

dezembro de 1993, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor RUY RO
SADO DE AGUIAR JÚNIOR, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, para exercer o cargo de MIDistro do 
Spperior Tribunal de Justiça. na vaga reservada a Desembargador. 
decorrente da aposentadoria do Ministro Athos GusmãO Omeiro. 

Sessão: 3-3-94 Extraordinária 
Mensagem n' 537, de 1993 (n° 1.051/93, na origem); de 23 

de dezembro último, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JOSÉ JERÔ
NIMO MOSCARDOS DE SOUZA, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador, 
Chefe da Delegação Permanente do Brasil juoto à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, CiêiiCiã. é Cultura. 

Sessão: 3-3-94 Extraordinária 

PROJETO PREJUDICADoS E ENVIADOS 
·AO ARQUIVO 

Projeto de Lei do Senado n° fJ7, de 1993, de autoria do 
Seoador Júlio Campos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de for
tificação dos alimentos básicos e dá outras Providêndas. 

Sessão: 9-3-94 
Projeto de Lei do Senado D 0 106, de 1993, dt autoria do 

Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adi
ção de micronutrientes aos produtos de alimentação que especifica. 

Sessão: 9-3-94 - · - · -

SUMÁRIO J)AS MATÉRIAS APROVADAS PELO 
SENADO FEDERAL 

(Mêsde março de 1994) 

Projetes aprov~dÚs e env:iados à,sanção ....... ~ ......... 2 
Projetes aprovados e enviados à promulgação., ......... ll 
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados .... 3 

-- -Mensagens relatiVas ã escolha de autoridades ....... , .. .,.8 __ 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS PELO 
SENADO FEDERAL 

(Até o dia31 de março de 1994) 

Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do Senado 
Federal da Câmara dos Deputados ............. - ... ----~ .. -00 
Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado 
Federal ..................... _ ................. ~···-··'""'-··-·····-· ... __..,.··· .... ·~~:: ... 00 
Projetas aprovados e enviados à sanção ............... ---···--08 
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ProjetaS aprovados e enviados ã pr~mulgação ................... 42 
Projetos aprovados e_envia@_s_à Câmara dos Deputados ... 07 

Mensagens relativas à escolha de autoric;!a?es ..... :: ....... _ .. -. .-.õ8 
ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N' 165, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no pso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo 5°,§ 3°, do Plano de Carre_ira_dos_ Ser-_ 
vidores do CEGRAF. aprovado pela Resolução n° 51, de 1993, re
solve designar GIL VAN MORE!DA DA SlL VA, para exercer o 
cargo em Comissão, de Assessor, <la Dirctoria Executiva do CE
GRAF constante do Plano de Cari:'e_ira do Centro Gráfico_ do Sena-
do Federal. . . 

Senado Federal, 7 de abril de 1994. --Senador Humberto 
Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE- N' 16ú, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições._ 
em ~onformidadc cOD:i:a delegação de COJ?._petência Qúe·Iiu! -fOi:ou
torgada pelo Ato da Comissão Dij:etqrã-fi0 2, de 1973, re~olve tor
nar sem efeito a nomeação de EDIV ALDO GO:MES AR.t\NTES 
para o cargo de Técnico Legislativo~ Nívil II, Áreã: de Pólicia, Se~ 
gnrança e Transporte, Especialidade deTranspOrte, Padrão 16; do 
Quadro de Pessoal do Senªdo Federal, constante do Ato do Presi
dente n° 079, de 1994, em virtude de-desistência voluntária dare
ferida nomeação, de acordo com o Proc. n° 004.772194-6 _ __ 

Senado Federal, 7 de abril de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal .. , _, " , 

'· . ATO DO PRESIDENTE N' 167, DE 1994 

Funçã,o Comissionada de Consultor Juridico, símbolo FC-8, do 
Centro Gráfico do Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de abril de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE N' 169 DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições. 
em conformidade com a delegação de competência qUe lhe- fOi Qu. 
torgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973. tendo em 
vista o que ·consta do Proc. n° 005:366/94-1. e de acordo com o ar
tig'à34 da Lei n° 8.112,_de 1990, resolve exonerar, a pedido, MÔ. 
NICA GO:MES RAMOS do cargo de Técnico Legislativo, Nível 
ll, Área de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade de Dati

·lografia, Padrão 23, do _Quadro de Pessoal do Senado Federal, a 
partir de 4 de abril de 1994. · 

Senado Federal, 8 de abrilde 1994. - __ Senador Humberto 
Lucena, Presidente. - · -

ÁTÕSI:lü bmEtdn.-GERAL 
-ATO DO DIRETOR-GERAL N' 36, DE 1994 

O Dirétor-Geral do Senado Federal, no= Uso de sUas atribui
. çõ:,s regui3ment3res- e de aCordo com o disposto no artigo 2°, do 
Ato n° 9~ de 1992, do ~e~o Secretário, reSolve: 

Art. I" Designar os servidores RICARDO MACEDO (ma
tricula n' 1690- CEGRAF) e ROSÃNGELA DEL GtuDICE AL
CÂNTARA (matrícula n° 3908) gestOreS, titular e substituto, 
respectivamente, do Contrato n° -043, de 1993, celebrado entre o 
Senado Federal ·e a Ma~l Tecnologia de Teleinfonnática S/ A -
'MA TEC, e seu-prim~iro Termo Aditivo. 

, Art. 2°. RevoS:anl-se as Q.i;ipOS!ções em contrário. 

Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de_ sua publicação. 

Senado Federal, 6 de abril de 1994: - Manuel Vilela de 
·Magalhães, Dire!or-Geral. 

.·. ATO DO DIRETOR-GERALN' 37, bE 1994 

O Presidente do Sena4o F~eral, nq uso de S!J:~- atribu~ções, 
em conformidade com a delegação de con:ipetêncht qu•niíe foi ou-
torgada pelo Ato da ComissãO ti'ZJ\e 1973, tendo em vista o.que 
consta do Proc.-n° 004.772194-6, e de acordo com a Res,ólução do 
Senado Federal n° 42, de 1993. e com ó Ato da-ComiSs_ão.Diretora 
n' 53, de 1993, Resolve nomear SAULO LÚCIO-DE OLIVEIRA 
para o cargo de Técnico Legislativo - Nível IT, Ár~a,4e Polícia, O Diretor-Geral do .Senado Federal, no uso da atribuição 
Segurança e Transporte, Especialidade de Trarispci.te,,P,adrão 16, que lhe foi conferida {leio art. 7°, § 2° da Resolução n° 42, óe 1993, 
do Qua~_ c!t1 Pes$.;>!ll do ~_e_n,ac;lo .Fe9!tr~4.$_~ y!!f.uçi.e 4eLaP.:o;-ação e: de acordo com o que consta do Process_o n° 006.319/94-7, resol-
em concurso público, homologado ~lo Ato do Presidente D 0 262, ve exonerar GIJ..:VA!\f MOREIRA DA Sll...V A do C_argo, em co
de 1992, publicado no 01!ri0 do COOgiesiQ-Nacional, Seção ll. de missão, de Secretário Parlamentar, do Quadro_ de _Pessoal_ do 
25 de junho de 1992, e .no. Diári6 Ofidãrâa União, ~eção_ 11 de 30 Senado Federal, do Gabinete do Exm0 Sr; Segundo Secretário, Se-
dejunho,de 1992. . . . . . · n~dor Nabor Júnior, a partir de 7 de abril de 1924. 

Senado Federal, 7 .<k abril de 1994.·-- Senador Humberto Senado Federal, 7 de abril de 1994. - Manuel Vilela de 
Lucena, Presidente d6 seDadO Federai 7·!fe abril~~ )9~4.J'r~si- Magalhãés, Oiretor;.Geral:- . . 
dente d_o Senado Federal · · ' 

ATO DO PRESIDENTE N' 168, DE 1994 

O Presidente do Se~;~.ado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo artigo s•, § 3', do Plano de Carreira dos Ser
vidores do CEGRAF, aprovado pela Resolpçãon° 51, de 1993, re
solve designar a servidora JOSEFINA _VALLE DE OLIVEIRA 
PINHA, Técnico em Indústria Gráfica Legislativa, Nível ll, Pa
drão N/M/23, do Qu.adro de Pessoal do CEGRAF, para exercer a 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 38, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
qee lhe foi conferida pelo art. 7', § 2', da Resolução n• 42, de 
1993, e de acordo cmy o que consta do Pl:O<;e~so _n• 00ó.320/94-5 
resolve nomear Nll..CIDIO SOUSA SANTOS para exercer o car
go, em comissão, de SecÍetário_Parlamentar. do Quadro de Pessoal 
do SenadÓ Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Exm0 

Sr. Segundo-Se_cretário, Senador Nabor Júnior,, 
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Senado Federal, 7 de abril de 1994. - Maooel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

ATA DE COMISSÃO 

6- Reunião Ordinária da Comissão .Diretor;., reali~da 
em S abril de 1994 

Às dezoito horas e cinqüenta minutos do dia cinco ·de abril 
de um mil, novecentos e noventa e quatro, reúne-se a Comissão 
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, 
com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores HUM
BERTO LUCENA, Presidente; CHAGAS RODRIGUES, Primei:-. 
ro-Vice Presidente; LEVI DIAS, Segundo Vice Presidente; JÚLIO 
CAMPOS, Primeiro Secretário; NABOR JÚNIOR, Segundo Se
cretário, JUNIA MARISE, Terceira Secretária, NELSON WEDE
KJN, Quarto-Secretário, e LAVOISIER MAIA, Suplente. 

Ao abrir os trabalhos, o Excelentissim9 Senhor Presidente 
dá ciência aos presentes de estudos sobre os valores do subsídio e 
da representação dos Senadores e gratificações dos servidores, 
convertidos em URV, a partir de 1° de março de 1994. 

O assunto é debatido, ficando .adiada para a, próxima reU;. 
rl.ião a deliberação a respeito, com a edição de Ato da Comissão 
Diretora. - · · · · · · - · 

A seguir, lê ofício da Gerência da Agência Sellã.do do Ban
co -do Brasil SI A, em que é solicitada autorização do Diretor-Geral 
pa'ra que aquele estabelecimento possa transferir para conta espe
cial, sujeita a correção monetária e à ordem do Supremo Tribunal 
Federal, os valores retidos (I 0,94%) dos salários dos seJYidores do 
Senado Federal. A autorização ~ c6ri00dida tend9 em_o yi,sta çlecisão 
doSTF. 

Na seqüência, apresenta os seguintês as"suntos: 
a) Requerimento D0 132, de 1994, por meio do qlU!.l __ q Se

nhor Senador ESPERIDIÃO AMIN solicita à transcrição, nos 
~ais_ do Senado Federal, do _artigo de autoria do Doutor Aloysio 
Campos da Paz Júnior, intitulado ''Equação Maldita", publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, em 10 de março de 1994. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a enc-a1:ni
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

b) Requerimento n• 138, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador GILBERTO MIRANDA solicita ao Senhor Ministro 
da Fazenda cópia do edital de licitação e respectivo contrato de 
prestação de serviços de assessoramento jurídico, firmado entre a 
Casa da Moeda e escritório de advocacia, para assessorar a referi
da Instituição os contratos fn:mados com empresas do exterior para 
a confecção do papel moeda (e/ou moeda); e aprestação dos escla
recimentos que se fu:erem necessários, pertinentes à matéria em 
questão. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

c) Requerimento n• 145, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador GILBERTO MIRANDA solicita seja convocado o 
Senhor Ministro da Fazenda, para prestar informações sobre nego
ciações relativas à aquisição de títulos pelo Brasil como garantia 
necessária à conclusão do acordo com os credores internacionais 
do País. 

Os presentes, após exame, aprovam .a· matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

d) Requerimento n• 146, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador GILBERTO MIRANDA solicita ao Senhor Ministro 
da Fazenda informações relativas aos bônus do Tesouro norte-

americanO" adquiridos pelo Brasil por exigência dos credores inter
nacionais, por ocasião do fechamento do acordo firmado nos últi
mos dias nos Estados Unidos da América. 

Os presentes, após exame, aprovam a _matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa-p3ra as devidas providências; 
_ e) ~equerimento n° 163, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador AMlR LANDO solicita ao -Senhor Ministro da Fa
zenda o fomecimento de cópias- dos contratos celebrados entre o 
Banco Central do Brasil e as empresas estrangeiras impressoras 
das cédulas do Real, de acordo com o que espeCifica a Medida
Provisória n' 442, publicada no DOU de J• de março de 1994. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami-· 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

f) Requerilp.eoto n• 164, de 1994, por meio do qual o Se
nhor Senador JOAO ROCHA solicita que, por intermédio do Mi
iiistério da Fazenda. sejam remetidos a esta Casa documentos 
destinados a instruir a Mensagem n° 43, de 1994 (n° 53. de 199ft, 
na origem). 

Os presentes, após exame. aprovam a matéria e a encanii
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; -

g) Processo n• 005.103/94-0, por meio do qual o Senhor Se
nador CARLOS DE'CARLI solicita o ressarcimento de despeSas 
médicas relativas à sua pessoa. 
_ - Os preSentes, após exame. aprovam a matéria; 

h) Processo n• 004.680/94-4, por meio do qual o Senhor Se
nador CARLOS PATROCÍNIO solicita o ressarcimento de despe
sas médicas relativas à sua pessoa._ 

OS presentes, :após exame, aprovam a matéria. : 
A palavra é, então, concedida ao Senhor Primeiro-SecreU

.rio, que apresenta os:_seguintes assuntos: 
a) Processo n' 003.974/94-4, por meio do qual o Senhor S.e

.nador FRANCISCO ROLLEMBERG solicita à cessão do AuditÓ
rio Petrôneo Portella, em 12 de agosto do corrente ano, para 
realização de Colação de Grau dos fonnandos em Administração 
em Comércio Exterior, da União Educacional de Brasília- UNEB, 
a realizar-se às 20:00 horas. 

Os presentes. após exame, deferem a solicitação; 
b) Processo n• 004.158/94-6, por meio do qual a Diretora 

da Empresa Tabra Brasília Informática Ltda. solicita a cessão do 
Auditório Petrôneo Portella e microfones, para realização do even
to "Ferramenta Case Et-Sads" em 19 de abril do corrente, ãs 
14h30min. 

Os presentes. a_pós exame, indeferem o pedido. 
Com a palavra, o Segundo-Secretário apresenta estudo- so

bre a utilização de linhas telefônicas no Senado Federal 
Após debates, o Presidente determina o encaminhamento de 

c6pias do documento aos membros da Comissão Diretora, para 
posterior deliberação. 

O Senhor Presidente concede a palavra ao Quarto-Secretá
rio, que apresenta parecer favorável à aprovação da prestação de 
cantas, parcial, da Creche!ASSEFE; relativa ao primeiro trimestre 
de 1992 (Processo n' 008566/92-5). . . 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara en

cerrada a reunião, às yinte horas, pelo que eu MANOEL VILELA 
DE MAGALHÃES, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Dire
tora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai ã publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 5 de abril de 1994. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX - N" 36 TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 1994 BRASÍIÜ- DF 

SENADO FEDERAL 
• ',_.,. __ ,._,_.__~'-'---'o;_~ - ' SUMÁRIO 

I- ATA DA 24" SESSÃO, EM 11 DE ABRIL DE 
1994 

1.1 - ABER11JRA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Oficio do Primeiro Secretário da Câmara dos 

Deputados ____ _ 
- Encaminhando à revisão do Senado ~utógrafos dos se-

guintes projetes: -- - -- -
-Projeto de Lei da Câmara n° 61 de 1994 (n° 3.552/93, 

na Casa de origem), que altera o parágraFo I' do art. 12 da Lei 
n° 5.700, de 1° de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma 
e a apresentação dos Símbolos Nacionais·. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 62 de 1994 (n° 3.561l93, 
na Casa de origem), que concede ao trabalhador direito a re
pouso remunerado no dia defmido por lei como de homenagem 
à sua categoria profissional. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 63 de 1994 (n° 3.614193, 
na Casa de origem) que acrescenta inciso VII ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, permitindo ao empregado 
faltar ao serviço, pelo tempo necessário, quando tiver de com
parecer a jufzo. 

- Projeto de Lei de Câmara n' 64 de 19J!4(n'_3.754/94, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a liberdade sindical e dá 
outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 65 de !994 (n' 3.801l93, 
na Casa de origem), que_ altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil, relativos aoS recursos. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 66 de _1994 (n°3.802/93, 
na Casa de origbm), que altera dispositivos do códigO- de Pro
cesso Civil sobre as ações de consignação em pagamento e- de 
usucapião. ------ - - _ -- _ _ _ 

- Projeto de Lei da Câmara n' 67 de 1994 (n'3.803/93, 
na Casa de origem), que altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil sob:e o processo de conhecimento e o processo 
cautelar. 

-·Projeto de Lei de Câmara n° 68 de 1994 (n' 3.8!0/93, 
na Casa de origem), que altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil relativos ao processo de exec~ção. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 69 de 1994 (n° 3.834193, 
na Casa de origem), que exclui a Ligo Serviços de Eletricidade 
S/ A da abrangência de Lei n°8.03l, de 12 de abril de l990, 
que criou o Programa Nacional de DesestatizaçãO. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 70 de 1994 (n° 4.399/89, 
na Casa de origem), que altera a redação dç inciso n dô art. 83 
do Código Penal- :O~c_retQ-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, de acordo conl a reforma da Lei n° 7.209. de 11 de julho 
de 1984. 

-Projeto de Lei da Câmara no 71 de 1994 (n° 628/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre prazo para liquidação de seM 

~r<?·~ 
1.2.2 - Requerimen~s 

. . - N' 182/94, de autoria do Senador Josaphat Marinho, 
solicitando qUe seja Considerado como licença autorizada o dia 
4 do corrente mês. Votação adiada por falta de _quorum. 

- N° 183/94, de autoria do Seuador Alfredo Campos, 
que seja considerado como licença o -dia 4 do correnle mês. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- N' 184/94, de autoria do Senador Alfredo Campos, so
licitando que seja considerado como licença o dia 8 do corrente 
mês. Votação adiada por falta de quorum. 

- ND 185/94, de autoria do Senador João Rocha, solici
tando que sejam considerados como licença os dias 3, 4, 11, 29 
e-30.de março do corrente ano. Votação adiada por falta de 
quorum. 

~ N' 186/94, de autoria do Senador Nabor Jtinior, solici- · 
tando ao Ministro da Fazenda, informações que menciona. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

_..;.:Recebimento, do GerenteMG&aJ -dO Bã.nco do Brasil, 
José Luis Amaral Couto, Agência de Grand Cayman, docu
mento relativo à Mensagem n° 158, de 1994. 

-Recebimento do Oficio n° S/41, de !994 (n° 28/94, na 
origem), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, encami
nhando, para os fms previstos no art. 52, X. da Constituição 
Federal, cópia do acórdo prol atado nos autos do Recurso Ex M 
traordin.ãrio no !48754-2, do Estado do Rio de Janeiro, que de-
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico _do Senado Federal 

Manoel Vilela De Magalhães 
Diretor .. Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

clarou a inconstituiconalidade dos Decretos-Leis n~ 2.445, de 
29 de junho, de 1988, e 2.449, de 21 de julho de 1988. . 

Recebimento do Ofício n° 12194,-do Presidente do Pro
grama Nacional de Desestatização, encaminhando novo exem
plar do Edital que estabelece as condições de desestatiza.ção da 
E:tvmRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica SJ A, tendo 
em vista decisão do Senhor Presidente da República de limitar 
a participação do-capital estrangeiro em 40% do capital votante 
daEMBRAER. 

Desigllã.çãO da composição das comissões permanentes. 
de acordo com as indicações das Lideranças e com a nova pro
porcionalidade partidária. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da MediJa 
Provisória n° 466, de S de abril de 1994, que altera o art. 2° da 
Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, com a redação dada 
pela Lei n° 8. 736, de 29 de novembro de 1993, e o art. 2° da 
Lei n' 8.736 de 1993, que dispõe sobre as disponibilidades fi
nanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador- Fat, e dá ou
tras providências. DesignaçãO da Comissão Mista e fixação de 
calendário para a tramitação da-matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República da Medida 
Provisória n' 467, de 5 de abril de 1994, que dá nova redação a 
dispositivos da Lei n° 8.849, de 28 de _janeiro de 1994, que alte
ra a legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qual
quer natureza, e dá outras providências. Designação da 
Comissão Mista e ftxação de calendário para a tramitação da 
matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República da Medida 
Provisória n° 468, de S de abril de 1994, que autOrlza o-Poder 
Executivo a abrir ao OrçamentO da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Integração Regional, créditO 
extraordinário no valor de CR$ 43.859.080.000,00 para os fms 
que especifica, e dá outras providências. Designação da Comis
são Mista e fixação de calendário para a tramitação da matéria. 

Aprovação, pela Comissão Diretora, em reunião do dia 5 
do corrente, dos Requerimentos n" 138, 146, 163 e 164, de 
1994. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR NABOR JÚNIOR - Requerimento de sua 
autoria, lido na presente sessão, solicitando do Ministério da 
Fazenda informações sobre a real situação do endividamento 
do Acre, a propósito de declarações do Governador Romildo 
Magalhães, responsabilizando S.Ex" peJo aumento da dívida 
daquele Estado. 

'-'-='-'-"'.::;;:..c""-'--''-----~-~---------

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Fede 

ASSINATURAS 

Semestral ---------Cr$ 23,53 URV 

Tiragem 1.200 exemplares 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Prepotência do 
Governador Antônio Carlo.s Magalhães no tocante à liberação 
de presos na Bahia, em flagrante desrespeito à lei. Transcrição 
de artigos jornalísticos sobre a matéria e de requerimento ao 
Procurador-Geral da Repuôlica, e respectiva resposta, à impli
cação daquele ato do Governo Estadual. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO - Gravidade das 
conseqüências da falta de energia elétrica no Estado de Rondô
nia e para o desenvolvimento do País. 

SENADOR ODACIR SOARES, como Líder- Comen
tando declarações do Ministro Rubens Ricúpero à hnprensa, 
neste fmal de semana, de que o PiaDo de Estabilização Econô
mica é inegociável. 

1.2.5 -Leitura de Projetos 
Projeto de Lei do Senado n' 23, de 1994, de autoria do 

Senador Marco Maciel, que altera dispositivo da Lei D0 8.167, 
de 1991, e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n' 24, de 1994, de autoria do 
Senador Júlio Campos, que altera a Lei n' 1.579, de 18 de mar
ço de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de in
quérito. 

1.2-.6 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Oficio n' S/42, de 1994 (n' 1.414/94, 

na Casa de origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando 
solicitação da Prefeitura MlDlicipal de São Paulo, de alteração 
de Resolução n° 79, de 1991, que autorizou esta Prefeitura a 
emitir e colocar, no mercado, Letras Fmanceiras de seu Tesou-
r o. 

-Dispensa da Ordem-do Dia da presente sessão, nos ter
mos do art. 17 4 do Regimento Interno. 

1.2.7 -Discursos do Expediente (continuação) 
-SENADOR JOSAPliA T MARINHO- Esclarecimen

tos sobre o artigo do professor -:rVfiguel Reale, intitulado Deca
dência do Legislativo, publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo de hoje. 

-SENADOR EDUAÍIDÓ SUPLICY- Conclamando o 
Congresso Nacional à importância da votação da Lei Orçamen
tária e da responsabilidade no atraso de sua apreciação. Confir
mação das candidaturas do Deputado José Dirceu e da 
ex-prefeita Luisa Erundina ao Governo do EstadO e ao Senado 
Federal, respectivamente. durante a Convenção Estadual do 
PT, realizada em São Paulo neste fmal de semana. 

- SENADOR DffiCEU CARNEIRO - Posição ccntrária 
de S. Ex' à formação de aliança politico-partidária entre o 
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PSDB e o PFL para- a eleição de Presidente e Vice-Presidente 
da República. -

- SENADOR JULIO CAMPOS - AjJelo ao ·Ministro da 
Saúde e aos Govet.nadores de Mato Grosso e Tqcantins por 
providênciaS no selltido de socorrer a população da região do 
vale do Araguaia atingida por grave surto de banseníase. 

1.2.8 - Designação da Ordem do dia da próxima ses-
são 

L3 -ENCERRAMENTO 
2 -CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMA· 

RA DOS DEPUTADOS E O CEGRAF. 
3 -MESA DIRETORA 

TES 

4 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 

- -,----.,• 

SUMÁRIO DA ATA DA 3"SESSÃO, 
REAL):ZADA EM 24 DE FEVEREffiO DE 1994 

RETIFICAÇÂO 

Na publicação do Sumãrio, feita no DCN, Seção II, de 
25 de fevereiro de 1994, na páglna 819, I a coluna, no item 
1.2..5- Ofícios do Sr. 1° Secretário da Câmara dos Deputa
dos: 
Onde se lê: 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 5, de 1994 (n° 
394/94, na Câmara dos Deputados) 
Leia-se 

Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1994 (n° 826/93, 
na Câmara des_Deputados) 

. ·. ' 

Ata da 24a Sessão em 11 de abril de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Carlos Patrocínio. 

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

Carlos Patroclnio - Cba:gas Rodrignes - Epitãcio Cafeteira 
- Flaviano Melo - Gilberto Miranda - Jarbas Passarinbo - João 
França - João Rocha - José Paulo Biso! - José Richa - Jutahy 
Magalhães - Magno Bacelar- Marco Maciel- Mauricio Corrêa
Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Júnior - Odacfr Soares -
Ronalde Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A J;sta de pre
sença acusa o comparecimento de 19 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. _ _ _ __ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaJhoS. 
O Sr.l0 Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lide o segninte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 
DO SR.1° SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

Encaminhado à revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 61, DE 1994 

N° 3.552193, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera o§ 1' do art. 12 da Lei n' 5.700, de 1° de 
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apre
sentação dos Símbolos Nacionais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • O § I o de a:rt. 12 da Lei n° 5. 700, de 1° de setembro 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art, 12, ••••••••••••·--•••••-•••••••u••-••••~•; 

1 o A substituição da Bandeira será feita com sole
nidades especiais no 1 o domingo dos meses de janeiro a 
outubro e_ no dia dezenove do mês de novembro, deven
do o novo exemplar atingir o topo do mastro antes que o 
exemplar substi~í~o comece a ser arriado. 

" •••••••••••••••••-•n••-•••-~·--~•-'"'"''''' 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 70, DE 8 DE FEVEREffiO DE 1993 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 2-CH/CMPR, DE 8 DE FEVE
REIRO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO CHE- • 
FEDA CASA MILITAR DA PRESIDÉNCIA DA REPÚBUCA. 

Senhores Membros do ~gresso Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à 
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos de Seuhor Ministro de Estado Cbefe da Casa 
Militar da Presidência da República, o texto do projeto de lei que 
"Altera o § 1° do art. 12 da Lei n° 5.700, _de 1° de setembro de 
1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Na
cionais". 

Bras!lia, 8 de fevereiro de 1993.-

Excelentíssimo Seuhor Presidente da República 

A Lei n° 5.700, de ! 0 de setembro de 1971, estabelece que, 
no dia 19 de novembro, Dia da Bandeira,. _o hasteamento do Pavi
lhão Nacional seja realizado às 12:00 horas, c~_ sol~dades espe-
ciais. - -

O Decreto n° 99.217, de 23 de abril de 1990, regnla a sole
nidade de substituição da Bandeira Nacional hasteada no mastro 
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especial implantado na Praça dos_ Três Poderes, em Brasília, ceri
mônia de grande significado cívico e de repercussão nacional. 

Segundo o calendário do Decreto n° 99.217/90, organizado 
de conformidade com o que determina a Lei n° 5.700171, as Sole
nidades de substituição da Bandeira Nacional ocorrem no primeiro 
domingo de cada mês, não havendo a previsão de qualquer ceri
mônia na Praça dos Três Poderes, no dia 19 de novembro- Dia da 
Bandeira. 

Assim sendo, submeto à elevada apreciação de Vossa Exce
lência a proposta de projeto de lei anexa, que visa, principalmente, 
a adaptar o calendário de cerimônia em vigOr, de modo a contem
plar o dia 19 de novembro - Dia da Bandeira - com uma solenida
de a ser desenvolvida na Praça dos Três Poderes, em Brasília, 
emprestando, dessa forma, maior brilho às comemorações dessa 
data. 

Para evitar a· proximidade de cerimônias, que ocorreria com 
a inserção de uma substituição da Bandeira Nacional no dia 19 de 
novembro, o novo calendário suprime as solenidades previstas 
para o primeiro domingo dos meses de novembro e dezembro. 

Respeitosamente. Gen. B. da Fernando Cardoso, Ministro
Chefe da Casa Militar da Presidência da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA . 
. 

LEI N' 5.700, DE J•DE SETEMBRO DE 1971 

Dispõe sobre a forma e a apresentação dos 
Símbolos Nacionais, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

CAPÍruLOI 

Disposição Preliminar 

Art. 1° SãO Símbolos Nacionais, e inalteráveis: 
I- A Bandeira Nacional; 
TI - O Hino Nacional. 
Parágrafo único. São também Símbolos !'tlacionais, na for-

ma da lei que os instituiu: - -
I-As Armas Nacionais;-
n- O Selo Nacional. 

CAPÍ11JLOTI 

Da forma dos Símbolos Nacionais 

SEÇÃOI 

Dos Símbolos erii Gel-ai 

Art. 2° Consideram-se padrões dos Símbolos Nacionais Os 
modelos compostos de conformidade com as especificações e re
gras básicas estabelecidas na presente lei. 

SEÇÃOTI 

Da Bandeira Nacional 

Art. 3° A Bandeira Nacional, de conformidade com o dis
posto na ConstituiçãO, é-a que fõi adotada pelo Decreto n° 4, de 19 
de novembro de 1829, com a modificação feita pela Lei n° 5.443, 
de 23 de maio de 1968,(Anexon• 1). 

Parágrafo úniCo. Na Bandeira Nacíó!ial está fepresentado, 
em lavor artístiCo, Um aspecto do céu do Rio de 1 aneiro, com a 
constelação "Cruzeiro do Sul" no meridiano, idealizado como vis
to por um observador situado na vertical que contém o zênite da
quela cidade, numa esferã. exterior á que se Vê na Bandeira. · 

Art. 4° A Bandeira Nacional em tecido, para as re~artições 
públicas em geral, federais, estaduã.is, e municipais, par"a c:J.uartélS e 

escolas públicas e particulares, será executada em um dos seguin
tes tipos: tipo 1, com um pano de 45 centímetros de largura; tipo 2, 
com dois panos de largura; tipo 3, três panos de largura; tipo 4, 
quatro panos de largura; tipo 5, cinco panos de largura; tipo 6, seis 
panos de largura; tipo 7, sete panos de largura. 

Parágrafo único. OS tipos enUmerados neste artigo são os 
normais. Poderão ser fabricados_tipos extraordinários de dimensõ
es maiores, menores ou intermediários, cánforme as condições de 
uso mantidas, entretanto, as devidas proporções. 

Art. 5° A feitura da Bandeira Nacional obedecerá às seguin-
tes regras. (Anexo n° 2): _ _ 

I- Para cálculo das dimensões, tomar-se-á por base a largu
ra desejada, dividindo-se esta em 14 (quatorze) partes iguais. Cada 
uma das partes será considerada uma medida ou módulo. 

n- O comprimento será de vinte módulos (20_M). 
m--A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro 

externo será de um módulo e sete décimos (1,7M). 
IV - O círculo azul no meio do losango amarelo terá o raio 

de três módulos e meio. (3,5M) 
V - O centro dos arcos da faixa branca estará dois módulos 

(2M) ã esquerda do ponto do encontro do prolongamento do diâ
metro vertical do círculo com a base do quadro externo (ponto C 
indicado no Anexo n° 2). 

CAPÍ11JLOID 

Da Apresentação dos Símbolos Nacionais 

SEÇÃO! 

Da Bandeira Nacional 

Art. 1 O. A Bandeirà Nacional pode ser usada em todas as 
manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter 
oficial ou particulãr. 

·:- Art. 11. A Bandeira Nacional pode ser apresentada: 
I - Hasteada em mastro uu adriças, nos edifícios públicos 

ou particulares, templos, campos de esporte, escritórios, Salas de 
aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, e em ·qualquer lugar 
em que lhe seja assegurado o devido respeito; 

TI --Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou 
balões, aplicada sobre parede ou presa a uin cabo horizontal ligan
do edifícios, árvores; postos ou niastros; -

ill_- Reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças, veículos e 
aeronaves; 

IV - Compondo, com outras bandeiras, panóplias, escudos 
ou peças semelhantes; 

V - Conduzida em formaturas, desflles, ou mesmo indivi
dualmente; 

VI- Distendida sobre ataúdes, até a ocasião do sepultamen-
to. 

Art. 12. A Bandeira Nacional estará permanentemente no 
topo de um niãstro especial plantado na Praça dos Três Poderes de 
Brasília, no Distrito Federal, como símbolo perene da Pátria e sob 
a guarda do povo brasileiro. 

§ 1° A substituição dessa Bandeira será feita com solenida
des especiais no 1° domingo de cada mês, devendo o novo exem
plar atingir o topo do mastr<) __ an_tes que o exemplar substituído 
Comece a ser arriado. 

-§ 2° Na bise-ao mastro especial esiarão inscritos exclusiva
mente os seguintes diieres:-- --

"Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Po
deres, a Banc)eira sempre no alto -visão permanente da Pátria." 

Art. 13. Hasteia-se diáriamente a Bandeira Nacional; 
I - No Palácio da Presiclência da Repúb_lica e na residência 

do Presidente da República: 
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IT- Nos edificios-sede dos Ministérios; 
ill- Nas Casa8 ifoC:oogresso Nacional: 
IV - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superio

res e nos Tribunais Federais de Recurso~ 
V - Nos edifícios-sede dos Poderes Executivos, Legislativo 

e Judiciário dos Estados, Territórios e Dislrito Federal: 
VI- Nas Prefeituras e Câmaras Municipais; 
vn- Nas repartições federais, estaduais e municipais situa

das na faixa de fronteira; 
vm- Nas Missões Diplomáticas, Delegações junto a Orga

nismos Intemacinais e Repartições Consulares de carreira respeita
dos os usos locais dos países em que tiverem sede. 

IX - Nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com as 
Leis e Regulamentos da navegação, polícia n"av.il e praxes iiltema
cionais. 

Art. 14. Hasteia-se, obrigatoriamente, a Band_eira Nacional, 
nos dias de festa ou de luto nacional, em todas as repartições pú
blicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos. 

Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é ol>
rigatório o hasteamento solene da Bandeira Nacional, durante o 
ano Ietivo, pelo menos uma vez por semana. 

Art. !5. A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a 
qualquer hora do dia ou da noite. 

§ 1 o Normalmente faz-se o hasteamento às 3 horas e o arria
mente às 18 horas. 

§ 2° No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, o hasteamen
to é realizado às 12 horas, com solenidades especiais. 

À Comissão de Educação. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 62, DE 1994 

(N' 3.561193, na Casa de origem) 

Concede ao trabalhador direito a repouso re· 
munerado no dia definido por lei como de bomena .. 
gem à sua categoria profissionaL 

\ . 

O Congresso Nacioná! decreta: 
Art. 1° Tcxlo empregado faz jus a repouso remunerado no 

dia definido por Jei como de homenagem ã sua categoria profissio
nal. 

Art. 2' Ao empregado que, por necessidade do serviço, não 
puder gozar do direito referido no artigo anterior. fica assegurado 
1 (um) dia de repouso remunerado, a ser usufruído em data oportu-
na. 

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em coo.trário. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 63, DE !994 

(N' 3.614193, no Casa de origem) 

Acrescenta inciso Vll ao arL 473 da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho, permitindo ao emprega .. 
do faltar ao serviço, pelo tempo necessário, quando 
tiver de comparecer ajuízo. 

O Congresso Nacional decreta: _ __ 
Art. 1' O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' de maio de 1943, passa 
a vigorar com o acréscimo do seguinte inciso VII: 

"Art. 473. ··········-·--·-·-·---··--···-···---· 

Vll - pelo tempo que se fizer necessário, quando 
tiver de comparecer a juízo." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

DECRETO-LEI N' 5.452- DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

CONSOLIDAÇÃO DAS Í.EIS DO .TRABAUIO CCLn 

·················--·········-··--··~-----··--··········•ff'••••·-··-·········;·"'·;;;"~_; ..... ~ ..... 
1ÍTIJLOIV 

Do Contrato Individual de Trabalho 

. ..... ·············-·-·--··-~·-·······.;,., ... ::. ..•... -.~·-······~-'-:;'.:\. ........ .._ .. ,;.;. . .:;.~;;; .. _ 
CAPÍTULO IV 

_Da Su_spensão e da Interrupção 

Art. 473._0 empregado poderá deixar de comparecer a() ser
viço, sem prejulzo do salário: 

I- até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento 
do cônjuge, ascendente, descendente, :irmão ou pessoa que, decla
rada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob 
sua dependancia econômiCa; -

ll- até 3 (três) dias concectJtivos, em virtude de casamento; 
ill- por um dia, em caso de nascimento de fllho, no decor

rer da primeira semana; 

o item ill foi revogado pelo art. 10, § 1 o do Ato 
das DisposiÇões Constitucionais Transitórias. O prazo é 
de cinco dias, até regulamentação. 

IV- por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em 
caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; 

V- até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se 
alistar eleitor, nos termos da lei respectiva. 

Redação do artigo e inciSos dada pelo DecreiO
Lein' 229, de 28-2-67 (DO. 28-2-67). 

VI- no período de tempo em que tiver de cumprir as exi
gências do Serviço Militar referidas na letra c do art. 65 da Lei n° 
4.375, de 17 de agosto de 195<r(Lef do ServiÇo Militar). 

Este inciso foi acrescido pelo Decreto-Lei n° 757, 
de 12 de agosto de 1969 (D.O. 13-8-69) 

A alínea refE"ri.da tem a seguinte redação. 

c) apresentar-se. anualmente, no local e data que forem fi
xados, para fms de exercícios de apresentação das reservas ou ceri
mônia cívica do "Dia do Reservista11

• 

V Lei n' 605, de 5 de janeiro de 1949 (Do 14-1-
49) e seu regulamento. aprovado pelo Decreto n° 27.048, 
de 12 de agosto de 1949 (DO 16-9-49), que dispõem so
bre o repouso semanal remunerado. 

V Lei n' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, art. 3', 
IV, que manda pagar salários integrais ao empregado 
que vai servir como testemunha (DO 13-2-50), mandada 
republicar pelo art. 20 da Leii1' 6.014, de 27. de dezem-

~· bro de 1973. Republicação feita no DO 8-4-74,_Alterada 
pelas Leis n's 6.248, de 8 de outubro de 1979, 6.435, de 
14 de novembro de 1979, 7.288, de 18 de dezembro de 
1984 e 7.510, de 4 de julho de 1986 (DO 7-7-86). 
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O art. 473 teve nova rOOação dada pelo Decreto
Lei n° 229. de 28-2-67. 

'IÍTULOIV 

Do COntrato Individual de Trabalho 

CAPÍI'ULO Vll 

Da Estabilidade 

Art. 499. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos 
de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do emprega
dor ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efei
tos legais. 

§ 1° Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar 
de exercer cargo de confwiça é assegurada. salvo no Caso de falta 
grave a reversão ao cargo efetivo que haja anteriormente ocupado. 

§ 2° Ao empregado despedido sem justa causa, que só teuha 
exercido cargo de confiança e que coo.tar mais-de dez anos de ser
viço na mesma empresa, é garantida a indenizaçãd proporcional ao 
tempo de serviço nos termos dos arts. 4í7 e 478. 

V. Enunciado TST n° 98 

§ 3° A despedida que se verificar como" o flm de obstar ao 
empregado a aquisição de estabilidade sujeitará o empregador a 
pagamento em dobro da indenização prescrita nos arts. 477 e 478. 

Enunciados das SúmuhiS do
Tribunal Superior do Trabalho 

155) As horas em que o empregado faltar ao serviço para 
comparecimento necessário, como parte, à Justiça do Trabalho, 
não serão descontadas de seus salários ( (}~::prejulgado n° 30). 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 64, DE 1994 
(n° 3.754193, na Casa de origem) 

Dispõe sobre .9: liberdade sindical e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o As organizações de trabalhadores e de empregadores 
deverão gozar de adequada proteção contra quaisquer atos de inge
rência de umas sobre as outras, quer diretamente, quer por meio de 
seus dirij;eit.tcs ou associados, em sua fOI'llla_Çâo, funcionamento e 
administração.~ ~ ~ ~ -

Parágrafo ónico. Serão particularmeô.te identificados como 
atos de ingerência, previstos neste artigo, medidas destinadas a 
promover a criação de organizações de trabalhad_ores dominadas 
por um empregador ou por uma organização de empregadores, ou 
a manter fmance:ii'amente aquelas organizações, com vistas a colo
cá-las sob o controle de um empregador ou de uma organização de 
empregadores. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em coiltráriO: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N" 33.196, DE 29 DE JUNHO DE 1953 

Promulga a Convenção relativa à Aplicação 
dos Princípios do Direito de Organização e de Nego
ciação Coietiva, adotada em Genebra, a 1° de julho 
de1949. 

o PresidéD.te dá'íl.ep;jbiica dos EStà.dos ÜrÍidos dO Brasil: 
Havendo o CongresSo Nacional aprovado, pelo Decreto Le

gislativo n~ 49, de 27 de agosto de 1952, a Convenção relativa à 
Aplicação dos Princípios do Direitó _de Organização e de Negocia
çãO Coletiva, adotada em Genebra, a 1°de julho de 1949, por oca
sião da XXXII Sessão da Conferência Intemacional do Trabalho; e 
havendo sido depositado na sede da Organizaçâo Internacional do 
Trabalho, a 18 de novembro de 1952, o Instrumento de ratificação 
~ menci~ada. COnVenção: 

Decreta que a Convenção relativa à Aplicação dos Princí
pios do Direito de Organização e de Negociação Coletiva, apensa 
por cópia ao presente Decreto, seja executada e _cumprida tão intei
ramente como nela se contém. 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1953; 132° da Independência 
e 65° da República. - GETULIO V ARGAS - Mário de Pimen
tel Brandão. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 65, DE 1994 
- (n° 3.801193, na Casa de origem) 

(de iniciativa do Presidente da República) 

Altera dispositivos do Código de Processo Ci .. 
_ !il,_r_~~ativos ao~ recU~f?S. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Os dispositiVos a seguir em.imerados, da Lei D0 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 496, ~·~ooooo~oooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOYoOoooOooooo<ooooooooooo 

TI-agravo; 

Vlli - embargos "de divergência em recurso-espe
cial e em recurso extraordinário. 

Art.500 ............................................................... .. 
I - será interposto perante a autoridade competen

te para admitir o recursO principal, no prazo de que a 
parte dispõe para responder; 

Art.506 ................................................................. . 
Parágrafo únicO. No prazo para a interposição do 

recurso, a petição será protocolada em cartório ou se
gündo a" n~ de oi-gaillz·açãO ]u,díCrãria. ressalvado o 
disposto no art. 524. 

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringente&, 
no recurso ordinário, no recursO-espeCial, no recurso ex
traordinãrio"e-rios erilbargos dt: divergência, o prazo para 
interpor e para responder é de quinze dias. 

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o re
C()rrente comprovará, quando exigidç pela legislação 
pe.rtinente, o ies,PectiVo Preparo, inclusive porte de retor
no, sob pena de deserção. 
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Parágrafo único. Sãõ- disj)ens"a:dos de preparo os 
recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, 
pelos Estados e Municípios e respectivas- autarquias, é 
pelos que gozam de isenção legal. 

•••••••~•••••••'•'•'"'""~'"•••F_,.-~,'>'.-,,,,,-,.,,,,,,,,,,,,, __ ~ 

Art. 516. FiCam também sUbmetidas ao tribunal 
as questões anteriores à sentença, ainda não decididas. 

•••••••.•• ~ .••••••••••• -. ............................. ='-•'"l..;t'.~..;. •• , ___ ~ 

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, ~ciarando 
os efeitOS ém: que-a recebe. mandará dar vista ao apelado 
para responder. 

Parágrafo único. Apresentada a resposta, é facul
tado ao juiz o reexame dOS--pressupostos de admissibili
dade do recurs-o. 

Art. 519. Provando o apclant~ justo impeqimento, 
o juiZ Televará a pena de descrç~o. fíxarido-lh~ prazo 
para efetuar o preparo. __ _ __ · 

Parágrafo único. A decisão refé~da neste artigo 
será llici:orrível, cabendo ao tribunal apreciar-lhe a legi
timidade. 

Art. 520 .. ··---·· ........ ----·-----~----·----------·-

v·:~;~j~it;,;'i'i·;;;;;;;;;·~;I;;~~~~à~e:;~·ç~ 
ou julgá-los improcedentes. 

···--·---------·------~~····---
Art. 531. Compete ao relator do acórdão embar

gos apreciar a admissibilidade do recurso. 
Art. 532. Da decisão que não admitir os embargos 

caberá agravo. em cinco dias, para o órgão competente 
para o julgamento do recurso. 

Art. 533. AdmitidoS os embargos. proceder-se-á 
ao sorteio de novo relator. 

Parágrafo. único A escolha rl? re!~tor recairá. 
quando possível, em juiz que não -haja participado do 
julgamento da apelação ou da ação rescisória. 

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 

I - houver, na sentença ou no acórdão, pb_scurida-
de ou contradição; -

n- for omitido ponto sobre o qual devia pronun-
ciar-se o juiz _ou tribunal. -

Art. 536. Os embargos serão Opostos, no prazo de 
cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com 
indicação do ponto obscuro, contraditório oU omisso, 
não estando sujeitos a preparo. 

Art. 537. O juiz --jUlgará os e,tnbargos em cinco· 
dias; nos tn'bunais, o relator apresentará os embargos em 
mesa na sessão subseqüente, proferindo voto. 

Art. 538. Os embargos de declaração interrom
pem o prazo para a interposição de outros recursos, por 
qualquer das partes. 

Parágrafo único. QUandO ~(eS~eD.te-Protela
tórióS OS -embargos, o juiz ou o trib~al~ d~~ando g~e 
o são, condenará o embargante -a pagar ao embargado 
multa não excedente de um por cento sobre o valor_ ela 
causa. Na reiteração de embargos protelatOrlós, a multa 
é elevada a até dez por cento, ficando condicionada a in
telJX)Sição de qualquer outro recurso ao--depósito do va
lor respectivo. 

CAPITuLO VI 

Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça 

"""SEÇÃOÍ 

Dos Recursos Ordinários 

Art. 539. Serão julgados em recurso ordinário: 

I -pelo Supremo Tribunal Federal. os mandados 
de segurança, os habeas data e os mandados de injun
ção decididos em única instância pelos Tribunais Supe
riores, quando denegatória a decisão; 

II- pelo Superior Tribunal de Justiça~ 

a) os mandados de segurança decididos em única 
instãflcia pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, 
quando denegatória a decisão; 

b) as causas em que forem parte, de um lado, Es
tado -e-strangeirO ou Organismo iiüemacion.ai e, do outro, 

- Município ou pessoa residente ou domiciliada no País. 
· ·- ·- Parágráfo úniCo'. Nas causas referidas no inciso II, 

alínea b, caberá agravo das decisões interlocutórias. 
· · Art. 540. _Aos recursos mencionados no artigo an

terior -aplica-se, quanto aos requiSitos de admissibilidade 
e ao procedimento no juízo de origem, o disposto nos 
Capítulos II e ill deste Título, observando-se, no Supre
mo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o 
disposto nos seus regimentos internos. 

. ............... - ....... ~·····"··"··-~ .. 4---···---·••···--;--~ .. ~ ...... -...... .:;.~ ...... . 
CAPÍTIJLO VII 

Da Ordem dos Processos no Tribunal 

. ............. :.. ______ ~ ............... ~---~--.-.. !~---·····----··· .. ··-
Art. SSL---------------------------------·--·-·---·--· ------------'-----

- : .... : ........... ;~~--=~: ..... =.; __ .; ••• .. ~":-•••• :. --·~-~.: .;·: ••••• ; .. .. : ••••••• 
'! (H' § 3° Nos recursos interpostos nas causas de proce

dimentos sumários, de despejo e nos casos de indeferi
mento liminar da petição inicial. não haverá revisor. 

Art. 563. Todo acórdão conterá ementa." 

Art. 2° Os arts. 541 e 546 da Lei n• 5.869, de 11 
de janeiro de 1973. revogados pela Lei n• 8.038. de 28 
de maio de 1990, ficam revigorados com a seguinte re
dação: 

SEÇÃOII 

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial 

Art. 541. O recurso extraordinário e o recurso es
pecial, nos casos· pnwistos na Constituição Federal. se
rão inteipOstos perante o presidente ou o vice-presidente 
do tribunal recorrido. em petições distintas. que conterão: 

I- a exposição do fato e do direito; 
TI- a demonstração do cabimento do recurso in

terp:>sto; 
m - as razões do pedido de ref\)mla da decisão 

reconida. 
Parágrafo único. Quando o recurso fundar-se em 

dissfdio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da di
vergência mediante certidão. cópia autenticada ou pela 
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citação do repositório de jurisprudência, oficial ou cre
denciado, em que tiver sido publicada a decisão diver
gente, mencionando as circunstâncias que identifiquem 
ou assemelhem os casos confrontados. 

Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do_ tri
bunal e aí protocolada, será intimado o reconido, abrin
do-se-lhe vista para apresentar contra-razões. 

§ 1° Fmdo esse prazo, serão os autos conclusos 
para admissão ou não do recurso, no prazo de quinze 
dias, em decisão fundamentada. 

§ zo Os recursos exiraordinário e- especial serão 
recebidos no efeito devolutivo. 

Art. 543. Admitidos ambos os recursos, os autos 
serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. 

§ 1 o Concluído o julgamento do recurso especial, 
serão os autos re:i:netidos ao Supremo Tribunal Federal, 
para apreciação do recurso extraordinário, se este não 
estiver prejudicado. 

§ 2° Na hipótese de o relator do recurso especial 
considerar que o recurso extraordinário é prejudicial 
àquele, em decisão irrecorrivel sobrestará o seu julga
mento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, 
para o julgamento do recurso extraordinário. 

§ 3° No caso do parágrafo anterior, se o relator do 
recurso extraordinário, em decisão irreconivel, não o 
considerar prejudicial, devolverá os autos ao Superior 
Tribunal de Justiça, para o julgamento do recurso espe
cial. 

ArL 544. Não admitido o recurso extraordinário 
ou o recurso especial, caberá agravo de instrumento, no 
prazo de dez dias, para o Supremo Tnbunal Federal ou 
para o Superior Tiibunal de Justiça, conforme o caso. 

§ 1° O agravo de instrumento será instruído com 
as peças apresentadas pelas partes, devendo constar, ob
rigatoriamente, sob pena de não cOnheCimentO, cópia do 
acórdão reconido, da petição de interposição do recurso 
denegado, das contra-razões, da decisão agravada, da 
certidão da- respectiva intimação e das procurações ou
torgadas aos advogados do agravante e do agravado. 

§ 2° Distribuído e processado o agravo na forma 
regimental, o relator proferirá decisão. 

§ 3° Na hipótese de provimento do agravo, se o 
instrumento contiver os elementos necessários ao julga
mento. do mérito do recurso especial, o relator determi
nará sua conversão, observandO-se, daí em diante, o 
procedimento relativo a esse recurso. 

§ 4° O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
tambêm ao agravo de instrumento contra denegação de 
recurso extraordinário, salvo quando, na mesma causa, 
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 6r.gão julgador, ~o prazo de cinco dias. 

Art. 546. E embargável a decisão da turma que: 
I- em recurso especial, divergir do julgamento de 

outra turma, da seção ou do órgão especial; 

n - em recurso extraordinário, divergir do julga
mento da outra turma ou do plenário. 

Parágrafo único. Observar-se-á, no recurso de 
embargos, o procedimento estabelecido no regimento in
terno." 

Art. 3° Ficam revogados os arts. 464 e 465, o parágrafo úni
co do art 514 e o parágrafo único do art. 531, todos do Código de 
Processo Civil. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias 
após a data de sua publicação. 

Câmara dos Deputados, de abril de 1994.- Inocêncio Oli
veira, Presidente. 

MENSAGEM N" 253, DE 11 DE MAIO DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o 
anexo projeto de lei que 11Altera dispositivos do Código de Proces
so Civil, relativos aos recursos11

• 

Brasília, 11 de maio de_I993. :- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 156-AU, DE 13 DE ABRIL DE 
1993 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presideute da República. 

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o 
anexo projeto de lei, que cuida da reforma do Código de Processo 
CiVil, no qne se refere aos recursos. 

2 A proposta resulta de estudos efetuados pelo Instituto 
Brasileiro de Direito Processual e pela Escola Nacional de Magis
tratura, com amplo apoio do Ministério da Justiça, que, buscando 
democratizar a reforma do ordenamento codificado, realizou nu
merosos encontros e simpósios. Seu texto básico, amplamente di
vulgado, foi objeto de _análise de advogados, magistrados, 
representantes do Ministério Público e professores. · 

3. A redação fmal do projeto foi elaborada_ por uma comis
são de especialistas na matéria, sob a coordenação dos Ministros 
Sálvio de Figueiredo Teixeira (presidente) e Athos Gusmão Car
neiro, secretariada pela Desemba.Tgadora Fátima Nancy Andrighi, 
e contou com a participação dos profe.c;sores Ada Pellegrini Grino
ver, Celso Agrícola Barbi. Humberto Theodoro Júnior, Josê Carlos 
Barbosa Moreira, José Eduardo Carreira Alvim, Kazuo Watanabe 
e Sérgio Shaione Fadei, levadas em consideração as inúmeras crí
ticas e sugestões: recebidas no amplo debate. 

4. As sugestões ora apresentadas, e que se harmonizam com 
o projeto relativo ao agravo. já em tramitação nO Senado Federal, 
buscam dois objetivos primaciais: em primeirô-lugar, simPlificar 
os procedimentos recursais e, em segundo lugar, integrar ao texto 
do Código de Processo Civil as normas relativas aos recursos ex
traordinário e especial, atualmente regidos pela Lei n° 8.038/90. 

5.Devem ser sublinhadas as seguintes propostas: 

a) o art. 496 é alterado quanto à denominação do recurso de 
11agravo11 e para a inclusão do returso de embargos de divergência, 
previsto na Lei n° 8.038/90; 

b) no pertinente ao recurso ade~ivo, seu prazo de interposi
ção é equiparado ao prazo para a resposta; 

c) é introduzido _um parágrafo tínico ao arL 506, eliminan
do-se dúvidas quanto ao momento de interposição do recurso; 

d) o prazo recursal, consoante a redã.ção proposta para o art. 
508, é uniformizado em quinze dias (exceto o caso dos agravos e 
dos embargos de declaração); 

_ e) o projeto busca simplificar a tramitação dos recursos no 
juí~ de origem, através do preparo prévio, o-que dispensará a pos
tenor remessa dos autos ao contador (art. 511); 

f) é alterade a redaçào do art. 516, afastando dúvidas e dan
do-lhe a exegese precOnizada psla melhor doutrina; 
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g) é modificada a redaçãc do art. 531, eliminando a medie
val alusão aos "artigos" na fundamentação dos embargos infrin
gentes~ 

h) o prazo para a interposição-do agravo contra a decí_são 
que não admite embargos é uniformizadO em cinco dias (art. 532); 

i) os embargos de declaração, tanto no que se refere à sen
tença como ao acórdão, passam a ser regulados num mesmo artigo 
(art. 532). CoD.Seqüentemente, são suprimidos os arts. 464 e 465 
do Código de Processo Civil (art. 2°do projeto); 

j) é modificada a redação do art. 518, para que os embargos 
de declaração venham a interromper, e não a suspender, o prazo 
para a interposição de outros recursos. Com isso, é e~ada uma 
causa freqüente de polêmica a iesplbito da contagem dos prazos re
cursais. De outra parte, o parágrafo único comina sanção· para o 
caso, lamentavelmente, não raro. de reiteração de embargos prote-
latórios: · -·--· "' --

I) o projeto altera a redação dos arts. 519 e 540, com vista à 
nova disciplina imposta pela Constituição de 1988; 

m) o projeto repõe, em sua sede própria que é o Código de 
Processo Civil, as normas sobre o recui"sõ extraordinário, e assim 
também as relativas ao recurso especial. A providência é tomada 
sem alteração da vigente sistemática deSses recursos, tal como 
consta da Lei n° 8.038/90, prevista somente a inodíficaçãó do pra
zo para a presidência do tribunal admitir ou não o recurso,- "em de
cisão fundamentada". De resto, as normas apenas são 
adequadamente reagrupadas, de molde a não alterar a numeração 
do Código; · .. . . ~-- _ ::_: ..;. 

n) o projeto elimi.tia a revisão~ nãO apenas nas causas -Sobre_ 
procedimento sumário como, buscando simplificação, também nas 
ações de despejo (que, aliás~ podem ser de competência dos Jui~:
dos Especiais- Lei n° 8.245/91, art. 80)" e nos casos de indeferi~_ 
mento liminar da petiçãc inicial (art. 551, § 3'); 

· o) fmalmente, o projeto suprime a desnecessária, esquecida 
e formalista "conferência" do acórdão, sem sentido- processual al
gum. Em compensação, passa a ser obrigatória a·redação de emen
ta para todos os acórdãos, ante sua necess~<J~ prática para fms de 
pesquisa e iridexeçãO da jurisprudência, (art. 563) .. 

6. Essa a proposta que Ora _submeto ao descortino de Vossa 
Excelência e que, ·acreditõ, contr1blliTãÚ'_Para ~ornar_ mais célere a 
prestação jurisdiCional. _ _ _ 

Atenciosamente, Maurício Corrêa, Ministro da Justiça. 
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA 

N" !56 DE !3-4-93 
1. Síntese do problema ou da situ_~ç-~ que reclama provi-

dências: - - - --

Necessidade de alteração do Código de-PrOCesso Civil 

2.- Soluções e providências contidas no ato normativo ou na 
medida proposta: 

Modificação do Código de ProceSso CiVil 
nas partes relativas a recursos 

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos: 
4. Custos: 
5. Razões que justificam a uigência: 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 
7. Síntese do Parecer Jurídico: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.869, DE II DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil. 

........................ _ ........................... ____ , ............... ,;.-................ -. ... -.-......••. 

ÚTULO VIII 

Do-Pi-õCedl:ineÕto o~inãrio 
_,, ............................... _.,._....,,_---=o,o~.-.-..;; ........................ ~ ....... ~~ ..... ..:. 

CAPÍI'ULO VIII 

Da Sentença e da Coisa Julgada 

SEÇÃOI 

Dos Requisitos e dos Efeitos da Senten_ça 

........................ -·--···-··-.. ····-· ·-· _-........ -=: ........ ~~---·~ ............. .. 

Art. 464. Cabem embargos de dec!araçãc quando: 
I- há na sentença ob~ridade, cfúvida ou contradição; 
II- for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se a sen

tença. 
Art. 465. Os embargos poderão ser interpostos, dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da publicação da sentença; con
clusos os autos, o juiz, em igual prazo,-os decidirá.. 

Parágrafo único:'OS embargos de declaração não _estão su
jeitos a preparo e suspendem o prazo para a interposição de outro 
recurso por qualquer das partes. 

-·····-······~--....... ~--··--·-~--...._--··-.. --·~···~·-·······""""......,. .. 
ÚTULOX 

Dos Recursos 

CAPÍI'ULOI 
Das Disposições Gerais 

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos: 
I- apelaçãc; . 
II- agravo de instrumento; 
m- embargos infringimtes; 
N- embargos de declaração; 
V -recurso ordinário; 
VI- reCurso ·especial; 
vn- recurso extraordinário. 

................ ~ ................................ -..................................... ~ ... -~ .......... .. 
· Art. 500. Cada parte interporá o recurso, independentemen

te. no prazo e observadas as exigêilcias legais. Sendo,_ porém. ven
cidos autor e réu, ao recurso interposto põr-qualqueT deles poderá 
aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso 
principal e se rege pelas disposições seguintes: _ _ _ 

I - poderá ser interpOsto perante a autoridade judiciária 
c-Oi:nJ)etente para admiti( O recurs~ principal, dentro de 10 (dez) 
dias contados da publicação do despacho, que o admitiu; 

1I- será admissível na apelação, nos embargos, infrin,gen-: 
tes, no recurso extra9I'dinári0 e no recurso especial; 
-- -Íli - não será conhecido. se houver desistência do recurso 
prindJ?al, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. 

Parágrafo único. Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas 
regras do recurso independente, quanto ãs condições de admissibi
lidade, preparo e julgamento no tribunal superior. 

Art. 506. O prazo para a interposiçãc do recurso, a]llicável 
em todos os casos o dis.POst()no art: 184 e seus parágrafos, contar
so-á da data: 

I- da leitura da sentença em audiência; 

b:- da intimação ãs-paiteS. quando a sentenÇa não for profe
rida em audiência~ 

m- da publicação da súmu!a do acórdãc no órgão oficial. 
Art. 507. Se? durante o prazo para a intetpOSição do recurso, 

sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer 
motivo de força maior, que suspenda o curso do processo, será tal 
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prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, 
contra quem começará a correr noVamente depois da intimação. 

Art. 508. Na apelaçãO e nos embargos infrigenteS, o prazo 
para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo único. (RevogadopelaLein°6.314, de 16-12-75.) 

·········································-···-······ .. · .. -·-·-----
Art. 511. São dispensados de preparo os recursos interpos

tos pelo Ministério Público, pela Fazenda Nacional, Estadual e 
Municipal e pelas respectivas entidades da administração indireta, 
que gozam de isenção legal. 

CAPÍTULO II 

Da Apelação 

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz. 
conterá: 

I- os nomes e a qualificação-das partes; 
II- os fundamentos _de fato e de direito; 
m- o pedido de nova decisão. 
Parágrafo único. No prazo para a interposição do recurso, a 

petição será protocolada, ou, depois de despachada. entregue em 
cartório. 

Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento 
da malária impugnada. 

§ 1° Serão, por€ni, objeto de apreciação e julgamento pelo 
tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ain
da que a sentença não as tenha julgado por inteiro. 

§ 2° Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um funda
mento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao 
tribunal o conhecimento dos demais. 

Art. 516. Ficam também submetidas ao tribunal as questões 
anteriores à sentença fmal, salvo as impugnáveis por agravo de 
instrumento. .,_ -

Art. 517. As questões. de fato, não propostas no juízo infe
rior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar qUe dei
xou de fazê-lo por motivo de força maior. -

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos 
em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder. Em 
seguida, determinará a remessa dos autos ao contador. 

Art. 519. Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da inti
mação da conta, o apelante efetuará o preparo, inclusive do porte 
de retomo, sob pena de deserção. Vencido o prazo e não ocorren
do deserção, os autos serão cmclusos ao juiz, que mandará reme
tê-los ao tribunal, dentro de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 1 o Ocorrendo justo impedimento, o juiz, ao relevar a pena 
de deserção, restituirá ao apelante .o prazo para efetuar o preparo. 

§ 2° A decisão, a que alude o parágrafo anterior, será irre
corr!vel. O tribunal, todavia, lbe apreciará a legitimidade. 

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito deyolutivo 
e suspensivo, Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, 
quando interposta de sentença que_: 

I- homologar a divisão ou a demarcação; 
n- condenar à prestação de alimentos; 
m- julgar a liquidação de s_entença; 
N- decidir o processo cautelar; 
V- julgar improcedentes os embargos opostos à execução. 

CAPÍTULO IV 

Dos Embargos lnfringentes 

Art. 531. Os embargos serão deduzidos por artigos e entre-
gueS no protocolo do tribunal. · 

Parágrafo único. A secretarià., juntando a petição; fará os 
autos conclusos ao relator do_ acórdão embargado, a fim de que 
aprecie o cabimento do recurso. 

ArL532. Se não for caso de embargos, o relator os indeferi
rá de plano. Deste despacho caberá recurso para o órgão compe
tente para o julgamento dos ~mbargos. 

§ 1° O recursO-POderá ser interposto dentro em 48 (quarenta 
e oito) horas, contadas da publicação do despacho no órgão ofi
cial. 

§ 2° O relator porá o recurso em mesa para julgamento~ na 
primeira sesSão seguinte. nãO participando da votação. 

Art. 5.33. Admitidos os embargos, proced_er-se-á aO preparo 
do recurso e sQrt.eio de novo_ relator. 

§ 1° O prazo para o p!eparo será de 10 (deZ) dias, contados 
da publicação, no órgão oficial, do despacho de recebimento dos 
embargos. 

§ 2o_ A escolha do relator recairá, quando possível, em juiz 
que não haja participado do julgamento da apelação ou da ação 
rescisória. 

bunal. 

----···· ............ ~ 
CAPÍTULO V 

Dos Embargos de Declaração 

Art. 535. Cabem embargos de declaração quandc: 
I- há' no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição; ~~ 
n- for omitido ponto sobre que devia pronunciar-Se o tri- · 

Art. 536. Os embargos serão opostos, dentro de S (cinco) 
dias da data da publicação do acórdão, em petição dirigida ao rela
tor, na qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso, contraditó· 
rio, ou omisso. 

Parágrafo único. Os embargos não estão sujeítos a preparo. 
Art. 537. O relator porá os embargos em mesa para julga

mento, na primeira sessão seguinte, proferindo o seu voto. 
Art. 538. OS embargos de declaração suspendem o prazo 

para a interposição de outros recursos. 
Parágrafo único. Quando forem manifes.tãmente prótelató

rios, o tn'bunal. declarando expressamente que o são, condenará o 
embargante a pagar ao embargado multa, que não poderá exceder 
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 

CAPÍTULO VI 
Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal 

SEÇÃOI 
Da Apelação Cível e do Agravo de Instrumento 

Art. 539. Nas causas em que forem partes, de um lado, Es
tado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro. município 
ou pessoa domiciliada ou residente no País, caberá: 

I- apelação, da sentença; 
n- agravo de instrumento. das decisões interlocutórias. 
Art. 540. Os recursos mencionados no artigo antec_edente, 

serão iriterpOstoS pai'a o Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
lhes, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento 
no juizo de origem, o disposto nos Capítulos n e Ill deste Titulo. 

Parágrafo único. Observar-se-á no Supremo-Trióunal Fede
ral o procedimento estabelicido em seu Regimento Interno. 

SEÇÃOII 
Do Recurso Extraordinário 

Art. 541. (Revogado pela Lei n° 8.03.8, de 28-5-90.) 
Ar! .. 54~. (Revogado pela Lei n° 8.038, de 28-5-90.) 
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Art. 543. (Revogado pela Lei n° 8.038, de 28-5-90.) 
Art. 544. (Revogado pela Lei n° 8.038, de 28-5-90.) 
Art. 545. (Revogado pela Lei n° 8.038, de 28-5-90.) 
Art. 546. (Revogado pela Lei n° 8.038, de 28-5-90.) 

CAPÍI'ULO Vll 

Da Ordem dos Processos oo Tribunal 

··················--~······--···········..o.-.:---···~·-···~····-··--····-·---· 
Art. 551. Tratando-se de apelação, de embargos: infrigerites 

e de ação rescisória, os autos serão conclusos ao revisor. 

§ 1 o Será revisor o juiz que se seguir ao relator na ordem 
descendenle de antigüidade. 

§ 2° O reVisor aporá nos autos o seu "visto", cabendo-lhe 
pedir dia para julgamento. 

§ 3° Nos recursos interpostos nas causas de procedimento 
sumarlssimõ, não haverá revisor.- -
Oooooooooo0000000+oooooooooooo~OOooM-oo.0,o~-~T000-~++ _______ ~-· -~-~-oo>;.,;.,,,;.. 

Art. 563. o aeóidão selá apresentado para ac<nferência, na pi
moira sessão seguinte à do julgamento, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. 
•.•••••••••••• ·····················--·-···-········""-········-~· ••• -.. ~ ••• :.c.~-=--·:... ••••• .:.:.:.;;.-~ •• 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 66, DE 1994 
(N° 3.802193, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil 
sobre as ações de mnsignação __ e_m -pagamento e de 
usucapião. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1° Os dispositivos a seguir f?numeddos, <4t Lei n° 

5.869, de I I de janeiro de 1973- Código de Proces.so Civil, pas
sam a o :ar com a seguinte redação: 

11Art. 890 ..... : ................ ~ .............. .:.~ ... ~-~--····~--

§ I o Tratando-se de obrigação em dinheiro, pode
rá o devedor ou terceiro optar pelo depósfto da quantia 
devida. em estabelecimento bancário oficial, onde hou
ver, situado no lugar do pagamento, em conta com cor
reção monetária,-CielitifiCando-se o credor por carta com 
aviso -de recepção, assinado o prazo de -deZ dias para a 
manifestação de recusa. 

§ 2° Decorrido o-pra:zc>referido no parágrafo ante
rior, sem a m.an:ifestação de recusa, reput.ã.r-se-á -o--deve
dor liberado da obrigação,-- ficando à disposição do 
credor a quantia depositada. 

§ 3° ocorréndo a recusa,"·inanitestada pÓr- escrito 
ao estabelecimento bancáriõ; O devedor ou terceiro po
derá propor, dentro de trinta dias, a ação de consignação. 
instruindo a inicial com a prova do depósito e da recusa. 

§ 4° Não proposta a ação noprazo do parágrafo 
anterior. ficará sem efeito o depósito, podendo levantá
lo o depositante. 

Art. 893. O autor, na petiÇão iniCial, requererá: 
I- o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser 

efetivado no prazo de cinco dias contado do deferimen
to, ressalvada a hipótese do § 3° do art. 890; 

. n - ~citação do réu para levantar o depósito ou 
oferecer respõsta~ 

••••••••••~··-•••J••"'"•~•••-~H-<••'--'--•••••'-•••••••••'••.:..1.•-·-· -••.:.:.~•;._.••·--~ 

-"----. M 896. Na contestação, o réu poderá alegar que: 
ParágrafoUnico. No cas_o do inciso IV, a alegação 

será admissível se o réu indicar o montante que entende 
devido. 

. , Art. 897 .. Não o(C:recida a contestação, e ocorren
tes os efeitOs d3. revelia, o juizjulgará pi-aCedente o pedi
do, declarará extinta a obrigação e_ condenará o réu nas 
custas e honorários advocatícios. 

Art.899 .......... :. ............................. - ........ _ ........ .. 
§ 1° Alegada a insuficiência-do depósito, poderá o 

réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, 
com_ ª cons~ente liberação parcial do autor. prosse
guindo o processo quanto à parcela controvertida. 

§ 2° A sentença que concluir pela insuficiência do 
depósito d~terminará, sempre que possível, o montante 
devido, e, neste caso; valerá como título executivo, fa
cultado ao credor promover-lhe a execução nos mesmos 
autos . . ,__ ~ _, 
., ••• ._..._ .............. _ ..... ~-.:;;-~~-~.;....i. ••• ; •••••• .-~;.7.-. .......... ;; ..• ~.::~.-.:.;.ri ..... . 

Art. 942. O autor. exp:mdo na petição i.n.icial o 
fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, re
quererá a citação daquele em cujo nome estiver registra
do o imóvel usucapiendo, bem como dos confmantes e, 
por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais in
teressados, observado quanto ao· prazo o disposto no in
ciso IV do art. 232. 

Art. 943. Serão intimados por via postal, para que 
manifestem interesse na causa, os representantes da Fa
zenda Pública da União, dos Estados,· do Distrito Fede
ral, dos Territórios ·e dos Munidpios." · 

Art. ~Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

.. (À Colni~'-sã~ de. éõ'nstituição, Ju~tiça e- Cidada
nia.) 

MENSAGEM N" 254, DE II DE MAIO DE 1993 
(Do Poder Executivo) 

SeJ;ili91"es Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Esta-do da Justiç~ o 
anexo projeto de lei que "altera os dispositivos do Código de Pro
cesso Civil sobre as ações de consignação em pagamento e de usu
capião". 

Brasilia, II de maio de 1993.- Itamar Franco. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o 
anexo projeto de lei, que cuida da reforma do Código de Processo 
CiVil, no que se refere às ações de conSignação em pagamento e de 
usucapião. 

2. A proposta resulta de estudos efetuados pelo Instituto 
Brasileiro de Direito PrO!==essual e pela Escola Nadonal_de Magis
tra1!Jra, cottllunplo apoiO do Ministério da Justiça, que, buscando 
democratizar a reforma do ordenamento codificado, realizou nu
merosos encontros e simpósios. Seu texto básico, amplamente di
vulgado, foi objeto de análise de advogados, magistrados, 
representantes do Ministério Público e professores. 
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3. A redação fmal do projeto fOi elaborada por uma comis
são de especialistas na matéria, sob a coófdenação dos Ministros 
Sálvio de Figueiredo Teixeira (presidente) e Athos Gusmão Car
neiro, secretariada pela Des_em_bargadora Fátima Nancy Andrighi, 
e contou com a partiCipação dos professores Ada Pellegrini Grino
ver, Celso Agrtcola Barbi, Humberto Thcodoro Júnior, José Carlos 
Barbosa Moreira, José Eduardo Carreira AlviiD, Kazuo Watanabe 
e Sérgio Shaione Fadei,_ levadas _!~m consid~ração as inúmeras crí
ticas e sugestões recebidas no amplo debate. · 

4. Há muito que- a doutrina brasileira vem proclamando a 
desnecessidade de audiência preliminar de justificação de posse no 
procedimento do usuc;~.pião, 3.udiênchi qUe- não apresenta maior 
significado prático e cienlíficO_e_SOiD.eiite contribui para burocrati
zar o processo, ao exigir, em-pautas geralmente congestionadas, a 
designação de uma audiência irre_levante. 

5. O projeto objetiva, portanto, ã. correção dessa anomalia, 
dando nova redação aos arts. 942 e 9_43 do Código de Processo Ci
vil, este para aprimorar a técnica e adaptar o sistema à modificação 
proposta. _______ _ ________ _ 

6. Introduz o projeto, de forma_ relevante, sensíveis e neces
sárias alteraçõeS na ação de Consignação em pagamento, louvan
do-se no melhor direito estrangeiro e adotando _sistema que se 
aproxima do direito italiano, de reconhecida eficiência. 

7. Em primeiro lugar, a proposta ensejã. Sein ofensa ao prin
cípio- c-OD.stituCional do acesso ao JudiciáriO, a liberação do deve
dor pela via extrajudicial, com a utilização do sistema bancário, 
sem ônus e com celeridade. (Art. 890 e parágrafos). 

8. Em segundo lugar, além de corrigir deficiência de reda
çãó do atual art. 897, introduz três significativas modificações no 
procedimento judicial da consignação (art. 899), a s-aber: 

a) exige que o reli indique, mi hipótese de alegar depósito a 
menor, o montante que entenda realmente devid_o; 

b) possibilita ao credor levantar desde~ l_ogo a quantia. ou a 
coisa. sobre a qual não houver controvérsia; 

c) enseja, em caso de insuficiência do depósito, e sempre 
que possível, a fixação do quantum devido, com eficácia de título 
executivo, facultando ao credor promover-The a execução nos mes
mos autos. 

9. Essas as normas que submeto ao descortino de VossaEx-
celência e que, entendo, contribuirão para agilizar a tramitação das 
ações de consignação em pagamento e de usucapião. 

Atenciosamente, - Mauricio Corrêa, Ministro da Justiça. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 00 MiNISTÉRIO DA 
JUSTIÇA N" 157 DE 13 DE ABRIL DE 1993 

1. Síntese do problema ou da situação que reclama provi
dências: 

Necessidade de alteração do Código de Processo Civil. 
2 Soluções e providências contidas no ato normativo ou na 

medida proposta: 

Modificação do Código de Processo Civil nas partes re-
lativas às ações de consignação em pagamento e de usucapião. 

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos: 

4. Custos_: 

5. Razões que justificam a Urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

7. Síntese do Parecer Jurídico; 
Aviso no 784- C. Clvil 

Brasília, 11 de maio de 1993: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Iiistitõi o- Código de Processo Civil~ 

LIVRO IV 
··Dos Procedimentos Especiais 

TÍI'ULOI 
Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa 

CAPITuLO! 
Da Ação de Consignação em Pagamento 

Art. 890. Nos casos previstos em lei. poderá o devedor ou_ 
terceiro requerer, com efeitO de pagamento, a consignação da 
quantia ou da coisa devida. 

Art. 893. Na petição inicial, o autor requererá a citação do 
réu para. em lugar, dia e hora determinados, vir ou mandar receber 
a quantia ou a coisa devida, sob pena de ser feito o respecüvo de
pósito. 

Art. 896. A contestação será oferecida no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data design~ para o_ recebimento, podendo o 
réu alegar que: 

I - não bcUve reciisa cU IDJl"ã 001 receber a q.urntia cu coisa devida; 
n- foi justa a recusa; - -
ill- o depósito não se efetuou no prazo ou ná1ugar do pa

gamento; 
IV- o depósito não é integral. 
Art. 897. Não sendo Oferecida contestação dentro do prazo, 

o juiz julgará procedente o pedido, declarará extinta a obrigação e 
condenará o réu no pagamento das custas e honorários advocaticios. 

Parágrafo únicO._ Proceder-se-á do mesmo modo se o credor 
receber e der quitação. -

Art. 899. Quando na contestação o réu alegar que o depósi
to não é integral, é lícito ao autor completá-lo, dentro em 10 (dez) 
dias, salvo se corresponder a prestaçãO, cujo inadimplemento acar
rete a re·scisão do ccntrato. 

CAPITvLOVTI 
Da Áção de Usucapião de Terras Particulares 

Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento 
do pedido e juntando planta do imóvel, requererá: 

I- a designação de audiência preliminar, a frm de justificar 
a posse; 

n-a citação pessoal daquele em cujo nome esteja transcri
to o imóvel usucapiendo, bem como dos confmantes e, por edital, 
dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, observado quanto ao 
prazo-o disposto no art. 232, IV. 

§ 1'0 A citação preVista ilõ no ll deste artigo valerá para to
dos os atos do processo. 

§ 2° Serão ci~tificados por carta, para que manifestem inte
resse na causa. -os-representantes da Fazenda Pública da União, do 
Estado, do Distrito Federal, do Território e do Município. 

Art. 943. O prazo para contestar a ação correrá da intimação 
da decisão, que declarar-juStificada a posse. 

· Parágrafo úiriCo. Observar-se-á o procedimento ordinário. 
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(À ComissãiJ de Con.stitu;çú>, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 67, DE 1994 
(N' 3.803193, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil 
sobre o processo de oonbecimento e o processo cautelar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os dispositivos a segUir enumerado.!!._ da Lei n° 

5.869, de 11 de janeiro de 1973- C6digo de Processo Civil, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: · 

"Art. 1 O. O cônjuge somente neces_sitará do con
sentimento do outro para propor ações que versem sobre 
direitos reais imobiliários. 

§ 1° Ambos os cônjuges serão neCessariamente ci
tados para as ações: 

I- que versem sobre direitos reais imobiliários; 

§ 2° Nas ações possess6ri3.s, a participaÇão-· do 
cônjuge do autor ou do réu somente ê indispensável nos 
casos de compasse ou de ato por ambos praticados. 

Art. 18. O jUiz, de ofício ou a requerimento, con
denará o litigante de má-fé a indenizar à parte ccntrária 
os prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advoca
tícios e as despesas que efetuou. 

§ 2' O valor da indenização será desde logo fixa
do pelo juiz, em quantia não superior a vinte por cento 
s-obre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento. 

Art.20 ................ _. _________ ~----····-

§ 4° N3s causas de pequeno valor, nas de valor 
ineStimável, naqueles em que não ~ou ver condenação ou 
f~ venc.ida a Fazenda Pública, e nas execuções, .embar
gad!lS ou não, OS honorárioS serãO fixados consoante 

. apreciaçãO equitativa do jniz, atendiâas as normas das 
alíneas a, b e c do parágrafo anterior. 

.. -..............•.. -....... .--.:-...:o•~-··;..· .. -·.~~~ ......... ---·· .. 
Art. 33 ...................... _______ ....... _ ........ .. 
Parágrafo l!nico. O juiz podeiá-âetenninar que a 

parte responsável pelo pagamento dos honorários do pe
rito- deposite eril jUízo O Valor correspondente a essa re
muneração. O numerário, recolhido em depósito 
bancário à ordem do juizo e com correção- monetária, 
será entregue ao perito após a apresentaÇão do laudo, fa
cultada a sua liberação parcial, quando necessária. 

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida 
por instrnmento público, ou particular assinado pela par
te, habilita o advogado a praticar todos os atos do pro
cesso, salvo para receber citaçãO inicial, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, 
dar quitação e írrnia.r compromisso. 

Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, 
renunciar ao mandato. provando que cientificou o man
dante a fun de que este nomeie substituto. Durante os 
dez dias seguintes, o advogado continuará a apresentar o 
maD.danie, desde Que nece.ssário-Para lhe evitar prejuízo. 

Art. 46 ........................................... - ..... --........ .. 

Parágrafo único. O jniz poderá limitar o litiscon
sórcio facultativo quanto ao número ~-litigantes, quan
do e_ste comprometer a rápida solução do litígio ou 
dificultar a defesa. O pedido de limitação interrompe o 
prazo para resposta, que recomeça da inÍimação da deci
sãç. 

Art.l25 ................................... _ ............................ . 

N- tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 

.................................... ~---~·"'-:····-~~,~~;.... ........... _ ..... . 
~· Art. 162 ........................... ,-... - .... - ..... _ ...... _ .... , ~ 

......................... _ ................................. : .. -..~ .......... ~.;.: ........... . 
§ 4° Os atos meramente ordinatórios, como ajun

. tada e a vista obrigatória, independem de despacho, de
vendo ser praticados de oficio pelo _servidor e revistos 

- - pelo juiz quando necessários. 

........................ ~··---.. ~ .... -............... -............. ~ ................. . 
Art. 170. É lícito o uso da taquigrafia, da estenoti

. pia, on de outro mêtodo idôneo, em qualquer juizo ou 
lnlmnal. 

'""""-""""'"'"-"""'"'''"--•••<-'..:.:0"""""'-••~--·<••••••••• .. u••--

Art. 172 Os atos prOCessUais realiz.ar-se-ão em 
· dias úteis, das seis às vinte horas. 

- § I' 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 .Penhora poderão, -em casos ex
cepcionais, e mediante autorização expressa do ju_i~. _rea-. · 
Iizar-se em domingos e feriados, ou Dos dias- úteis, fora 
do horário estabelecido neste artigo~ <?~~-r:v~q o disws
to no arL 5°, inciso XI. da Cons~tuição Federal . 

§ 3° "QuandO o ato tivêr ·que Ser Pra"tiCacÍo em de
terminaâo prazo, por meio de petição, esta deverá ser 
apresentada no protocolo, dentro do horário de expe
diente, nos termos da lei de organizaç"ãO jUdiciária local. 

................... ~--.. ·--·-···· .......... , .... _ .. "':":"'"""''""''''.,. .... .. 
Art. 219 ......... : ............................... --'..:.; ............... . 

§ 1° A interrupção da-~scriçãq letroa~á à data. 
· da propositura da ação. 

§ 2° Incumbe à parte promover a citação do réu 
nos dez dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, 
não ficando prejudicada pela demora imputável exclusi-
vamente ao senriço judiciário. · 

§ 3° ~ao sendo citado o réu, o juiz prorrogará o 
prazo até o máxime de noventa dias. 

Art.239 ............................ ______ .. _ ............ . 
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Parágrafoúnico .................. : ................................. . 

m- a nota de ciente ou certidão de que o interes
sado_ não a apôs ao mandato. 

Art. 272. O- prOcedimento comum é ordinário ou 
sumáriO. - · 

Parágrafo único. -o--Procedimento especial e o 
procedimento sumário re8em:-se-pelãi disposições que 
lhes são própiiãS, aplicando-se-lhes, subsicliariam.ente, 
as disposições gerais do procedimento ordináiio. 

Art. 273. O juiz poderã, a requerimento da parte, 
antecipar, total ou parcialmente, _os efeitos da tutela pre
tendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 
inequívoca, se conven-sa Ua verossimilhança da alegação 
e: 

I- haja fundadO receio de dano irreparável ou de 
dificil reparação; ou 

]] - fique caracterizado o abuso de direito de de
fesa ou O manüesto propósito protelatório do réu. 

§ 1° Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indi
cará, de modo claro e preciso, as razões do_seu conven
cimento. 

§ 2° Não se coo.cederá a antecipãção- da tutela 
quando houver perigo de irreversibilidade do provimen-
to antecipado. -

§ 3° A execução da tutela antecipada observará, 
no que "couber. o disposto nos in_cisos li e m do art. 588. 

§ 4° A tUtela antecipada poderá ser revogada ou 
modificada a qualquer tempo, em decisão fundamenta
, da. 

§ 5° Concedida ou não a an~cipação da tutela, 
prosseguirá o processo até I mal julgamento. 

Art. 296:Indeferida a petição inicial,,~ autor po
derá apelar, facultado ao juiZ, -no- praZo de quarenta e 
oito horas, reformar sua decisão. 

Parágrafo úriic:õ~ :t'lio ·sendo_ ~formada a deci~_. 
os autos serão imediatamente encaminhadoS ao_ tribunal 
competente. 

Art. 331 Se não ~e verificar qualquer das hip6te
ses previstas nas seçõeS pre<:edentes e a causa versar so
bre direitos disponíveiS, o jUiz designará_ audiência de 
conciliação, a realizarMse no prazo máximo de trinta dias, 
à qual deverão comparecer as partes ou seus procuradoM 
res, habilitados a transigú-. - -

§ 1° Obtida a conciliação, será reduzi <:;la a termo e 
homologada por sentença. 

§ 2° Se, por qualquer motivo, não for obtida a 
conciliaç"ão, o jUiz nxará os pontOS "corii:rovertidos, deci
dirá as questões ProceSsuais pendentes e determinará as 
provas a serem produzidas, designando audiência de ins
trução e julgamento se necessário. 

Art. 417 O depoimento, datilográfico ou registra
do por taquigrafia, entenotipia ou outro método idôneo 
de documentação, será assinado pelo juiz, pelo depoente 

e ~los procur~s. _facultando-se ~ partes a sua gra
vação. 

- P8rágrafo úniCO. o" cJ.epoimentO será passado para 
a versão datilográfica quando houver recurso da senten
ça. ou noutros casos, quando o-juii o· determinar, de ofí

- go _ou a requerimento da parte. 

Art. 43_4. Quando o exame tiver par objeto a au
tenticidade ou a falsidade de documento, ou for--de natu
~ médico-legal, o perito será escolhido, de 
preferência, entre os técnicos dos estabelecimeritos _ofi
ciais especializados. O juiz autorizará a remessa dos au
tos, bem como do material sujeito a exame, ao_ d.iretor do 
estabelecimento. 

Art. 460 ............................................................... .. 

Parágrafo único. A setença deve ser certa, ainda 
quando decida relação juridica condicional. 

Art. 461. Na ação que tenha porobjeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz cOnceM 

, derá a tutela específica da obrigação ou, se proced~te o 
pedido, determinará providências que assegurein o resul
tado práticô equiValente ao do ad.implemento. 

§ 1° A obrigação somente se converterá em per
das e danos se o autor o requerer ou se impossível a tute
Ia específica ou a -Obtenção do resultado prático 
correspondente. 

. · § 2° A indenização por perdas e danos dar-se-á 
sem prejuízO da multa (art. 287). 

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo justificado rec~io_de .ip.efi(acia do provimento 
fmal, é líCito ·ao juiz Conceder a tutela li.miharmente ou 
mediante justificação -previa. citado o réu. A medida li
minar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer 
tempo, em decisão fundamentada. 

§ 4° O juiz poderá, na hip6tese do parágrafo ante
rior ou na sentença. impor mUlta diária ao réu, indepen

. dentemente de pedido do autor, se for_ suficiente ou 
cõinpãtível--cOm a obrigaçãO, flxáiidO:.se prazo razoável 
para o cumprimento do preceito. 

§5°-Para a efetivação da tutela espe(:Uica ou para 
a obtenção ·do resultado prático equivalente, poderá o 
juiz, de ofício ou a requerimento, determinar·as medidas 

· necess_árias, tais como a busca e apreensão, remoção de 
pessoas e coisas, desfazimento de obras, imped.itnento 
de atiVidad.e nociva, além de requisição de força policial. 

Art.SÕO .......... - ..................................... __ _ 

Parágrafo únicO. Interposto o recurso, a medida 
cautelar ~rá requerida d_ire~e~te ao tribunal. 

Art. 805. A medida cautelar poderã ser substitní
da, de ofíciO ou a requerimento de qualquer das partes, 
pela prestação de caução_ ou outra garantia nienos gravo
sa para o requerido,_ Sempre que adequada e suficiente 
para evitar a lesão ou repará Mia integralmente." 

Art. Z' Ficam revogados o inciso I do_aft. 217 e o § 2° do 
art. 242, renumerando-se os incisos II a V daquele artigo e o § 3° 
deste, do Código de Processo Civil. 
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Art. _3° Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de 
sua publicação. 

amara dos -Deputados. de abril de 1994. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

MENSAGEMN"255DE 11 DE MAIO DE 1993 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo ol da Constituição Federal, submeto à 
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposi
ção de MOtivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça. O anexo 
projeto de lei que "Altera os dispositivos do Código de Processo Civil 
sobre o processo de conhecimento e o processo cautelar''. 

Brasllia, 11 de maio de 1993. - -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o 

anexo projeto de lei, que cuida da reforma do Código de Processo 
Civil, no que se refere aos processos de conhecimento e cautelar. 

2 A prop:Jsta ·resulta de estudos efetuados pelo Instituto 
brasileiro ~ Direito Pr<;>cessual ~ péla Escola Nacional de Magis
tratura, cqm amplo apoio do Ministério da Justiça, que, buscando 
democratizar a reforma do ordenamento codificado, realizou nu
merosos encontros e símpósios. Seu 'texto bãsico, amplamente di-
vulgado, mere_ceu a análise P--~ ___ "advogados, magistrados, 
representantes do Ministério Público, e professores. . _ 

3. A redação fmai do projeto foi elaborada por uma comis
são de especialistas na matêria, sob a coordenação dos Ministros 
Sálvio de Figueiredo Teixeira (pr:esi9en~) e A_thoS Gusmão Car
neiro, secretariada pela Desembm;gaçlora F,átilna ]'fancy Andrighi, 
e contl;l com,a_participação-dQfi professOres Ada Pellegrini Guino
ver, Çelso Aglicola Barbi, Humberto Theodoro Jqruor, José Carlos 
Barbosa Moreira, José Eduardo Carreira Alvim~ Kazuo Watanabe 
e Sérgio Shaione fade:l,oley":'las em c,o!tsi~~aÇão. ~s :n,14~eras cri-
ticas e s'\ge!~ '!'b~bjqas po _amp!q clebale. , .- _. . ___ • 

4. Diversas são as alterações e_inov<IÇ_qes propostas neste 
projeto, ·com profundas repercussões na simplifiéação e ·efiCácia do 
processa civil brasileiro, merecendo-destaque: 

a) O incentiVõ à ·conciliaçã~ CC!mo f ~I"IDi .alt~m~{i~va de so
lução dÇ> c_<?Ilfii~,incl~~ivy'com .a previsão~ auc;liêQ.Çi~ piefim.inar 
de con.ciliação quando a lide v.ersar direitos.disponíveis (arts. 125, 
Ve331); · 

, b) O estimulo nos modernos métodos, de cjOCUjllOJ:>tação re-
momeJ?.dados pel~ atual tecnologia (art~ 170); . , . , , 

~)a solução àtormen~osa e antiga polêmica sobre a necessi
dade ou não_ da participação dO cônjuge, como autor e réu, nas 
ações possessórias (art. 10); 

d) a dispensa do :1-ecoo.hecim.ento de f~~ na procuração 
outorgada ao advogado (art. 38); · ·· · -

e) a adoção:do litiscons6rcio facultativo recusáVel, reco
men.da4a pela doutrina por força de situações práticas de coo.flitos 
hoje veiificadas na sociedade· de:massa em 'qué vive1pos (art. 46); 

f) a dispensas de desPacho jtidicüll de atos merahrente ordi-
nários (art. 162, § 4"); · · · 

g) a realização de atos processuais até às 20;00 boi-a& (art~ 
172); 

h) a introdução do instituto da antecipação da tutela, cerca
do das necessidades cautelares (art. 273), na linha do-que se ado-
tounaLein08.245/91,; , , 

i) a sistemática para tomar mais eficaz o cumprimento de 
obrigações de fazer ou não fazer, determinando ao juiz a obser
vância da tutela específica e de providências que aSsegurem o re-

sultado prático equivalente ao do adi.mplernento, com possibilida
de de liminar fundamentada e de imposição de multa ao ·réu (art. 
461); 

j) a definição da competência do tribunal para o conheci
mento da medida cautelar, após a iil.terpásição do recurso·(art. 800, 
parágrafo único); 

I) a substituiçãO da medida cautelar pela prestação de cau
ção ou de outra garantia menos gravosa, desde que eficaz (art. 
805); 

m) a melhor disciplina do instituto da litigância --de má-fé 
(art. 18), dos honorários advocatícios na execução (art. 20), dos 
honorários do perito (art. 33); da renúncia do mandato (art. 45), da 
interruPÇão da prescrição (art. 219); da intimação das testemunhas 
por mandato (art. 239), parágrafo único, IIT), do procedimento re
lativo ao indeferimento da petição iniCial e atos Sribseqüentes (art. 
296) e da documentação para a prova pericial (art. 417); 

6) Essas as diretilzes que nOrtearam a elaboração do projeto 
de lei que tenho a honra de oferecer ao descortinp de Vossa Exce
lência. 

Atenciosamente, Mauricio Corrêa,- Ministro da Justiça. 
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA . . .. . . 

n° 153 de 13/4/93 
1. Síntese do programa ou da situação que reclama provi-

dências:· - · 
·· - ~ Necessidade de alteração do Código de Processo Civil. 

2. Solução e providências contidas no ato normativo ou na 
medida proposta: 

ModificaçãO do Código de Processo Civil nas partes re
lativas e processos de conhecimento e cauteJar. 

· · 3. Alternativa ·existentes às·:Õledidas ou atos propostos: 
- Projeto de Lei n° 914, de 1991, do Deputado Renato 

Viana, que alter~ os artigos 513, 737 e 738 do Código de Pro
cesso Civil (exigindo depósito· judicial como requisitado para 
apt:es~~tar -:-ecurso em instância superior, com o objetivo de 
agilizar ajustiça." : 

- Proj<to de Lei da Câmárà n• 98 (PL no' 635191, na ori· 
gem), do Deputado Pedro Abrão,~cJ.Ue "altera o inciso I dÕ art. 
S~ da. Lei 0° S.sfi? d(; 11 dej~eiro de-1973 _;_Código de Pro-
cesso-C_ivil,edáoiltrasprovidênciaS~" · ·' _ 

'.~C Custos: '' · '· ·' · 
5. Razões que justificam a ur_gência: 
6._ Impacto soPre o meio ~b_iente: 
Síntese do Parecer Judiciário: 

.. l.EGI$LAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
. CC'ORDENAÇÃO DASCOMISS6ES PERMANENTES 

LEI N"5.1Í69, DE liDE JANEIRO-DE 1975. 

In~tiiui o Código ~e )?rOces~ ç~vj~ ' 
; • • • "• •• • • •• ;~.:..~•••••• -··~·· •• .; .. :O: • .:..J:.;, •<>~•• ~.~~uo .:-... o.oõoo.O•~•--•••••• ••• "••• 

'TÍ'I'liLÔ Ii' 
Q~s~partes e do~ procuradores -- ooí:riJLo r · · · 

o Da capacidade processual 

•••-••••••••••••••••••""""-•-••••--•••••••• .. >••~•••""''";.,.-.r.,.; • .":.,;uo''••<'••••••~;•-• 

ArL 10. O cônjuge soinente necessitará do consentiniento 
do outro para proPQ! ações que versem sobre bens imóveis -ou- di
reitos reais sobre i,nióveis alheios. 

__ Parágrafo Unjco. Ai:rióOs os cônjuges serão necessariamente 
citados para as ações: 
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I- reais imobiliárias; 
II -resultantes de_ fatos que digam respeito a ambos os côn

juges ou de atos praticados por eles; 
m - fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da 

família, mas cuja execução tenha de recair sobre o produto do tra
balho da mulher ou os seus bens reservados; 

IV- que tenham por objeto o reconhecimento, a constitui
ção ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os 
cônjuges. 

CAPÍTIJLO II 
Dos Deveres das Partes e dos seus Procuradores 

SEÇÃOII 
Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual 

Art. 18. O litigante de má-fé indenizará à parte contrária os 
prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios todas as 
despesas que efetuou. 

§ 1° Quando forem dois ~ou mais os-litígantes de má-fé, o 
juiz condenará cada um na proporçãO do seu respectivo interesse 
na causa, ou solidariamente aqueles que se coligai"am para lesar a 
parte ccntrária 

§ 2° Não tendo elementos para declarar, desde logo, o valor 
da indenização, o juiz mandará liquidá-la por arbitramento na exe
cução. 

SEÇÃOill 
Das Despesas e das Multas 

Art. 20. A Seõ.teD.Ça-cOndenará o vencido a pagar ao vence
dor as despesas que anteeij>óu- e os honrários advocatícios. Essa 
verba honorária será devida, tainbém, noS caSOs em que o advoga-
do funcionar em causa própri3.. -- - - - -

§ 1° O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, conde
nará nas despesas o vecido. 
, § 2°As despesas abrang~m não só as custas dos ,atos do pro
cesso, como também a indenização de viagem, diária de testemu~ 
nha e remuneração do assistente- téciiico: - --- ·-

§ 3° Os honorários serão fixados _entre o mínimo de 10% 
(dez por cento) e o máximo_de 20% (vinte-por cento) sObre o valor 
da condenação-, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissiOnal; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado 

pelo advga~ e_ o tempo exigido para o seu serviço. 

§ 4° Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável 
bem como naquelas em que não houver Condenação ou for venci
da a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apre
ciação eqüitativa do juiz, atendidas aS normãs-das letras i a c do 
parágrafoanferior. · · 

§ SO Nas ações de i.Ddenização por 3to .ilícito contra pessoa, 
o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o 
capital necessário a produzir a renda corres(X>ndente às prestações 
vincendas (art. 602), pode~do estas ser pagas, também mensal
mente, na forma do § 2° do referido art. 602,- inclusive consigna
ção na folha de pagamentos do devedor. 

-- - Art. 33. Cada parte pã.gará remuneração do assistente técni
co que houver indicado; a do perito será paga pela parte que hou
ver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas 
as partes ou determ.iD.ado de ofício pelo juiz. 

CAPÍTULOill 
Dos Procuradores 

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por ins
trumento público, ou particular assinado pela parte, estando com a 
firma reconhecida, habilita o advogado a praticar todos os atos do 
processo, salvo para receber a citação inicial, confessar, reconhe
cer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito 
sobre que e ftmdação, receber, dar qação e firmai compromisso. 

Parágrafo úoicõ. Este Código indica os processos em que a 
procuração deve conter poderes para os atos, que os exijam espe-
ciais: - - - -- -- - - -- - -

CAPÍTULON 
Da Substituição das Partes e dos Procuradores 

.;; .. ~ .......... ; ....................................... ·············~···"······················"·······~ 
Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao 

mandato, notificando o mandante, a frm de que lhe nomeie suces
sor. Durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação, o advogado 
continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe 
evitar prejuízO. 

CAPÍTULQV 
Do Litisconsórcio c da Assistência 

SEÇÃOI 
· · -- - - · · ·~ Do Litisconsórcio 

Art. 46. Duas Ou mãis pessoas püdem litigár, llo Diesnio 
processo, em conjunto, ativa ou p3Ssivamente, qUãndO: -- -

I- entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 
-ielativameJite à lide;· 

II - os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fun-
damentO de fato ou de direito; · - · - - -

ill .:.:. entre as causas houver conexão pelo objetO Ou pela 
causa de pedir; 

IV - ocorrer afm.lélade de questões por um ponto comum de 
fato ou de direito. · 

TÍTULON 

Dos Órgãos Judiciários e d_os Auxiliares da Justiça 
.; ..............•.. -"'"~····--·-··......_. .. ..__~·····---. ---···~---:·~~~--················· 

.CAPÍTULON 
Do Juiz 

SEÇÃO I 
~~~_Poderes, do_s_ D_e~~~ e da R~ponsabi~dade do _Juiz 

Art. 125. O juiz dirigirá o processo cOriforme as-diSPosições 
deste Código, competindo-lhe: 

1-- assegurar às partes igualdade de tratamento; 
II- velar pela rápida solução do litígio; 
m- prevenir ou reprimir qualquer atO contrário à dignidade 

da Justiça . 
••• ••••• ;;; ... ; ••••••••• ~ •••••••••• -••••••••••••••• -;-•• .-.~ •••••••••• ;ou.-.-•••••••• ;_-~·"·.:..: ••••• - ••••••••• 
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TÍTIJLOV 
Dos Atos Processuais 

CAPÍTULO! 
Da Forma dos Atos Processuais 

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

Dos A los do Juiz 

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos. 

§1° Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao proceSso, 
decidindo ou não o mérito_da causa. 

§ 2° Decisão intcrlocutóxia é O_ato pelo qUal o juiz, no curso 
do processo, resolve_questão -incídente. 

§ 3° São despachos todos os demais atos -do juiz -praticados 
no processo, de ofício ou a requerimentO da parle, a cujO rCspeii()a 
lei não estabelece outra forma. 
..................... ~ ... ~ .. ······················»··-~~~ ~~--

SEÇÃOIV 
Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de Secretaria 

••••uooo<o••••••••••r~~••,.,-..-•• -.-· .... ••••••-•••-·-"'""'"""'"---··--·---~•'-'•••• 

Art. 170. É lícito o uso da _taquigrafia em qualquer juízo ou 
tribunal. 
••..•...... ~ .... ~ •••• .,.h ............. ...,. _________ •• _~-----.-..:...-•• 

CAPÍTULO II 
Do Tempo c do Lugar dos A tos Processuais 

SEÇÃOI 
Do Tempo 

Art. 172. Os atos processuais r'eàliiai-se-ão em dias úteis, 
de 6 (seis)às 18 (dezoito) noras. 

§ 1° Seião, todavia, concluídos, depois das 18 (dezoito) ho
ras, os atos, iniciados antes. quando o adlãmento prejudicar a dili-
gência ou causar grave {4m.o. .. . _ __ _ 

§ 2° A cítaÇão e a ·pcnbora pOdei-ão; ein casos excepcionais, 
e mediante autorização expressa do juiz realizar~se eni domingos e 
feriados; ou nos dias úteis, fora do horário eStahelecido neste arti
go, observando o disposto no art. 153, §-10, da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
·······--·~-··~·ç,.-,,-............................. ~··"-'·····=···-'"·~~--~~~-·-·--·~ 

CAPÍTULO IV 
Das Comunicações dos Atos 

§ 5° Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, 
de oficio. conhecer da prescrição e decretá-la de imediato. 

§ 6° Passada em julgado a sentença,a que se refere o pará
grafo anterior, o escrivão comunicará aO réu o resultado do julga
mento . 

SEÇÃOIV 
Das Intimações 

•••••••••"•~·· ''"•••••• .. ••••••••• .. ••---••-••••-••••-""'"~--••••••"•-~n• .. --~••'-"•...;..; 

An. 239. O esci_ivãC? ou ofic~~I ~jUstiça portará por fé, nos 
autos. no mandado ou na petição. que intimou a pessoa, datando e 
assinando a certidão. 

Parágrafo único. A certidão deve conter: 
I- a indic~ção, do lugar e a descrição da pessoa intimada. 

mencionando, quando possível, o número de sua carteira de identi
dade e o órgão que a expediu; 

n-a declaração de entrega da contra fé; 
ITI- os nomes das __ te~~~munhas, _que assistiram ao ato, se a 

pessoa intimada se recusar a apor a nota de ciente. 

TÍTIJLOVII 
Do Processo ·c do Procedimento 

CAPÍTULO! 
Das Disposições Gerais 

'"""""'"""-"'"~"'•"-"'-•"""•••-••""•++•• .. .;•""--'-••••••-•--'-••• .. -n . ...,. .. .;.,,;,=~-.;;. •• _, 

Art. 272. O procedimento comum é ordinário 0'9- sumaríssi-
mo. 

Art. 273. O procedimento especial e procedimento sumarís
simo regem-se pelas disposições-que lhes são próprias. aplicando
se-lhes. subsidiariamenté. as disposições gerais do procedimento 
ordinário. 

~ ~TÍIVLO VIII 
' Do Procedimento Ordinário 

CAPÍTULO! 
Da Petição Inicial 

SEÇÃO"m 
Do Indeferimento 4a Petição Jnici~ 

. . . . 
··············-····-----· .. ·"'-·-----· ... ··-"·_. ......... .._h...--.. <-··--·~·""""'-···"-"-··············· 

_Art. :;~6: Se o·_ autor apelar da sentença ~e_ip.deferimento da 
............................................ - ..............•. - ... ,.....,..~--~-F'>········~n..,_,.._,._ ~ pétlÇ8:à1iiicial, o despacho, que receber o re-curso, -a:ndará citar o 

SEÇÃO ill réu para acompanhá-lo. 
Das Citações § 1 o A citaçãO Valerá para todos os termos ulteriores do 

"'""''••••"'""'-••--"'''~"--•••--u-. ......_-~--~..........._.;.l ...... ; ..... ,, .. 

Art. 219. A citação válida contra prevento o juízo, induz li
tispendência e faz litigiosa a coisa~ e, _ainda quando ordenada por 
juiz -incompetente, constitui em nioZ.a O devedor e interrompe a 
prescrição. 

§ 1° A prescrição considerar-se-á. interrompida na data do 
despacho que ordenar a citação. · 

§ 2° Incumbe ã parte, nos 10 (dez) dias seguintes à prolação 
do despacho. promover a criação do réu. 

§ 3° Não sendo citado o réu, o juiz proiTOgará o prazo até o 
máximo de 90 (noventa ) dias, contanto que a parte o requeira nos 
5 (cinco) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior. 

§ 4° Não se efetuando a citação nos prazos mencionados 
nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a 
prescriçaão. 

processo. 
§ 2° sendo-pf6Vid0 o recurso,- 0 reu- será intimado, na pes

soa de seu procurador, para responder. 

§ 3° Se o réü' rião tiver p~ocUrado constituído nos autos, o 
processo correrá à súà revelia. · · · -
........... - ... ~--- ........................ h ............. .,.-..... ~ ....... ~ ............. .-.; • .....:._ ____ ... ~ •• :_...;_ 

CAPÍTULO V 
Do Julgamento Conforme o Estado do Processo 

................... .-................. - ....... _._ ................. ç.~;.-:;.;.o.,...,. ............. - ........ .-.. . 

SEÇÃOill 
Do Saneamento do Processo 

Art. 331. Se não se verificar nenhuma dãs hiPóteses previS
tas nas seções precedentes, o juiz, ao declarar saneado o processo: 
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I - decidirá sobre a realização de exame pericial, nomeando 
o perito e facultando às partes a indicação dos respectivos assisten-
res~~coo; -

II - designará a audiência de instrução e julgamento, defe-
rindo as provas que nela hão de produzir-se. -

SEÇÃOVI 
Da Prova Testemunhal 

SUBSEÇÃOI! 
Da Produção da Prova Testemunhal 

Art. 417. O depoimento, depois de datilografado, será assi
nado pelo juiz, pela testemunha e pelas partes. 

SEÇÃOVII 
Da Prova Pericial 

Art. 434. Quando o ex:ame tiv_e;r por objeto a autenticidade 
ou a falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o 
perito será escolhido, de preferência,-entre -os~tecnicos dos estabe
lecimentos oficiais especializados. O juiz autorizará a remessa dos 
autos, bem com o do material sujeitO a exame,· ao estabelecimento, 
perante oujo diretor o perito preStará o compromisso. 

Parágrafo único. Quando o exame tiver: por objeto a autenti
cidade da letra e firma, o peritO poderá requiSitar, para efeito de 
comparação, documentos existentes em repartiçõeS Públicas; na 
falta destes, poderá requerer ao juiz que a j>essoa, a (piem se atri
buir a autoria do documento, lance em folha de papel, por cópia, 
ou sob ditado, dizeres diferentes, para fms de cOmparação. 

················~·····-······-··------·--..··~-. --------·-··· 
CAPíTuLo VIII 

Da sentença e da COisa JUlgada 
SEÇÃO I- 'i,-.= -r..,;- r.t 

Dos Requisitos e dos Efeitos da Sentença 

··················~···ú•••··························~··············· .... ~ ............ -........ ~o ................ . 
Art. 460. É defeso ao,juiz proferir sentença, a favor do au

tor, q~ natureza, diversa. da pedida, bem como condenar o réu em 
quantidade superir ou em objeto diverso do :que lhe foi demanda
do. 

Art. 461. A sentença deve ser certa, ainda quando decida re-
lação juríilica Coildicional. - -

······--···················-·······-----······-···--~-

LIVROID 
Do ProcessO Caute]ar 

TtrUl.o ÚNICO 
Das Medidas CautelareS 

CAJ'Í11JLOI 
Das Disposições Gerais 

Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da 
causa; e, quando preparatórias, ao juiz conipcifente, para conhecer 
da ação principaL 

Parágrafo único. Nos casos urgentes,' Se a causa estiver no 
tribunal, será competente o relator do recurso.'--

Ant. 805. A medida decretada poderá ser substituída pela 
prestação de caução, sempre que esta seja adequada e suficiente 
para evitar a lesão ou repará-la intP-gralmente. 

··················--·············--······------~·"·······•<·•·················· 

(À Comissão de Constituição, Justlçã e CUúulania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA, N' 68, DE 1994 
(N° 3.810193, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil 
relativos ao processo de execução. 

O Congfesso Nacional d_e~reta: _ __ __ __ __ _ _ _ 
Art. 1° Os dispositivos a seguif ·etnimerados, da Lei n° 

5.869; de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, pas
-sam a vigorar com a seguinte redação: 

''Art.569 ............................................................... . 

Parágrafo único: Na desistência da execução, ob
servar-se-á o seguinte: 

a) serão extintos os embargos que versarem ape
_nas sobre questões processuais, pagando O credor as cus
tas e os honorários advoçatícios; 

b) nos demais casos, a extinção ·dependerá da 
.concordân~ia:_do embargante. 

. ......... _ ...................... ,.~ ............. , ...... " ........... ---
Art.584 ............................................................... . 

m - a sentença homologatória de_ laudo_ ;rrbitral, 
de conciliação ou de transação, airida que esta llie verse 
questão posta em juízo; 
" . : . . ~ -...................................... ···········~~·-------·······#······-

Art. 585 ...................................................... ._ .•.. , •••.. 

I- a letra de câmbio, a nota promissória a dupli
cata, a debênture e o cheque; 

II- escritura 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 Público, pela De

. fensoria Pública oi pelos advogados dos transatores; 

§ 1 o A propositura de qUãlquer ação relativa ao 
- débito constante do título executivo não inibe o credor 

de promover-lhe a execução. 

ArL 601. Nos casos previstos no artigo 3nteti_or, o 
devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante 
não superior a vinte por cento do valor atualizado do dé
bito em execução, sem prejuízo de outras sanções de na
tureza processual ou material, multa essa que reverteá 
em proveito do credor, exigível na própria execução. 

······················~········~~~--=---·--- ~~---""········· 

Art. 614 ............................................ -~ .... ~----··· 

n - com o demonstrativo do déhito atuializado 
até a data da da propÕsitura da ação, quando se tratar de 
execução por quantia certa; 
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lli - com a prova de que se verificou a condiÇão, 
ou ocorreu o termo (art. 572). 

Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de 
coisa certa. constante de título executivo, será citado 
para, dentro de dez dias, satizfazer a obrigação, ou segu~ 
roo juízo (art. 737, II). apresentar embargos. 

Art. 623. Depositada a coisa, o exeqênte não IX>
derá levantá-la antes do julgamento dos embargos. 

Art. 632. Qiie!lâo o objeto da~execução for obn
gação de fazer, o devedor será Citado para satisfazê-la no 
prazo que o juiz lhe assinar, se '?lltro não estiver deter-
minado no título executivo. -

,\,,,,,,,,,,~,,,,,,,,.,.-_.,, . ._.,,,,-.,u,uoooooooo'''''''''"""''''',..'~''''""'•••• ... ••••>••••• 

Art. 644. Na execução em que o credor pedir o 
cumprimento de obrigaçau de fazer ou não fazer, deter
minada em título judicial, o juiz; se oinissa a seri.tença, 
fixará multa por dia de_ atraso e· a data a partir da qual ela 
será devida. 

Parágrafo único. O valor da multa poderã ser mo
dificado pelo juiz da execução, verificado que se tornou 
insuftciente ou exceSSívo. · 

Art. 645. Na execução de obrigação de fazer ou 
não fazer, fundada em titulo extrajudicial, o juiz, ao des
pachar a inicial, fixará multa por dia de atraso no cum
primento da obrigação e a data a partir da qual será 
devida. 

Parágrafo úriico- se 0 valor da multa estiver pre
visto ilo título,- o juiz poderá reduzi-lo, se excessivo. 

Art. 655. ·-···---·-·····---·--···-·-····'"·····~'~ 
§ 1····························----··--·~-.:_ .. ~~ 

V- atribuir valor aos bens nomeados à penhora. 

Art. 659. ···············---··--···-~= 
'''"'''''''''""''''"~•u••"''~""--••••"""""~~=--· ---'-••••""•--• 

§ 4° A penhora de bens imóveis realizar-se-á me
diante auto ou termo de penhora, e iriscrição no respecti
vo registro. 

Art. 669. Feita a penhora, intim.ar-se-á o devedor 
para embargar a execução nó ·prazo de dez dias. 

Parágrafo único. Recaindo a penhora- em bens 
imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

'''00000000 .. 000oooooooo .. M,o~--- ... ----~~--.... .,.__,·~-~--;_;.OOO ........ 

Art. 680. Prosseguindo a execução, e não confi
gurada qualquer das hipóteses do art. 6?4, o juiz n_o~~
rá perito para estimular os bens penhorados, se não 
houver, na comarca, avaliador oficial, ressalvada a exis
tência de avaliação anteriór(art. 6$5, § 1°, V). 

~ .... ~ .. · ... .-...........• ..: ..... _,,_,,, ......... ~ ....... ~---···········~·······-· 
Ar. 683. ····················-·---··-·--····--···-·-

m- hOuver fundada dúvida sobre o valor atribuí
do ao bem (art. 655, § 1 •, V). 

Art. 686. ·················-····-··- ·················-·······-····· 

V - mensão da existência de ônus, recurso ou 
causa pendente sobre os bens a serem arrematados; 

VI- a comunicação de que, se o bem não alcan
çar lanço supeilÕr à importância da avaliação, seguir-se
á, em dia e hora que forem desde logo designados entre 
os dez e_ os vinte dias seguintes, a sua alteração pelo 
maior laço (art. 692). ~~ ~ 

Art. 687. O edital serã afiXado no local do costu
ll1é e publicado, em resumo, com antecedência mínima 
de cinco dias, peio menos uma vez em jornal de ampla 
circulação local. 

§ 1° A publicação do edital será feita nó órgão 
oficial, quandO o credor for beneficiário da justiça gra
tuita. 

§ 2° Atendendo ao valor dos bens e ~ condições 
da comarca, o juiz podefã, alterar a f~ e a _freqüência 
da publicidade na imprensa, mandar divulgar _3:visos em 
emissora local e adotar outras providÊncias tendentes à 
mais ampla publiCidade da alienação. 

§ 3° Os editais de praça serão divulgados pela~irn
prensa preferencialmente D.a seção ou local reservado à 
publicidade de negócios imobiliários. 

§ 4° O juiz poderá determinar a retinião de publi
cações em listas referentes a mais de uma execução. 

§ 5° O devedor será iritiinaâo_ pessoalinente, por 
mandado, ou carta _çom aviso de recepção, ou por outro 
~meio idôneo, do dia, hora e loc,al da alienaçãojudicial. 

·-······-.,-.._,.·-·· ... ··---·---~·····-..-.-·;.·,.,;;...__--··--~~--
A.rt. 692. Não será ·aceito lanço que, em segunda 

praça ou leilão, ofereça preço vil. · 
Pará~o único -·Será suspensa a arrematação 

logo que o produto da alienação dos bens bastar para o 
pagamento do credor. 

. ! ... ~._.,·:·:·· ..... ~ ....... __. ....... - ... ·~·· .. ----.. ····--·---....... _. ............... . 

Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no 
prazo de dez dias, contados: 

I- da juntada aos_autos da prova da intimação da 
peiÍbora; 

.... -........... ~~- ......... ~ ................................... __ ." ............ ~ ........ ;,,;._ 

Art. 739 ................ :: .. :: ..................... _ ....... :.:_.:.: ... . 
§ 1 o Os embargos serão seinpre Tecebidos-Com 

efeíto suspe'nsivo. · · 
§ 2° Quando os eri:tóaigos forem parciais, a execu

_., 'ç-âo ptoSseguírá qu'ãntO à parte não embargada. ·-
§ 3° O oferecimento dos embargos por um dos 

devedores não suspenderá a execução contra os _que não 
-- embargarem, qUando o respectivo fundamento ~sser 

respeito eXC~usivaniente ao embargante. 
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Art. 741. Na execução fundeda em título judicial, 
os embargos só poderão versar sobre: 

Art. 747. Na execução por carta, os embargos se
rão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo depreca
do, mas a competência para julgá-los é do juízo 
deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou de
feitos da penhora, avaliação ou alenação dos bens. 

··············································-······---
Art 791. ····················································'-····---
I- no todo ou em parte, quando recebidos os em

bargos do devedor (art. 739, § 2"); 

Art. 792 ............................................................... . 

a) atribuir eficácia de título executivo não só ao documento 
do qual conste obrigação de pagar, ou de dar coisa fungível. como 
também aos documento~ pú[,Jicos ou particulares em geral, quan
do assinados pelo devedor, em as restrições da lei atual. Assim, os 
documentos alusivos a obrigações de dar coisa certa, ou de fazer 
ou não fazer, também são conceituados como-títulO executivo ex
trajudicial, sempre no pressuposto da liqüidez, certeza e exigibili
dade da prestação de pagar, dar ou fazer (art. 585, II, 621. 644 e 
645); 

b) cominar multas, como forma de execução "indireta", de 
molde a reforçar a eficácia do título extrajudicial relativo a obri
gações de fazer, bem como a sancionar os atos atentatório& à dig-
nidede da justiça (art. 601); -

c) a penhora em bens imóveis realizar-se-á mediante o ter
mo ou auto de penhora na respectiva inscriÇão imobiliária, disposi
ção essa_ apta a prevenir futuras 4-emandas _ ~_om alegações de 
fraude de execUção, como tão freqüentemente ocorre na prática fo-

........................................... ·-·-··--··---rense atual ( art. 668, § 4"); 

Parágrafo único. Fnido ciprazo sem cumprimento d) o projeto busca a simplifiCação, na medida ·do couve-
da obrigação, o processo retomará o seu curso.'' niente, do rito previsto para a alienação de bens em hasta pública 

(art. 687), salientando, outrossim, a proibição, de alto conteúdo éti
Art. 2• Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de co, de alienação de bens por preço vil (art. 692, 686, VL in fine); 

sua publicação. . e) a nova redação proposta para o art. 738, I, vem uniformi-
MENSAGEM N" 237 zar o dles a quo do prazo para oferecimento de embargos do devedor, 

Senhores Membros do Coogresso Nacional, 

Nos termos do art. 61. de Constituição Federal, submeto à 
elevade deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro -de Estado da Justiça, o 
texto do projeto de 1ei que "Altera os dispositivos do Código de 
Processo Civil sobre o processo de execução". 

Bras!lia, 7 de maio de 19g3:- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 162/93 
Excelentíssimo ~enhor _Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o 

anexo projeto de lei, que cuida da reforma do Código de Processo 
Civil, no que se refere ao processo de execução. 

2. A proposta resulta de estudos efetuados pelo Instituto 
Brasileiro de Direito Processual e pela Escola Nacional de Magis
tratura, com amplo apoio do Ministério da Justiça, que, buscando 
democratizar a reforma do _ordenamento codificado, realizou nu
merosos encontros e simpósios: Seu texto básico, amplamente di
vulgado, mereceu análiSe de advogados, magistrados, 
representantes do Ministério Público e profesSores. 

3. A redação fmal do projeto foi elaborada por uma comis
são de especialistas na matéria, sob a coordênação dos rvfinistros 
Sálvio de Figueiredo Teixeira (presidente) e Athos Gnsmão Car
neiro, Secretariada pela Desembargadora Fátima Nancy Andrighi, 
e contou com a participação dOS~profeSOOOOs: Ada Pellegrini Grino
ver, Celso Agrlcola Barbi, Humberto Tbeodoro Júnior, José Carlos 
Barbosa Moreira, José Eduardo Carreira Alvim, Kazuo Watanabe 
e Sérgio Shaione Fadei, levadas em consideração as inúmeras crí
ticas e sugestões recebidas no -amplo debate. 

4. O projeto objetiva basicamen~ ámpliar o elenco dos títu
los executivos extrajudiciais, além de introduzir simplificação no 
procedimento da execução por quantia certa contra devedor sol
vente, buscando, outrossim, solucionar várias questões a respeito 
das quais há divergências na doutrina e na juris~dência. 

5~ Com esse objetivo a Comissão de precessualistas que 
analisou as deficiências do atual Código, propôs as seguintes alte
rações: 

t) a introudção de um parágrafo ao art. 739 explicita o prin
cípiO 4e que os embargos do devedor serão sempre recebidos com 
efeito 'suspensivo, conforme, aliás, é da doutrina predominante 
(art. 739, § 1•, 741, capote 791,1); 

g) o proposto § 3°, do art. 739 resolve ponto muito questio
nado, nos casos em que -nem todos os executados hajam oposto e 
embargos; 

h) ao art. 747 é atribuí~a redação que conota com orienta
ção dominante na jurisprudência. 

6. As alterações e inovações ora propostas certamente servi
rão para aprimorar a prestação jurisdicional executória, a máxime 
ao art. 4° o elenco dos títulos executivos extrajudiciais com a con
seqüente dispensa do prévio e oneroso processo âe conhecimento, 
razão pela qual submeto ao descortino de Vossa Exc_elência o pro
jeto de lei que altera o processo de execução regulado pelo Código 
de Processo Civil. 

Atenciosamente,- Mauricio Corrêa, Ministro da Justiça. 
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO l\11NISTÉiUO DA 
JUSTIÇA . . . . 

N" 162 DE 13-4-93 

1. Síntese do problema ou da situação que reclama provi
dências: 

Necessidade de alteração do Código de ProcesSo CiviL 
2 Soluções e providênCias contidas no ã.to normativo ou na 

medide proposta: 

Modificação do Código de Processo Civil nas partes re-
lativas ao processo de execução. 

3. Alternativas exigentes ãs medidas ou atos propostos: 
4. custos: 

-S. Razões que juSHficaiii a urgência: 
6.1mpacto sobre o meio ambiente: 
7. Síntese do Parecer Juridico: 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEIN" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973(*) 

Institui o Código de Processo CiviL 
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LIVRO II 
Do Processo de ExecuçãO 

TII1JLOI 
Da Execução em Geral 

CAPÍTULO! 
Das Partes 

CAPÍTULO III . 
Dos Requisitos Necessários para 

Realizar Qualquer Execução 

executiva, há de satisfazer aos requisitos· de formação exigidos 
pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar 
de cumprimento da obrigação. -

CAPÍTULO V 
Das Disposições Gerais 

Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente à execução as dispo
sições que regem o processo de conhecimento. 

Art. 599. O juiz pcxle, em qUalquer mQmento do pioC-esso: 

Art. 601. Se, advertido, o devedor perseverar na prática de 
···························~·~·-~········ ..... ~_.-,.-.-....~ .. -- n~·--- atos definidos no artigo antecedente, o juiz, por decisão, lhe proi-

Art. 569. O credor tem a faculdade de_desistir de toda a exe- birá que daí por diante fale nos autos. Preclusa esta decisão, é de-
cução ou de apenas algumas medidas executivas. fesQ ao devedor requerer, recla;mar, recorrer, ou praticar no 
................................ ··~···~·~··········· processo quaisquer a tos, enquanto nãO lhe for relevada a pena. 

Seção ll Artigo com redação determinade pela Lein• 5.925, de 1• de 
Do Titulo Executivo ourubro de 1973. 

Art. 583 . .T cxla execuçãO tem por base título executivo judi-
cial ou extrajudicial. 

Art. 584. São títulos executivos judíciaiS:·-
I - a sentença condenatória proferida no processo ciVil; 
ll- a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
lli- a sentença homologatória de transação, de cOnciliação, 

ou de laudo arbitral; 
IV- a sentença estrangeira, homologada pelo Supremo Tri

bunal Federal; 
V -o formal e a certidão de partilha. 
ParágrafO único. Os títulos a que se refere o n° V deste arti

go têm foiça eX.ecutivã.~eXClusivamente em relação ao inve~tarian
te, aos herdeiros e aos sucessores a título universal ou singular. 

Art. 585. São títulos executivos extra jUdiciais: 
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o 

cheque; 
n - o documento público, ou o particular assinado pelo de

vedor e subscrito por duas testemunhas, do qua] conste a obriga
ção de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível; 

ffi- OS CDD.tratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de 
caução, bem como de seguro de vida e de acidentes pessoais de 
que resulte morte ou incapacidade; 

IV- o crédito decorrente de foro, laudêmio, aluguel ou ren
da de imóvel, bem c-omo encargo de condomínio desde que com
provado por contrato escrito; 

V- o crédito de serventuário de justiça, de perito. de intér
prete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorá
rios forem aprovados por decisão judiciãl; -

VI - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da 
União, Estado, Distrito Federal, Território e Município, cori'espOn
dente aos créditos inscritos na forma da lei; 

vn- todos os demais títulos, a que, por disposição ex~-
sa, a lei atribuir força executiva. · · 

. Artigo com redação deteriniiiada pela Lei no 5.925, de 1 o 

de oulllbro de 1973. - - -· -~ 

§ 1° A propositura de ação anulatória de débito fiScal não 
inibe a Fazenda Pública de promover-lhe a cobrança . 

. § 1° com redação determinada pela Lei n° 5.925, de 1° de 
oulllbro de 1973. 

§ 2• Não dependem de homologação pelo Supremo Tribu
nal Federal, para serem executados, os títulos executivos extrajudi
ciais, oriundos de pais estrangeiro. O tít"ulo, para ter eficácia 

Parágrafo únicõ: ·ojüiz reliivar.ã a pena, -se· o devedor se 
comprometer a não mais praticar qüalquer dos aos defmldos no ar
tigo antecedente e der ftador idôneo, que responda ao crCdor pela 
dívida principal, juros, despesas e honorários advocatíéios. 

rtruwn 
Das Diversas Espécies de Execução 

CAPÍTULO! 
Das Disposições Gerais 

Art. 612 Ressalvado o caso de insolvência do devedor. em 
que tem lugar o concurso universal (art 751, IO), realiza-se a exe
cução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito 
de preferência sobre os bns penhorados. 
..................................................... ~·~··· .. ······ ....................................... .. 

Art. 614. O.ú:npre a credor, ao requerer a execução, pedir a 
citação do devedor e instruir a petição inicial: 

I - com o título executivo, salvo se ela se fundar em sen
tença (art. 584); 

ll - com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu 
o termo (arL 572). 

CAPÍTULO II 
Da Execução para a_ Etj.trega de Cóis~ _ 

Seçãol 
Da Entrega de Coisa Certa 

Art. 621. Queiri for condenado ã entiegar coisa cera será. ci
tado para, dentr() _de 10 (dez) dias, satisfazer o julgado ou, seguro o 
jtiizo (art:737, II),af,'esentar embargos. · · 

Art. 622. O devedor poderá depositar a coisa, em vez de en
tregá-la, quando quiser opor embargOs . 

Art. 623. Depositada a coisa, o exeqüente poderá levantá-la 
antes do julgamento dos embargos, salVo se estes forem recebidos 
com suspensão da execução (art 741). 

CAPÍTULO III 
Da Execução das Obrigações de Fazer e de Dão Fazer 

SEÇÃOI 
Da Obrigação de Fazer 
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Art. 632. Quando o objeto da execução for obrigação de fa
zer, o devedo será citado para cumprir o julgado no prazo que o 
juiz lhe assinar. de outro não estiver já determinado. 

''"''""'"'""''''"'''"""""'"'~·-· .......... ---· 
SEÇÀO III 

Das Disposições Comuns às s·eções Precedentes 

Art. 644. Se a obrigação consistir ein fazer ou não fazer, o 
credor poderá pedir que o devedor seja condenado a pagar uma 
pena pecuniária por dia de atrasq nO -cumprimento, contado o pra
zo da data estabelecida pelo juiz. · 

§ 2° Quando a penhora recair em bens reservados da mu
llier, daquela será intimado o marido. 

SUBSEÇÀÓVI 
Da avaliação 

Art. 680. Não sendo ~~J:!argada a execução, ou sendo rejei
tados Os embargos, recebidos com efeito suspensivo, o juiz no
meará um perito para-estimar os bens penhorados, se não houver, 
na comarca, avaliador oficial. 

Art. 645. A condenação na pena pecuniária deverá constar Art. 683. Não se repetirá_~ avaliação, salvo quando: 
da sentença, que julgou a lide. I- se provar erro ou dolo do avaliador; 
•••«••·······~·····••n••·············"""'····~··4---~~ .... - ... --.......... ~ ... -,~- n- se verificar, pósterionnente à avaliação, que houve di-

Art. 655. Incumbe ao devedor, ao fazer a nomeação de minuição do valor dos bens. 
bens, observar a seguinte ordem: 

I- dinheiro; 
II - pedras e metais preciosos: 
ill- títulos da dívida pública da União ou dos Estados~ 
N- títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa; 
V-móveis; -
VI- veículos; 
vn- semoventes; 
vm - imóveis; 
IX- navios e aerOnaveS; 
X -direitos e açOOs. 
§ 1° Incumbe também ao devedor: 
I - quanto aos bens imóveis, indicar-lhes as transcrições 

aquisitivas, situá-los a mencionar as divisas e confrontaçOOs; 
lJ - quanto aos móveis, particularizar-lhes o estado e o lu

gar em que se encontram; 
m- quanto aos semoventes, específii::á~los, indicando o nú

mero de cabeças e o imóvel em que se acham; 
IV - quanto aos créditos, identificar o devedor e qualificá

lo, descrevendo a origem da dívida, o título que a representa e a 
data do vencimento. 

§ 2" Na execução de crédito pignoratíCíO,~ imiíáético ou hi
potecário, a penhora, independemente de norD.eação, recairá sobre 
a coisa dada em garantia. 
.................... -....... _. ........... -·---·---·------------.... .. 

SUBSEÇÀO III 
Da penhora e do depósito 

Art. 659. Se o devedor não pagar, nem_ fizer nomeação váli
da, o oficial de justiça penhorâi--lhe-á Umto·s bens quantoS bastem 
para o pagamento do principal, juros, custas e. honorários advocatí-
cios. -

§ 1° Efetuar-se-à a penhora onde quer que se encontrem os 
bens, ainda que em repartição pública; caso em que precederá re-
quisição do juiz ao respectivo chefe. -- - -- -

§ 2° Não se levará a efeito a penhora, quando evidente que 
o produto da execução dos bens encontrados será totalmente ab
sorvido pelo pagamento das custas da execução. 

§ 3° No caso do parágrafo anterior e bem assim quando não 
encontrar quaisquer bens penhoráveis, o oficial descreverá na cer
tidão os que guarnecem a residência ou o estabelecimento do de
vedor. 
............................... , _______ ,,_, __ _ 

Art. 669. Feita a penhora, o Oficíal de justiça intimará o de
vedor para embargar a execução no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 1° Recaindo a penhora em bens imóveis, será também in
timada a mulher do devedor. 

SUBSEÇÀO VII 
Da arrematação 

Art. 686. A arrematação serã precedida de edital, que conterá: 
I- a descrição do bem penhorado com os seus característi

cos e, tratando-se de imóvel, a situação, as divisas e a transitiva ou 
a inscriç~o; 

n- o valor do bem; 
~ III- o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoven

tes: e sendo direito e ação. os autos do processo, em que foram pe
nhorados; 

N - o dia. o lugar e a hora da _praça ou do leilão; 
V - a menção da existência de ônus. bem conio de recurso 

pendente de julgamento: 
VI- a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço su

perior a importância da avaliação, seguir-s_e-à, ein -rua e hora forem 
desde logo designados entre os 10 (dez) e os 20 (vinte) seguintes, 
a sua venda a quem mais der. 

§ 1 o No caso do art. 684, II. constará do edital o valor da úl-
tima cotação anterior à expedição deste. -

§ 2° A praça realizar-se-á no átrio do edifício do Fórum; o 
leilão, onde estiverem os bens, ()Uno lugar designado pelo juiz. 

§ 3° Quando- OS berii j)enhoiadõS- liãO excederem o valor 
corresJ)onQente a 20 (Vinte)'veze~ !J)aíõr :Salário rriítüm9, confonile 
o art 275 desta lei, serã dispensada a publicação de editais, não po
dendo, neste caso, o preço da axrematação ser inferior io-da avaliação. 

Art. 687. o edital será af'lxadOno átrio do FórUm e pUblica
do, em resumo, duas vezes, em jornal de ampla circulação local, 
devendo a Primeira publicação anteceder pelo menos 15 (quinze) 
dias à data marcada para a hasta pública, e a segunda sair num dos 
últimos 3 (três) dias a ela anteriores. 

§ 1° Atendendo ao valor dos bens e às condições da comar
ca, o juiz poderá, ouvidas as partes, modificar a forma de publici
dade pela imprensa, determinar avisos em emissora local ou tomar 
outras providências tendentes ã mais ampla publicidade da alienação. 
................................... --·--~·-·--·="-··· .. -~ .............. .. 

Art. 692. Será suspensa a arrematação, logo que o produto 
da alienação dos bens bastar para o pagamento do credor. Não será 
aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil, 
que não baste para a satisfação de parte razoável do crédito. 

TÍTULOill 
Dos Embargos do- DevedOr 

CAPÍTULO! 
Das Disposições Gerais 
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Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no prazo de 10 
(dez) dias, contados: 

I- da intimação da penhora (art. 669); 
U- do termo de depósito (arL 622); 
m- da juntada aos autos do mandado de imissãü"na posse, 

ou de busca e apreensão, na execução para a ~ntrega de coisa (art. 
625); 

IV - da juntada aos autos do mandado de citação, na execu-
ção das obrigações de fazer ou de não fazer. · 

Art. 739. O juiz rejeitará linúnannente os embargos: · 
I- quando apresentados fora do prazo legal; 
TI - quando não Se fundarem em algum dos fatos menciona

dosnoart. 741; 
m-nos casos previstoS no art. 295. 

····················""'-·-·-···h·-···· ... _._..., .. ...;,. ____ ..ç,;_. • ....:;~.--· 

CAPÍfUl.,o n 
Dos Embargos à ExecUção FUD.dada em SentenÇã--

Art. 741. Quando a execução se fundar em sentença, os em
bargos serão serão recebidos com efeitos suspensiVO se o devedor 
alegar: 

I- falta ou nulidade de citação no processo de conhecimen-
to, se a ação lhe correu à revelia; 

TI- inexig~DiliQ.ade do título; 
m- ilegitimidade das partes; 
IV- cumulação indevida de execuções; 
V- excesso da execução, ou nulidade desta até a penhora; 
VI- qualquer causa impeditiva, modificativa da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação coin execução à.p~elha
da, transação ou prescrição, desde -que -sUpervenientes à sentença; 

vn- incompetência do juízo da_ execução, bem como sus
peição· ou impcdiriiCi:ttó do juiz. 
................... ..._,_.,..___ ___ ,_~-···-'---.. ~-.:. ...... .,.,,!o~ .... - .......... . 

CAPÍTULO V 
Dos Embargos na Execução por Carta 

Art. 747. Na execução por carta, os embargos do devedor 
serão oferecidos, impugnados e decididos_ no juízo requerido (art. 
658). 
................... ____ .. _____ ,,: •. ____ ........... --~·~··""~-'N'Õ:.'•'""···--·-·~-

TÍTULO VI 
Da Suspensão c da Extinçãõ do ProceSso- de- Execução 

CAPÍTULO I 
Da Suspensão 

Art. 791. Suspende-se a execução: 

I- quando os embargos do executado forem recebidos com 
efeito suspensivo; 

TI -nas hipóteses previstas no art 265, I a III; 

m- quando o devedor não possuir bens ~~áveis. 

Art. 792. Convindo as partes, o luiz_ declarará suspensa a 
execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o deve-
dor-cumpra voluntariamente a obrigação. - · 
........... - .......•.. _ ...... ~ .... , .... ,,_. ---.. ~~~~·''---'--...:..:.-"-'-
''"''""~'"'""' __ ,.,._ _ _..,,,.,.,, .. ,,.,.,, __ ._ .. ·---~-·-c ~-~•;•~···. 

(À Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 69, DE 1994 
(N' 3.834'-13, na Casa de Origem) 

Exclui a Light Serviços de Eletrlcidade S/ A da 
abrangência da Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, 
que criou o Programa Nacional de Desestatização. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° O § 3° do arl_ :20 rla Lei n° 8.031, de 12 de abril de 
1990, passa a vigorar com a seguinte_reÓftção: 

''Art.2° ............................ _ ..... ~.:---~-·-··-··----... -

§ 3° Não se ãplicam os dispositivos desta ·l~i às 
empresas públicas ou sociedade de economia mista que 
exerçam _atividades de competênc\a exclusiva da União, 
de acordo com os arts..-21, 159, inciso I, alillea c, e 177 
da C~tituição Federal, ao Banco do Brasil, ao órgão 
oficial ressegurador_ ~ferido no inciso II do art. 192 da 
Constituição Federal; e à Light Serviços de El~tricidade 
SI A." 

- ---; 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Cria o Programa Nacional de Desestatização, e 
dá outras providências. 

............ ~.~-~- ................... -.... -.~; ......... ;..~.::;.-..-... ~;; .. ;;; ....... ~-------···--: ........ ;.. 
Art. Z' Poderão_ ser privatizadas, uos termos desta lei, as 

empresas: 

§ 3° Não se aplicam os dispositivos desta lei ãs empresas 
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades 
de competência exclusiva da Un-ião, de acordo com os arts. 21. 
159, inciso I, alínea c e 177 da Constituição Federal, ao Banco do 
J)~;asil_!)A., ~~ainda,, ;tO ~rgão of!f.ial.ressegurador r~~erido no in
ciso U do arL 192 da Constituição Federal. 
......... ___ .................. -..... -.. ................. ..-... -· -·--.. ·--~--"'·:.;... .. ;;.;..:;. ........ _ .. . 

(À Comissão de Assuntos EconômicOS.) 

PROJETO l>E LEI DA CÂMARA N' io, DE 1994 
(N_0 4.39918~, na ç'asa de Origem) 

Altera a redação Jd inçiso ll dQ art. 83 do Có
digo Pcmll- Decreto-Lei D0 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, de acordo com a reforma da Lei n° 7.209, de 
11 de julho de 1984. 

O Congresso Nacional decil?t4:. . 
Art. 1' O inciso II do art. 8:Í :do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 

de dezembro de 194o, na forma da Lei n'7.209, dO 11 de julho.de 
1984. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 83 .................. ..: .... _: ______________ ., __ .... .. 

• .......................... - ..... -.L.~ ... ;_.,.~_ ......... :: •• :.:.-.-; ..... ': ......... : .... ~;... 

n - cumprida mais da metade se o condenado for 
reincidente em crime doloso ou tivér maus antecedentes; 

--~- ..................................... ~ ............ _____ ,, .... ~ .................... .. 
Ait: 2° Esta i~J ~niia'·e~~ig~; ;; d;~_de ~U;a-~blic.lção. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓ.DIGO PENAL 

DECRETO-LEI N' 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

• ........ ,,,_ .. __ ...... _., •• _:.;.. .• ,;; ••••. ~ ..... ;. .. ..___ •• : .. - •• -~'!::.,.;_.,:;..,, .... · .. ;,~ •.•.• ~; .. .;;. 
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TÍTULO VI 
Das Medidas de Segurança 

CAPÍTULO! 
Das Medidas de Segurança em Geral 

Justificação 

A presente emenda intenta _corrigir lapso manifesto na ela
boração deste projeto, verificado na citação de diplomas legais co
gitados para mudanças. 

Acreditamos que, com a redação agora oferecida, estará sa-....... ~ ....... ú···-·~----··· .. ·----·····.....,....._~·~---........---~- -jfãdO o equívoco, tomando o texto compatível com os pareceres já 
Superveniência de Doença Mental apresentados pelas Comissões Técnicas. 

Art. 83. O indiv_íduo sujeito a rrié'"dida de segurança detenti- Sala das Sessões, 1° de abril de 1993._ --Deputado Victor 
va, a quem, antes de iniciada a ~xecução ou durante ela. sobrevém Facdoni. 
doença mental, deve ser recolhido a manicômio jtiçlieiârio ou, à 
falta, a estabeleci_mento-:adequado, onde se lhe assegure a custódia. 

Quando não detentiva a medida, a execução não se inicia e, 
quando iniciada, não prossegue. 

Parágrafo único. Verificada a cura, sem que tenha desapare
cido a periculosida.de, o juiz pode determinar: 

I-o inicio ou o prosseguimento da execução da medida; 
li - a substituição da medida de segurança não detentiva 

por outra de igual natureza; 
ID - a substituição da medida detentiva por outra de igual 

natureza ou pela liberdade vigiãda. 

.............. ~ ........ ~·---- ..... .___..... ... -.-~--.-.-·---- """"""--~··--·-

................... -·-·-···--·····---···~~-,··~-. - ... ----
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984 

Das Penas 

CAPÍTULO V 
Do Livramento Condicional 

Requisitos do Livramento Condicional 

Art. ,83. O jUiZ poderá conceder li_!!~to _condicional ao 
condenado a pena privativa de liberdade igUal Õu suPerior a 2 
(dois) anos, desde que: 

I - cumprida mais de um terço da metade se o condenado 
for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 

II- cumprida mais da metade se o cond~nado for reinciden
te em crime doloso; 

ill- comprovado comportamento satisfatório durante a exe
cuçãO -da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído 
e aptidãOjjãfa próVeí·ã-própria subsistência mediante trabalho ho
nesto; 

N - tenha reparado, salvo efetiva ún:Possibilidade de fazê
lo, o dano causado pela infração; 

DECRETO-LEI N" 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

CAPÍTULO IV 

Do Livramento Condicional 

Art. "6_0.. O_ Juiz pode conceder livramento condicional ao 
condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a dois 
anos, desde que: 

I - cumprida mais da metade da pena ou, tratando~se de 
reincidente, mais de três quartos: 

II --verificada a ausência ou a cessão da periculosidade, e 
provados bom comportamento, durante a vida carcerária, e aptidão 
para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 

III - tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o 
dano causado pela infração. · 

Parágrafo único. As penas que correspondem a infrações di
versas podem somar-se, para efeito do livramento. 

(À Comissão de ConStitUiçáô, Justiça e Cidada-
nia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 71, DE 1994 
(N" 628191, na Casa de Orige) 

Dispõe sobre prazo para liquidação de seguro. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os valores relativos s seguro de qualquer natureza e 

de toda modalidade sofrerão acréscimo de cem por cento, caso sua 
liquidação não se dê no prazo de trinta dias, contados da apresen~ 
tação, à companhia seguradora, de toda a documentação relaciona
da nas condições gerais de sua contratação . 

Parágrafo Unico. A seguradora passará recibo de ~os os 
documentos que lhe forem entrêgúes, em Que cOiistem dia, hora e 
local, além do nome legível do funcionário que Os receber. 

Art. 2° O acréscimo de que trata o art. 1° incidirá s-obre o 
valor reajustado do seguro, obedecidos os índices e a periodicida
de de correção previstos na legislação vigente, inclusive as normas 
da Superintendência de Seguros Privados._ 

Art. 3° Esta lei serã regulamentada pelo Poder Executivo no 
prazo de sessenta dias da publicação. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se -as disposições em contrário. 

(À Comissão de Coristítuição, Justiça e Cidada
nia.) 
. -··· --- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expadiente 
lido vai à publicação. ·-

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se~ 
c~tário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTo'N"182,DE.1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 43, TI, do Regimento Interno, 

seja considerado como de licença autorizada o dia 4 do corrente, 
quando estive em Salvador- Babia, para proferir palestra, seguida 
de debate, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção - Babia. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1994.- Josaphat Marinho. 

REQUERIMENTO N" 183, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Reque"iiO, noS termos dó ·m 43, li, do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença, mii:tha ausência 
à sessão do dia 4 de abril do corrente ano. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1994. - Senador Alfredo 
Campos. 

REQUERIMENTO N" 184, DE 1994 

Exm0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 
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Senhor Presidente, 
Requeiro, seja considerada como licença autorizada, nos 

termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do ~enado Federal, 
minha ausência dos trabalhos da Casa,no dia 8 de abril do corren
te, tendo em vista participaçã Da reunião CoD.Vocada J)e"IO Oiietófio 
Regional do PMDB- MG. _____ _ 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1994. ~ Senador Alfredo 
Campos. ~ -- - - ' 

REQUERIMENTO N" 185, DE 1994 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SENADOR HUMBERTO LU
CENA DIGNÍSSIMO PREsiDENTE DQ SENADO FEDERAL 

Senhor Presidente, 
Requeiio-a V. Ex• nos-termos do art. 43, iil.CiS(fiT;dO~egi

mento Interno do Senado Federal, sejam considerados como licen
ça os dias 3, 4, 11, 29 e 30 de março do corrente ano, quando 
estive afastado dos trabalhos da Casa. 

Brasília, 8 de abril de 1994. -Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Por falta de_ 
quorum, a votação dos requerimentos fica adiada. 

tãrio. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 186, DE 1994 

Pede informações ao MiDlstéclO -da--Fazerida 
sobre a rolagem das dívidas do Estado do Acr~junto 
ao Governo Federal e seus órgãos e bancos oficiais. 

Requeiro, na forma regimental, sejam solicitadas _ao Po9-er 
Executivo, através do Ministério da Fazenda, as seguintes_ infor-
mações, relativas à rolagem d~s: dívidas do_Estado do Acre Jup.to 
ao Governo Federal e seus órgãos e bancos oficiais. 

I. Qnal o valor total da dívida renegociada? 
2. Qnal .a participação, em termos giobais e em termos pro

porcionais, de cada órgão, agência de Qe_senvolvimento e B!lllCO 

Oficial nesse montante total? 
3. Quais os novos prazos e valores parciais ajustados entre o 

Governo do Estado e cada instituição Federal? 
4. Qual a data original de cada contrato ou compromisso re-

negociaào? ---- ------

5. As dividas, na fase anterior à renegociação, vinhãm sen
do pagas regular e pontualmente? Havia inadimPiência total o par-
cial nos pagamentos? -

Caso positivo, os valores em atraso foram incluídos no 
montante renegociado? 

6. Qual o percentual do FPE comprometido com o novo 
perfil da dívida do Estado? Em que prazos? e _ 

7. Como ficou a capacidade de endividamento do Estado, 
após essa renegociação? 

Brasília, 11 de abril de 1994.- Senador Nabo r Júnior. 

(À ComissãoDiretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 
lido vai à publicação. ~ 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos _pelo Sr. 1° Se-
cretário. --

São lidos os seguintes 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Por falta de 
quorum, a votação dos requerimeiitos fica adiada. 

Sobre a me_sa, requ~ento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos te~os do 
inciso ill do art. 216 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Gerente Geral do Banco do Brasil, José Luis Amaral 
Couto, Agência de Grand Cayman, documento relativo à Mensa
gemn0 158, de 1994. 

O expediente lido será despachado à Comissão de Consti:
tuição, Justiça e Cidadania, para ser anexado ao processado da ma-
téria em referência. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
reCebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ofício n° 
S/41, de 1994 (n• 28/94, na origem), de 6 do corrente, encami
nhando, para os fms previstos no art. 52, X, da Constituição Fede
ral, cópia do acórdão prolatado nos autos_ 4o ~e~so 
Extraordinário n• 14875~2. do Estado do Rio de-Janeiro, que de
clarou a inconstituciorialidade dos Decretos-Leis n°s 2.445, de 29 
de junho de 1988, e 2.449, de 21 de julho de 1988. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania- decisão terminativa. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu o Ofício n° 12194, de 5 .-do corrente, do Presidente do Pro
grama Nacional de_ Desestatização, encaminhando novo exemplar 
dó· Edital que estabelece as condições da desestatização da EM
BRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, tendo em vista 
decisão do Senhor Presidente da República de limitar a participa' 
ção do capital estrangeiro em_ 40% do capital votante da EM
BRAER. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, a fliD de ser anexado ao processo da 
Mensagem n• 158, de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tendo aPre
sidência recebido as indicações das lideranças, designa, a seguir, a 
composição das comiSsões permanentes, de acoidO-Cõm a nova 
propcrcionalidade pàrtidária. 

-- COl\oHSSÃO DE ASSUt'lllOS ECONÔ!vüCõS 

Titulares 

1. Ronart Tito 

2. Garibaldi Alves Filho 

3. Ruy Bacelar 

4. Ronaldo Aragão 

5. César Dias 

6. Mansueto de Lavor 

7. Aluízio Bezerra 

8. Gilberto Miranda 

9. Onofre Qninan 

1. Carlos Pa!Iocinio 

2 Raimundo Lira--

Suplentes 

PMDB 

Mauro Benevides 

José Fogaça 

Flaviano Melo 

Cid Sabóia de Carvalho 

CoutinbO)orge

PedroSimon 

Divaldo Suruagy 

João Ca!mon 

Wilson Martins 

PFL 

Dario Pereira 

octaCIT SoareS-
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3. Henrique Almeida 

4. Jôinice Tristão · 

5. João Rocha 

I. Regi:naldo Duarte 

2. José Richa 

3. Mario Covas 

1 .Affonso Camargo 
2.Esperidião Amin 
3.Moisés Abrão 

Hugo Napoleão 

r ósaphat Marinho . 

Marco Maciel 

PSDB 

Almir Gabriel 

Dirceu Carneiro 

Jutahy Magalhães 

PPR 

- Hydecke!Freitas . 
Louremberg Nunes Rocha 

_ Jarbas Passarinho 

PP 

l.IRAPUAN COSTA JÚNIOR 
2.MEIRA FILHO 

NELSON CARNEIRO 
(VAGO) 

!.MAGNO BACELAR 
2.DARCY RIBEIRO . 

PDT 

LA VOIS!ER MAIA 
- --(VAGO) 

PTB 

(AINDA NÃO FOI DESIGNADO) • 

PRN 

l.NEY MARANHÃO AUREO MELLO -

PSB+PT+PMN 

!.EDUARDO SUPLICY JOSÉ PAULO B!SOL 

COMISSAO D"E ASSUNTOS SOctA!s-------~ 
Titulares 

I.AMIR LANDO 
2.ANTONIO MARIZ 
3.CÉSAR DIAS 
4.CID S. DE CARVALHO 
5.DIVALDO SURUAGY 
6.COUTINHO JORGE 
7.RONALDO ARAGÃO· 
8.GARIBALDI A. FILHO 
9.MÁRCIO LACERDA 
IO.(VAGO) 

I - LOURIV AL BAPTISTA 
2- DARIO PEREIRA 
3- ODACIR SOARES 
4- ALEXANDRE COSTA 
5-CARLOSPATRO~O 

I - ALMIR GABRIEL 
2- REGINALDO DUARTE 
3"'-JUTAHY MAGALHÃES 
4-(VAGO) 

I - AFFONSO CAMARGO 
2- EPITACIO CAFETEIRA 
3- LUCÍDIO PORTELLA 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

ALu!ziO BEZERRA 
JOÃOCALMON 
ONOFREQOINAN 
PEDRO SIMON 
JOSÉ FOGAÇA 
RONANTITO 
GERSON CAMA TÁ 
IRAM SARAIVA 
(VAGO) 
(VAGO) 

JOÃO ROCHA 
MARCO MACIEL 
HUGO NAPOLEÃO 
RAIMUNDO LIRA 
GUILHERME PALMEIRA 

, " DIRCEU CARNEIRO 
TEOTÓMO V. FILHO 
(VAGO) : 

PPR 

(VAGO)--

JARBASPASSARINHO 
MOISÉS ABRÃO 
LOURE!v!BERG N. ROCHA 

4- CARLOS DE CARL! LEVYD!AS 

PP 

I -JOÃO FRANÇA MEIRA FILHO 
2-NELSONCARNEIRO (VAGO) -

I -LAVOISIER MAIA 
2- MAGNO BACELAR 

!-(VAGO) 

I - AUREO MELLO 

PTB 

PTB 

PRN 

DARCY RffiEIRO 
(VAGO) 

("VAGO) 

NEY MARANHÃO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

Titulares 

I - AMIR LANDO 
2- CID S. DE CARVALHO 
3-JOSÉFOGAÇA. 
4- IRAM SARAIVA 
5- MÁRCIO LACERDA 
6- ANTONIO MARIZ 
7- PEDRO SIMON 
8- WILSON MARTINS 

Suplentes 

PMDB 

CÉSAR DIAS 
MANSUETO DE LAVOR 
GARIBALDI ALVES FILHO 
GILBERTO MIRANDA 
MAURO BENEVIDES 
A.Lu!z!O BEZERRA 
DIVALDO SURUAGY 
ALFREDO CAMPOS 

PFi. 

1- JOSAPHAT MARINHO MARCO MACIEL 
2-GUILHERME PALMEIRA HENRIQUE ALMEIDA 
3"'LOURIVALBAPTISTA JÔNICETRISTÃO 
4- ODACIR SOARES JOÃO ROCHA 

1- MÁRIO COVAS 
2- JUTAHY MAGALHÃES 
3-(VAGO) 

1-EPITACIO CAFETEIRA 
2- ESPERIDIÃO AMIN 
3- CARLOS DE CARL! 

!-(VAGO) 

I -MAGNO BACELAR 

!-(VAGO) 

I - AUREO MELLO 

PSDB 

ALMIR GABRIEL 
. TEOTÓNIO VILELA FILHO 
(VAGO) 

PPR 

PP 

PDT 

HYDECKEL FREITAS 
LOUREMBERG N.ROCHA 
JARBAS PASSARINHO 

(VAGO) 

LAVOISIER MAIA 

PTB 

{VAGO) 

PRN 

NEY MARANHÃO 

PSB+P'I"+PMN 

I- JOSÉ PAULO BlSOL FRANCISCO ROLLEMBERG 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Titulares 

I -JOÃO CALMON 
2- FLAVIANO MELO 

Suplentes 

PMDB 

CID S. DE CARVALHO 
. ANTONIO MARIZ 
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3- MAURO BENEVIDES 
4-WD..SON MARTINS 
5-COUTINHOJORGE 
6- MANSUETO DE LAVOR 
7- rn~l'i FOGAÇA --

ONOFRE QU!NAN 
MÁRCIO LACERDA 
RONALDO ARAGÃO
AMIRLANDO 
RUYBAcELAR 
ALFREDO CAMPOS 
GERSON CAMA TA 

8- PEDRO SIMON 
9- IRAM SARAN A 

1-JOSAPHATMARINHO 
2- MARCO MACIEL 
3- HUGO NAPOLEÃO 
4- RAIMUNDO LIRA 
5 -HENRIQUE ALMEIDA 

I - ALMIR GABRIEL 

PFL 

DARIO PEREIRA 
JOÃO ROCHA 
·ALEXANDRE COSTA 
CARLOS PAlRÓCÍNIO 
)ÔNJCE TIÜSTÃO 

PSDB 

2- TE01ÔNIO VILELA FILHO 
3-(VAGO) 

REGINALDÜ DUÀRTE 
MÁRJOCOVAS 
JOSÉRICHA 

PPR 

I - LOUREMBERG N.- ROCHA 
2- JARBAS PASSARINHO 
3- MOISÉS ABRÃO 

I - MEIRA FILHO 
2- NELSON CARNEIRO 

I - DARCY RIBEIRO 
2-LAVOISIER MAIA 

!-(VAGO) 

1-AUREO MELLO 

PP 

PDT 

PTB 

PRN 

EPITACIO CAFETEIRA 
ESPERIDIÃO AMIN 
CARLOS DE CARL! 

JOÃO FRANÇA 
(VAGO) 

MAGNO BACELAR 
(VAGO) 

(VAGO) _ 

NEY MARANHÃO -

PPR 

!-HYDECI<EL FREITAS AFFONSO CAMARGO 
2- LUCÍDIO PORTELLA ESPERlDIÃO AMJN 
3-LOUREMBERG N.ROcHA --- MOISÉSABRÃO 

PP 

I -JOÃO FRANÇA 

PDT 

I -LAVOISIER MAIA 

PTB 

!-(VAGO) 

PRN 

I - RACHID SALDANHA DERZI 

MEIRAFILHO 

MAGNO BACELAR 

(VAGO) 

(VAGO) 

PSB+PT+PMN 

I -FRANCISCO ROLLEMBERG EDUARDO SUPLICY 

COMISSÃODERELAÇÕESEX1ERIORESEDEFESANAC!ONAL 

Titulares 

I - RONAN TITO 
2-ALFREDO CAMPOS 
3-GERSONCAMATA 
4- DIV ALDO SURUAGY 
5-JOÃOCALMON 
6-- RUY BACELAR 

1-ALEXANDRECOSTA 
2-LOURIVAL BAPTISTA 
3- HUGO NAPOLEÃO 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

MAURO BENEVIDES 
FLAVIANO MELO 
GARIBALDI A. FILHO 
MANSUETO DE LAVOR 
GILBERTO MIRANDA 
CÉSAR DIAS 

MARCO MACIEL 
ODACIR SOARES 
JOSAPHAT MARINHO 

PSB+PT +PMN I -DIRCEU CARNEIRO JUTAHY MAGALHÃES 
(VAGO) I -JOSÉ PAULO BISOL RANCISCO ROLLEMBERG 2- JOSÉ RICHA 

COMISSÃ6DE.SERVIÇÓSDE INFRA-ES'ÍRUTVRA 

Titulares 

I -FLAVIANO MELO 
2- MAURO BENEVIDES 
3- ALUÍZIO BEZERRA 
4- ONOFRE QUINAN 
5 -GILBERTO MIRANDA 
6- ALFREDO CAMPOS 
7- MÁRCIO LACERDA 
8-(VAGO)-

I - DARfO PEREIRA 
2- HENRIQUE ALMEIDA 
3-JÓNICETRJSTÃO 
4-JOÃOROCHA 

1-DIRCEUCARNEIRO. 

Suplentes 

PMDB 

AMIRLANDO 
-~UYBACELAR 

RONALDO ARAGÃO 
RONANTITO" 
COUTINHO JORGE 
ANTONIO MARIZ 
WILSON MARTINS 

PFL 

PSDB 

(VAGO) - -

RAIMlJNoo LIRA 
CARLOS PATROCÍNIO 
GUILHERME PALMEIRA 

LOURIV AL BAPTISTA 

2- TE01ÔNIO VILeLA FiLHO 
3-(VAGO) 

REáiNÁLDO DUARTE 
JOSÉRICHA
(VAGO) -

I - HYDECKEL FREITAS 
2-JARBASPASSARINHO 

PPR 

PP 

EPIT A CIO CAFETEIRA 
LUCÍDIO PORTELLA 

1-IRAPUANCOSTAJÚNIOR (VAGO) 

PDT 

1.:: DARCY Rl:BElR.b' MAGNO BÍ\.CÉLJ\R 

PTB 
!-(VAGO) (VAGO) 

PSB+PT+PMN 

I -EDUARDO SUPLICY JOSÉ PAULO BISOL 
2-FRANCISCOROLLE111BERG (VAGO) - --

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CO.NTROLE 

Titulares Suplentes 

PMDB 

I -JOÃO CALMON MAURO BENEVIDES 
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2- ALFREDO CAMPOS 
3-ANTONIO MARIZ 
4- GILBERTO MIRANDA 
5- CID SABÓIA DE CARVALHO 
6-RONANTITO 

1-CARLOSPATRO~O 
2 -JOSAPHAT MARINHO 
3-0DACIRSOARES 

1 - ALMIR GABRIEL 
2- DIRCEU CARNEIRO 

1 - ESPERIDIÃO AMIN 
2-MOISÉSABRÃO 

PFL 

PSDB 

PPR 

GARIEALDI A. FILHO 
ALUÍZIO BEZERRA 

ALEXANDRE COSTA 
HENRIQUE ALMEIDA 

(VAGO) 

AFFONSO CAMARG<l 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

1. ERALDO TINOCO JOSÉ FALCÃO 

PMDB 

2.MERVALPIMENTA WANDAREIS 

PPR 

3. OTTO CUNHA CLEONÂNCIO FONSECA 

PSDB 

4. MAURÍLIO FERREIRA LIMA APARÍCIO CARVALHO 

PP 

S. JOÃO MAIA MENDES BOTELHO 

PDT 

PP 6.JOSÉ MAURÍCIO BETHAZIZE 

I-JOÃO FRANÇA NELSON CARNEIRO PT 
PDT 7JOSÉFORTUNATI cHICO VIGiiANTE 

1 -MAGNO BACELAR LAVOISIER MAIA 

PTB 
!-{VAGO) 

PRN 
1 - NEY MARANHÃO 

A Presidência infoinii que continuará iguardando as indi
cações dos Lideres do PSDB e do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória ti• 4ô6, de OS 
de abril de 1994, que altera o art. 2° da Lei n• 8.3S2, de 28 de de
zembro de 1991, cOm. a redação dada pela Lei n• 8.736, de 29 de 
novembro de 1993, e o art. 2° da Lei n° 8.736, de 1993, que dis
põe sobre as disponibilidades fmanceiras do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador- F AT, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art 'J!I da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares 

!.JOSÉ FOGAÇA 
2. ANTONIO MARIZ 

3. RAIMUNDO LIRA 

4. CARLOS A. DE CARL! 

S. MÁRIO COVAS----

6. MARLUCE PINTO 

7.JOSÉPAULOBIS0Lc 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

Suplentes 

MANSUETO DE LAVOR 
WILSON MARTINS 

ALEXANDRE COSTA 

ESFERIDIÃO AMIN 

- ALMIR GABRIEL 

PTB 

V ALMIR CAMPELO 

PSB 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica eStabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 11-04-94- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 12-04-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 11-04-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 21-04-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 05-05-94 -Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 467, de OS 
de março de 1994, que dá nova redação a dispositivos da Lei n• 
8.849, de 28 de janeiro de 1994, que altera a Legislação do Impos
to sobre a Renda e PrOventos de qualquer natureza, e dá outras 
providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos temos 
dos §§ 4° e_5° do art. 2° da Resolução D0 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. RONAN TITO GERSON CAMA TA 
2. GILBERTO MIRANDA ONOFRE QUINAN 

PFL 

3. HUGO NAPOLEÃO JOÃO ROCHA 

PPR 

4. ESPERIDIÃO AMIN JARBAS PASSARINHO 

PSDB 

S.JOSÉRICHA ALBANO FRANCO 

PT 
6. EDUARDO SUPLICY (VAGO) 

PMN 
?.FRANCISCO ROLLEMBERG (VAGO) 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

I. GILSON MACHADO - ERALDOTINOCO 

PMDB 

2. LUÍS ROBERTO PONTE JOSÉ BELA TO 

PPR 

3. FRANCISCO DORNELLES J<JSÊ MARIA EYMAEL 

PSDB 

4. MARCOS FORMIGA JOSÉ ANÍBAL 

PP 

5. LUIZ CARLOS HAUL Y CARLOS CAMIJRÇA 

PDT 

6. FERNANDO LOPES ÉLTO DALLJ\.-vECHÍA 

PRN 

?.JOSÉ C. VASCONCELOS PÁULO OCrÁViO 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989~CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da mãtêria: 
Dia -11-04-94- Designação da Comissão Mista; 

Dia -12-04-94- Instalação da Comissão Mista; 

Dia- 11-04-94- Prazo parii recebimentO de emendas. Pra-
zo para a Comissão Mista em.itifo -pareCer sobre adniissibilidade; 

Até 21-04-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 

.Até 05-05-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - O SeDhor 
Presidente da República editou a Medida ProviSória ri~iló8~ de 05 
de abril de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrlr a6 orça
mento da Seguridade Social da União. eiD faVor-do"1\1iilistéil.O da 
Integração Regional, crédito extraordinário no va(Qr de 
CR$43.859.080.000,00 para os fms que especificá, e dá outras 
providências. - --

ne·-acotdõ Cõm -ãS-indiCãÇôeS âas LideraDÇaS, e nos termos 
do § 5° do arL 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída 
a Comissão Mista inCUmbida de emitir parecer sobre a nlatéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

I.DN ALDO SURUAGY MANSUETO DE LAVOR 
2.CID S.DECARVALHO GARIBALiliALVESFILHO 

PFL 

3.LOURIV AL BAPTISTA ODACIR SOARES 

PPR 
4.LOUREMBERG N. ROCHA .. LUéiDIO PORTELLA 

PSDB 

5.ALMIR GABRIEL 

6.AUREO MELLO 

?.MAGNO BACELAR 

JUTAHY MAGALHÃES 

PRN 

NEY MARANHÃO 

PDT 

NELSON WEDEKIN 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

lJORúEKHOURY .. EVERALDO~DE OLIVEIRA 

-PMDB 

2.ZUCA MOREIRA MAURO SAMPAIO 

PPR 

3.PAULO MANDARINO FERNANDO FREIRE 

PSDB 

4.MAURÍLIO F. LIMA CLÓVIS ASSIS 
PP 

S.BENEDITO DOMINGOS OSVALDO REIS 
PDT 

6.VALDOMIRO LIMA SÉRGIOCURY 
PL 

7 JOÃO 1EIXEIRA JOSÉ EGYDIO 
De acordo com a Resolução N" I, de 1989-CN, fica estabe

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 11-04-94- Designação da Comissão Mista; 

_ Dia 12:04-94- Instalação da Comissão Mista; 
A~ 11-04-94 - Piazq para recebimento de emendas. Prazo 

pata a Comissão :Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 2I-04-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 05-05-94- Prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Chaga Rodrignes)- A Presidência 

comunica ao Plenário qUe a Comissão Diretora aprovou, em sua 
reunião do dia 5 do corrente. os Requerimentos de Informações noS 
138, I46, I63 e I64, de I994, dos Senadores Gilberto Miranda, 
Amir Lãndo e João Rocha, aos Miri.istros mericiooados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso. -gem· revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o endividamento dos Estados e Municípios, tão 
freqUentemente ccD.denado, representa um dos mais s~~~os e histó
ricos problemas da administração pública brasileira, devido à cró
nica falta d~ recursos para obras e benefícios sociais. 

Não havendo verbas próprias para inVestimentos, é inevitá
vel que se recorra a organismos oficiais, que fOram criados justa
mente para fornecê-los a quem atenda aos requisitos legais, 
comprovando real necessidade e possibilidade de quitá-los nos 
prazos e valores ajustados. Sem tais Ímanciamentos, jamais seriam 
realizados serviços essenciais de apoio sanitáriO. construção de es
cOíãS.-implaD.tação e êoilseiVa.Çãé"-de rodovias e tantos outros. 

Agindo-se com correçãO e transparência na contratação de 
tais créditos e aplicando-se o dinheiro em obras realmente necessá
rias e a preço justo, tem-se uma operação indispensável e de altos 
ganhos coletivos. 

Faço essa introdução -pará firmar minha posição, lúcida e 
coerente, quanto à importante questão. E quero explicitar, nomes
mo cooceito, meu repúdio ao desperdício e ao mau uso de tais re
cursos. 

O Estado do Acre, a exemplo de todas as demais Unidades 
da Federação, tem comparecido regularmente aos organismos ofi
ciais de fome:nto e de crédito em busca de contratos, convênios e 
repasses de diversas naturezas, para atender às necessidades bási
cas de seus habitantes. Esses aportes vêm desde antigas adminis
trações, já esquecidas pelo povo, mas cujos compromissos ainda 
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subsistem, os quais exigem ~- renegociação que acaba de ser efe-
tuada pelo atual Governador. _ ___ _ 

Antes que se registrem incompreensões ou mesmo tentati
vas de intrigar-me Com a COilll_lll,Í4ade acreana, -deixo bem claro o 
seguinte: qualquer ato voltado para melhorar sua qualidade de vida 
merece meu apoio franco e decidido, venha de onde vier, desde 
que dentro da lei e da ética. _ 

O atual Governador, Sr. Romildo Mag~_ã~s. aírrmou para 
a imprensa estadual que essas dívidas foram "contraídas durante os 
governos de Nabor Júnior, Flaviano Melo e Edson Cadaxo" - Q 

que, parcialmente, deve ser verdadeiro; pois realmente as~ 
compromissos e empenhei os recursos deles decorrentes em mUl
tas obras, que hoje beneficiam' diversas comunidades do Estado. 
Paguei, também, inúmeras dívidas, deixadas por meus antecesso~ 
res, embora não possa afiançar a lisura de sua contratação e de seu 
uso. 

Move-me, invariavelmente, a busca da verdade. Jamais, Sr. 
Presidente, busco as sombras e a névoa da dissimulação ou da 
meia mentira, da falsidade aberta ou dissimulada. 

Por isso, -estou apresentando hoje à--Casa Urii RequerimeD.lo 
de Informações, endereçado ao Ministério da Fazenda, para escla
recer as reais condições do Estado do Acre quanto ao seu endivi
damento. Recuso-me a repetir o compOrtilincnló -leviano e 
demagógico dos que acusam sem provas ou fazem interpretações 
maldosas de fatos marcados pela correção mais cristalina. 

Somente após receber as respostas às questões ora formula
das - e espero ·que isso aconteça com brevidade - voltarei a esta 
tribuna para um pronunciamento formal e definitivo sobre essa im
portante questão que compromete a capacidade fmanceira do Esta
do e só poderia merecer apoio-consciente se for voltada para reais 
progressossociais. . -··--- :_. ---- ,. 

Para que conste dos Anais e seja a prova documental efetiva 
da reiteração de minha postura habitual. leio, agora, a íntegra do 
Requerimento enunciado no iníciCI deste discurso: 

REQUERIMENTO N' , DE 1994 

Pede informações ao Ministério da Fazenda sobre 
a rolagem das dívidas do Estado do Acre junto ao Go_:_ 
vemo Federal e seus órgãos e bancoS Oficiais. 

Requeiro, na fóima. regimental, _sejam_ solicitadas 
ao Poder Executivo, através do 1\ifinístêrio da Fazenda, 
as seguintes informações relativas à rolaget)) da dívida 
do Estado do Acre junto ao Governo· Federal e seus ór-
gãos e bancos oficiais: - · _:-

!.Qual o valor total da dívida renegociada? 
2--Qual a participação, em te:imos globais e em. 

termos proporcionais; de cada órgão, agência de desen
volvimento _e banco oficial nesse montante total? 

3. Quais os noVos praios e valores parciais ajusta
dos entre o Governo do Estado e cada instituição fede
ral? 

4. Qual a _data original de c~da contrato ou com-
promisso renegociado? - . 

5. As dívidas, na fase_ anterior à renegociação, vi
nham sendo pagas regular e pontualmente? Havia ina
di.mplência total ou parcial nos pagamentos? Caso 
positivo; os valores em atraso foram -mcluídos no mon
tante renegociado'? 

6. Qual o percentual do FPE comprometido com 
o novo perfil da divida do Estado? Em que prazos? 

7. Como ficou a capacidade de endividamento do 
Estado, após essa renegociação? ·· 

Brasília, 11 de abril de 1994. 

Senador Nabor Júnior. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, é o requerimento que 
apresento ao Ministério da Fazenda. Vou aguardar, como anunciei, 
sua resposta e, então, farei uma ãnálise consciente, serena e objeti
va, voltada para aquele que tem sido o norte e a razão de toda a 
minha vida: o povo do Acre. 

Muito obrigado. 
O SR- PRESIDENTE (OJagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao Senador Jutahy Magalhãe~ - _ . 
O SR- JUTAHY MAGALHAES (PSDB - BA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. ~eS~de~t~, Srs. 
Senadores, há alguns dias citei, neste plenário, um fato ocorndo na 
Bahia, ao qual volto hoje a me referir - um gesto insano e irres
ponsável, que merece algumas considerações e reflexões por parte 
de todos nós, assim como uma atitude enérgica por parte do Poder 
Judiciário. 

A imprensa noticiou, a televisão divulgou e a população to
mou conhecimento de que o Governador da Bahia. dois dias antes 
de_ deixar o cargo, determinou a liberação de 154 presos das dele
gacias de Salvador e vários outros municípios. Em seguida, pres
tou declarações sobre os motivos desse feito, cOmo sendo um 
protesto contra a Justiça, que, segundo ele, não pune criminosos ri
cos_, citandQ C9DJ.O exemplo o ex-Governador Nilo Coelho, seu ad
versário político. 

Sr. Presidente, até demagogia tem limites! Fica evidente o 
desrespeito à Justiça, o abuso de poder, a arbitrariedade com que 
age e sen:ipre agiu o ex-Go_vemador da Bahia. Mais uma vez, com 
fmalidades, evidentemente, eleitoreiras e maquiavelicamente cal
culadas, ele simplesmente se deu o direito de aviltar a Justiça. in
vadir a competência do Poder Executivo e do Poder Judiciário, 
quebrando a harmonia entre os três Poderes, além de violar a 
Constituição Federal e infringir as leis vigentes, obstruindo a ação 
punitiva e educativa, prevista na Legislação Penal b~asileira. 

Sr. Presidente, aqui é preciso fazer um parênteses. Digo que 
o Sr. Antônio Carlos Magalhães é mestre em :ir contra o que diz a 
Constituição Federal e cito aqui o § 1 o do art. 37 da Constituição, 
que diz: 

''A publicidade dos atos, programas, obras, servi
ços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter c_aráter 
educativo. informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que carac
terizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 

Apesar dessa previsão constitucional ... '' 
Sr. Presidente, além de ter tomado algumas providências, 

vou pedir a transcrição nos Anais da Casa de um artigo do Sr. 
Marcelo Beraba, publicado na Folha de S. Paulo, edição de 14 de 
março último. Em um dos trechos, diz o articulista: . 

"Estivei em Salvador nos últimos dez dias de Ja
neiro e pude comprovar que o Governador Antônio Car
los Magalhães não brinca em serviço. Ele tinha acabado 
de inaugurar uma avenida em llhéus e preparou uma 
peça de promoção política tão explícita _que a única per
gt!D.ta possível de ser feita após asSisti-la era a seguinte: 
o que estão fazendo o Tribunal Regional Eleitoral da Ba
hia e o Tribunal de Contas do Estado? N'"ao há qualquer 
preocupação _em dissimular o caráter promocional da 
peça." 

Tomando por base essa peça e outras divulgadas na Bahia, 
encaminhei dois oficios ao Procurador-Geral da República, Dr. 
Aristides Junqueira, e dele recebi uma resposta. Entretanto, até o 
momento, nenhuma ação foi feita para evitar esse abuso, mas es
pero ainda, e, ao contrário do Governador, não vou invadir ne-



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 12 1707 

nhum escritório da Procuradoria-Geral para fazer ·com que a lei 
seja cumprida mais rapidamente. Tenho confiança na Justiça e es
pero que se respeite a Constituição também no meu Estado. 

V ou encaminhar também à Mesa, para a Casa tomar conhe
cimento, os ofícios e as respOstas que recebi, como vou pedir tam
bém a transcrição de um artigo do Sr. Jânio _Lopo, da Bahia, e 
outro artigo do Sr. Clóvis Rossi, intitulad9 ''Escorpião da Bahia". 

Continuo, Sr. PrCSidente. 
Eis uma afronta à Justiça brasileira. cujas graves conse

qüências políticas e sociais não podemos ígnorar. Como. Conter ta
manha arbitrariedade? Seja o Governador da Bahia,_ de Minas, de 
São Paulo, ou de qualquer outro Estado, em democrada alguma 
jamais se viu tamanha prepotência. Que tipo de reginle é esse em 
que um déspota se acha no direito de fazer o que bem entende sem 
sofrer qualquer tipo de restrição aos sucessivos atos abusivos_ que 
comete impunemente? Seja o Aiifônio, seja o Carlos, seja o José, 
seja qualquer outro que esteja exercendo Q poder, a ninguém é 
dado o direito de colocar cm risco a segurança coleti_va, simples
mente para satisfazer a caprichos, vaidades e vinganças pessoais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao libertar indevidamente es
ses presos, o ex-Governador usurpou a competência piivat.fVa do 
Presidente da República de conceder indultos e comutar penas, 
violando a Constituição Federal em seu art. 84, inciso XII. Trata
se, portanto, de um crime de responsabilidade. Astutamente, po
rém. o Sr. Antônio Carlos Magalhães decidiu aplicar esse golpe de 
extrema "generosidade" para com os_ pobres presos dois dias antes 
de deixar o cargo, ou seja, agiu calculadamente para não ser con
denado à perda de suas funções. 

Nos governos democráticos, não existe governante irres
ponsável. Nesse sentido, é sempre bom lembrar Paulo Brossard, 
em seu livro O hnpeachment, quando afirma que "só a eleição, 
ainda que isenta, periódica e lisamente apurada, não esg9_~a a reali
dade democrática, pois, além de mediãtã. ou imediatamente resul
tante de sufrágio popular, as autoridades designadas para exercitar 
o governo devem responder pelo uso que dele fiZerem, uma vez 
que governo irresponsável, embora origináriO de eleição popular. 
pode ser tudo, menos governo democrático''. 

A História nos mostra que a maior parte dos qUe subverte
ram a liberdade dos povos começaram sua carreira como demago
gos e terminaram tirano-s. Kant já_. afirmava .. que um governo 
fundado na benevolência para com o pOVo; um-goVétfió-j)atemalis
ta, é o pior despotismo que se pode imaginar. Ao concentrai-o 
sumo poder nas mãos de um único homem, torna os súditos inca-
pazes, verdadeiros escravos. Nesses regimes, os dispositivos legais 
costumam ser estabelecidos segundo as necessidades e as carên
cias, das quais apenas o governante é o intérpiete autorizadp, sem 
qualquer fundamentação jurfdica ou ética. mas exclusivamente fei
tos com base na força do poder. 

Sr. Presidente, nenhuma teoria ou ·doutrina seria capaz de 
provar que o governo, o poder, pertence exclusivamente a_ um_~-. 
terminado indivíduo ou classe, c_om exclusão de todos os outros 
membros da sociedade. Semelhante idéia pode ser e foi a preten
sjo ou a crença ·de algumas dinastias de fanátic_os, que se julgãiam 
diretamente escolhidos por Deus para governar_ os homens. Na 
presente organização social, em que a liberdade dos indivíduos 
economicamente mais fortes acarreta a opresSãO dos-·menoS f3.vo
recidos, há que se criar um regime preliminar de limite aos que se 
favorecem com a extensão abusiva da própria liberdade. 

Por serem necessárias às sociedades, autoridade e liberdade 
não podem ser ilimitadas, pois uma condiciona e completei a outra. 
Mesmo porque não existe Direito fora das leis; assim como a liber
dade pode ser exercida nos limítes do Direito. Pelo simples fato de 
viverem em comum, os homens têm de obedecer ã normas legais, 

defendidas e aplicadas por um poder permanente, o Poder Judiciá
rio, que não se_confunde com os Poderes Executivo ou Legislati-
v o. 

Tocqueville advertiu para uma nova espécie de opressão 
que ameaça os povos democráticos: - "Uma inumerável multidão 
de homens símiles e iguais, que nada mais fazem que rodar sobre 
si mesmos, para procurarem pequenos e vulgares prazeres com 
que saciar a sua alma". São indivíduos entregueS aos próprios ins
tintos, subtraídos a qualquer autoridade,_ que exorbitam de suas 
funções e não podem jamais perseverar na ordem,_ pois constante
mente se atiram uns contra os outros. 

Sob o pontq de vista da ação juridica, os atos cometidos 
pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães se enquadram no Código_ Pe
nal, art. 31?, por preVaricaçãO, oU seja, ''retardar ou deixar de pra
ticar, indevidamente. ato de ofício, ou praticá-lo contra disposiçãO 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal". 

Se entre os libertados havia, algum já rf'lspondendo a proces
so penal. detido por ordem judicial de !!fÍsão preventiva, o Sr. An
tônio Carlos Magalhães cometeu. também, o crime de "promover 
ou facilitar a fuga de pesso~ Qf~S~_ ou subinetida a medida de segu
rança". previsto no art. 351 do Código Penal. Se a prisão for ilegal 
torna-ser ainda, civilmente, responsável por delitos que vierem a 
ser cometidos pelas- peSsoãs libertadas. devendo prestar indeniza-
ção ãs possíveis vítiinas. -

Aqui, Sr. Presidente, abro outro parêntese. O jornal Tribu
na da Bahla, do dia 3 de abril de 1994, publicou a seguinte notí-
cia: - - - -

---- "A "boa ação" do ex-Governador Antônio Carlos 
Magalhães, em protesto contra a impunidade dos crimi
nosos de "colarinho branco" pode ter conseqüências da
nosas para a população. Uma delas já está sendo 
apont~çla pelo motorista da empresa Ogunjá. Embora 
sem apresentar provas, ele assegurou que um dos margi
nais envolvidos no assalto ao ônibus Viazul, Placa BJ-
9205, é' um dos presos libertado~ na quinta-feira põr 
ACM A informação foi confirmada por um pOlicial do 
5° BPM~ deixando i dfretoria dO Sindicato dos Rodoviá
rios estarrecida e preÕC:Üpada. Este é o resultado da "boa 
ação" elo Governador.:' . 

Essa é a lei. Aos órgãos jurisdicionais cabe aplicá~ la, inclu
sive contra o GovCrD.o e a Adm.inistração Pública. O ex~Govema
dor eXorbitou de-~eUs poderes, de_sacreditou publicamente o Poder 
Judiciário e COniyteu _crime_ C_QJ;lb;a a administração. da_ Justiça. 
Além de tudo issO, ainda comprOmeteu a segurança coletiva, colo
cando em risco a população b~~a, ao determinar a liberdade de 
presos cujo grau ~e-periculosidade ti em ele próprio pode avaliar. 

O Sr. Antónlo Carlos M:ágalhães protesta contra a morosi
dade da Justiça. P~êm, quando estava ele próprio sendo processa
do, tudo fez para _protelar a ação até que a mesJ!la prescrevesse. E 
c_onseguiu Çxito. _ ~or outro lado,. atribui-se a função de árbitro su
premo, capaz de decidir o que é justo e o que é injusto, julgando, 
apenas pelas aparências, se uma pessoa que cometeu um delito 
deve ou não ser mantida na delegacia. Como não estamos diante 
de um deus nem de um sábio, só_ podemos concluir que o ex-Go
vern_ador usa de _clçüs ~~os e _clg?~ __ :p::~.edidas, ~pulando a lei, de 
acordo ~o:m seus .iAteresses pessOais. 

Compete ao juiz processãr e julgar. Compete ao delegado 
de polícia prender aquele que comete algum delito. Compete ao 
governante respeitar_ a ação da Justiça1 promover a ordem _e obede
cer às leis. O ju~.feprCsenti o Estado.na instituiÇão da- _I,eD.a, e, ao 
fixá-la. considera, além do fato criminoso, a personalidade do de
linqüente, seus antecedentes, a intensidade do dolo ou o grau de 
culpa e os motivos determinantes. Investiga, tanto quanto possível, 
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os elementos que JX>Ssam contribuir para o exato conhecimento do perguntaria sobre qualquer lugar-do Brasil; no entanto, ao exami
caráter ou índole do réu, suas condições de vida, conduta e pcricu- nar a Constituição da República Federativa do Brasil, não conse-
losidade. Logo, somente à Justiça caberia determinar a liberdade gui encontrar qualquer item que pudesse defmir, com clareza, que 
de cada preso. dentre as atribuiÇões de Governador de Estado pudesse estar a do 

A punição é um f!eio cOD.ti<i ó Crítrie: AO SC [Jiopór fazer poder de liberar presos que esteJam cumprindo alguma pena. O art. 
jtistiç:a: Com'a& "próp-riai m.ãoS, o iX-GOvernadOr da Bahia incitou 21, inciSo XVIT, da Constituição Federal diz que 11compcte à 
seus governados a procederem da mesma forma, desacreditando a União CoD.ceder anistia11

; no entanto, nesse sentido, não há qual
ação da Justiça. Por outro lado, uiduziu criminOSos a-cometCi'eiÍl quer atribuição aos Governadores de Estado. Pergunto a V. Ex a se, 
novos crimes, póis a esper.ib.Ça de iinpunidade, muitas ve-zes, ani- porventura, na Constituição do Estado da Sabia, há alguma men
ma os delinqüentes. ---- çãó- explícita ao p<Xler de o Governador- seja em função de seu 

Sr. Presidente, há um outro aspecto desta questão que não poder administrativo, ou qualquer outro-, em qualquer momento, 
poderia deixar de trazer ã consideração deste Plenário. RefiroMme ã dizer: essas pessoas podem permanecer presas. outras, não? IndeM 
desmoralização do Poder Judiciário~- É bem verdade que fatos pendentemente do fato importante, reSsaltado no episódio, de que, 
como este podem passar despercebidos por alguns c que outros em nosso País, são raras as pessoas de posses, as pesso-as ricas 
podem fazer uma leitura diferente, de que o Sr. Antônio Carlos que, embora tendo cometido delitos dos mais relevantes, estão 
Magalhães teria. simplesmente, mais uma vez, utilizado o seu po- cumprindo penas nas prisões, nas delegacias ou nos distritos poli-
der junto aos veículos de comunicação ·para: manter-se constante- ciais. Infelizmente, é um fato, dentre a população- c~ãrCél'áriã., esta-
mente em evidência, através da mídia. refn aqueles que pertencem ãs camadas de renda mais baixa, de 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, bem sabemos menor riqueza em nosso País, com uma agravante também do pon-
aonde nos leva a difamação. Bem conhecemoS os resultados de to de vista racial, porque, dentre os mais pobres, estão aqueles que 
uma campanha sistemática- de desmoralização pública e o quanto não conseguiram se libertar das condições advindas da escravidão 
tem sido dillcil o processo de apuração da.S--msfifUíçOOS~democráti- no BrasiL Daí a razão de haver, hoje, dentre a população carcerá
cas. Quantos-de nós: e quantas vezes temos sofridO iõjUstiÇ3.s- e ge- ria,'Uma participaçãO-rc1ativamentc- miior de descendentes de ne
neralizaçõcs, aineaças e humilhações. em vlriiide de ataques gros. Então, repetindo a pergunta: Na Constituição baiana há 
sucessivos dirigidos ao Poder Legislativo. DefniitiVá.rriente, não alguma m~nçã~ explícita ao direito ou às at.iihUiçõeS do GÕvema~ 
tem sido fáCil a nossa batalha, até mesmo submCtcndo-rios a desM dor, relacionada ã decisão tomada pelo Governador Antônio CarM 
gastantes processos de inquérito e -t:ondenação- de Parlamentares, los Magalhães? 
movidos pelo forte desejo do fortalecimento-do Congresso NacioM O SR. JUTAHY MAGALHÃES --bu diriá a V. EX', mesM 
nal. mo sem compulsar a Constituição, que isso não existe na ConstiM 

A desmoralização pública não ac-ói:ltece-reperitiiiamenie. Ao- tti1Ção do Esiado da Bahia, porque é uma prerrogativa federal da 
contráriO, resulta de pequenos fatos, como este que ocorreu agora União, segundo consta na Constituição Federal. 
na Bahia, tão pequeno -que, apareD.TemCrite;·cru no-esquecimento. Trago este assunto, porque vejo que essas coisas pass3m 
Aparentemente apenas, pois, na verdade, ficam gravados na me- despercebidas, consideradas como um fato menor, sem maior im-
mória do povo e vão-se acumulando como uma bola de neve. portância. Não tem nenhuma repercussão, a não ser a prevista e 
Quando nos damos conta, toma-se quase impossível desfazer um desejada pelo próprio Governador do Estado. de fazer com que S. 
conceito plantado aos poucos nas mentes de cada um. ExM libere !54 presos. manifestando com isso um repúdio ã lenti-

Seria uma mera coincidência, Si'. ~Presidente, o fato de que dão da Justiça na aplicação de penas contra pessoas mais ricas. 
na Bahia ocorrem tantos linchamentos? E o Estado onde mais linM No caso- específico, é relacionado a uma disputa política 
cbamentos temos na história policial deste País, Serã mera coinciM cOm oex~Governador Nilo Coelbo. 
dência? - -- ------ - ----- Quãild.O tiago essas questões aqui, Sr. Presidente, fico 

Se o Poder Judiciário apresenta falbas em sua estrutura orM preocupado, pois noto que quando começo a falar sobre o Gover
ganizacional, se a administraÇâO da Justiça preciSa ser iefOrmulaM nador da Bahia, ouço dizerem que é uma questão regional. Até no 
da, por não atender aos reclamos da sociedade, temos outros meios- meu--p3.rti0o. nesses últimos dias, tenho ouvido falar em questão 
maiS- eiVllizados de buscar a corrcção dessas falhas, inclusive reM region-al, quando lutamos contra um acordo, sobre o qual tem~se 
vendo a legislação penal. Não há de ser com atos demagógicos e falado na imprensa. 
irreverentes que vamos construir novas bases para o aperfeiÇOa.:- Li, por exemplo, uma declaração do ex-~stro Fernando 
mento das instituiçõeS brasileiras. Henrique Cardoso, em que S. Ex" diz que, no Brasil, não se pensa 

É por is:so. Sr. Presidente, que venho a este Plenário~ hoje, em partidos, e sim em pessoas. Fiquei mais Preocupado ainda, porM 
alertar a todos, especialmente aos membros do Poder Judiciário, que se fôssemos pensai' numa uniãO -do PSDB com o PFL, pode
para que nãifdeixem passar em branco essa injúria Cf.:>ínitida pelo riamos considerar inaceitável e inaCreditável que isso viesse a 
ex-Goverilador da Bahia. Que_ o Sr. Antônio Carlos Magalbães oCórier ein algum tempo. Se formos pensar em termos de nomes, 
seja responsabilizado por todos os seus atos, respondendo na Justi- será pior, porque a união de Fernando Henrique Cardoso com An-
ça por todas as conseqüências de suas leviandades, até _mesmo tônio Carlos Magalhães -seria amoral; não seria possível aceitar tal 
para que tamanha irreverência nãÇl sirva-de exemplo ou de estímu- união, porque ele está representando a impunidade! Vive-se no 
lo a outros delinqüentes. Que aprenda a respeitar a Lei, a Justiça e Brasil na base da impunidade. 
o Poder Judiciário, Princípios basilares de qualquer regime demow Eu poderia falar aqui a respeito da conta fantasma de Salva-
crático. dor e de fatos ocorridos sobre os quais, até hoje, nenhuma apuraM 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite~ me V, Ex' um aparte? ção foi feita. Há uma impunidade generalizada sobre tudo o que é 
O SR JUT AHY MAGALHÃES -OUÇo V. Ex' com prazer. feitO IÚl Babia. Nunca se vai até o fmal das apurações; no entanto, 
O Sr. Eduardo Suplicy - Não cOnhecendo bem a Consti- quando o assunto _é aqui levantado, ele se torna regional. 

tuiçãó dO Estado da Sabia, pergunto a V.--Ex' Se-M àii alguma re- Não, Sr. Presidente, trata-se de um assunto que deveria ser 
ferência relativamente ãs competênCiaS;--· ieSpOiiSabilidades, meditado por todos os Srs. Senadores e examinado pela Justiça do 
obrigações e direitOS do GOveriladOr- do Estado. Primeirãnie:rite, eu País! 
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O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR.JUTAHYMAGALHÃES-Ouço V. Ex' compra=. 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, os fatos referi-

dos no ponto nuclear do seu discurso referem-se a atos praticados 
pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães no exercício do cargo de Go~ 
vemador do Estado c já ao fmi-de seu mandato. S. Ex• soltou ou 
ordenou que se soltassem determinados presos _que se encontra
vam em delegacias. Decerto, S. Exa o fez com a segurança de que 
nenhum deles tinha culpa formada. Estavam, portanto, submetidos 
à autoridade policial e, conseqüentemente, ao Podei EXecutivo. Se, 
porventura, algum ato, além de sua função, praticou, fique certo de 
que S. Ex' está pronto a responder, no momento em que for con
vocado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Veja V. Ex' a coinci
dência, Sr. Senador. Nesse mesmo dia em que S. Exa soltava 154 
presos, uma advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, baiana, 
de cujo nome não -me recordo agora, que representa os interesses 
dos menores junto à Ordem dos Advogados do Brasil, seção da 
Bahia, tentava, inutilmente, conseguir das ~toridades policiais a 
permissão para chegar a um menor que estava preso indevidamen
te.- E nada tinha sido feito até o momento.tla disse que ia tentar 
falar com o Gover:nador. 

Nobre Senador, foi preciso pedir ao Sr. Gov_emador doEs
tado da Bahia. 

O Sr. Josaphat Marinho -Permita-me apenas esclarecer~ 
lhe que o que V. Ex• agora acentua não infrrma a declaração que -
há pouco fiz. _ ~~~~ ~,- -~ -~-~~ __ 

O SR. JUT AHY MAGALHAES- Sim, não infúma a de-
claração que V. Exa féz. -- - ----- ----- -~--

Na Bahia, eu estou acoSWilJ.adO _ _!l_~od~ tipo de c_hicana do 
Sr. Antônio Carlos Magalliães. Até ser processado!_ 

Ele, que se diz vítima, que diz querei uma- illsi.iça.TájJida, 
quando o processei, tomou como testemunhas Um prefeito e um 
ex-prefei(O, de Canavieir~ e _de Barreiias._ E o Juiz da COmm:ca de 
Canavieiras nunca Conse&uiu e:ricontrai- Ô endereÇo _-do pfefeito. -
Das chicanas que lhe são fitvoráveiS, ele não reclai:D.a; ao CoD.trãrio, 
apóia. - ~~ ~ ~ ~ 

São essas farsas que não considero mals 3.dmissíveis -neste 
País. Não admito que se coitsidere tal tipo -de-procedimellto coiDO
''h..a:bilidade"._ Nu~ca na minha vida pude acei_tar iss<?. Não _a4-miro 
esses 1'hábeis11

• Gosto daqueles que pensam, dizem o que pensam,. 
mesmo que ajam contrariamente ao meu-púiSãriiéiii.õ;-Cii os respei
to, porque sei que estão agindo de acordo com a sua própria cons
ciência. Mas desses "hábeis", tenho nojo, asco. Para.mim, não 
valem nada. Infelizmente, são vitorioSos. Para mim. nada vaiem.· · 

Sr. Presidente, eu me preocupo em trazer essas questões 
para o Plenário. De nada adianta! 

O Governador do Estado da Bahia vai à tele_ visão, com pro
paganda paga pelo Estado, e faz cOI!lÍcios. É proibido pela Consti
tuição. A carta Magna proíbe terminantemente. Mas faz comícios, 
e as autoridades não vêem. E quando são chamadas à colação, 
como fiZ, com dois ofícioS ao Procurador Aristidés Jwiqueira, e 
como fez o Deputado Jaques Wagner, que entrou com ações no 
Judiciário; nãO adianta. 

Quando se identifica os dois autores da conta fantasma nd 
Citibank de Salvador, o Sr. Governador diz que o laudo ê forjaâo. 
E fica por isso mesmo. Está aqui a declaração do Delegado, Coro
nel Romão, que recebeu uma reclamação do Governador dizendo 
que não estava satisfeitO com as pergüD.úls~queo-Dclegado fazia às 
testemunhas a respeito das contas fantasmas. &tão, tira o delega
do! 

Sr. Presidente, essa é a Bahia. Isso é Brasil. Isso nãO ocorre
ria na Bahia, se no Brasil nós não permitísSemos que tal ocorresse. 

Mas antes de encerrar, Sr. Presidente- sei que a luz verme
lha está piscando, jã ultrapassei o meu tempo-, permita apenas fe
licitar o nosso companheiro de trabalho, Alexandre Dupeyrat, por 
ter chegado ao Ministério da Justiça. Foi_uma escolha feliz do Pre
sidente Itamar Franco. Sei bem o que representa o Sr._ Alexandre 
Dupe)Tat como defensor da ética e interessado nas questões jurídi
cas. Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que vamos ter- n_qyidades 
na área do Ministério da JustiÇa. Tenho a certeza de que vamos ter 
alguma ação para tentar impedir esse abuso do poder econõ~ico 
no_nosso Pais. Não tenho conhecimento de nenhuma medida que 
ele esteja tomando, mas, por conhecê-lo, sei que irá tomar. 

O Sr. Odacir Soares- V. Exame permite um aparte? 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Pois não, nobre Sena

dor Odacir Soares. 
O Sr. Odacir Soares- Eu queria aproveitar a obseiVação 

que faz quanto ao novo Ministro da Justiça para ratificar as pala
vras de V. Exa relativamente às qualidades do Dr. Alexandre Du
pe}Tat, que chefiou a Assessoria Legislativa do Senado Federal 
por algum tempo e se notabilizou pelo seu alto saber juridico e 
pela sua competência. Quero dizer ~bém que no Governo há vá
rios assessores do Senado Federal em postos de alta direção, como 
o Dr. Antônio Carlos Nantes, Secretário Adjunto da Administra
ção Federal. O Secretário Executivo do Ministério da Educação 
também é Assessor Legislativo_ do S~nado._ O Secretário Executivo 
e o Chefe de Gabinete do MiniStro da Justiça também são assesso
res dõ Senado~ -

~O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Procurador-Geral da 
Fazenda. Edgard Proença. ~ 

O Sr. Odacir Soares- ExatameD.te. Eu queria cumprimen
tar V. Ex• pela obseiVação que faz, estendendo essa consignação 
aos de.J;ll3ÍS servi9pres do Senado que prestam serviços à Adminis
tração Federal em postos importantes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte de 
V. Ex a ao fazer justiÇl! ao quadro funcional do Senado. que mostra 
sua competência no exercício de funções da mais alta relevância 
na República, -

Sr. Presidente_!_enc_~IT9_Ç agradeço a benevolência de V. Exa 
Espero que os Srs. Senadores não levem essas questões que aqui 
trago como regionais; mãs que pensem e raciOcinem ein termos de 
Brasil, para não acontecer aqui o que já aconteceu em outros paí-
ses ... -

Obrigado, Sr. Presidente. 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JU

TAHY MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

VALE TUDO 

Marcelo Beraba 14·3-94 

São Paulo --Para os virtuais candidatos a qualquer cargo 
que já exercem funções executivas a eleição de- novembro já co
meçou. Meia hora diante da TV demonstra que nenhum deles pre
tende esperar agosto, quando se inicia o boi-ãrio-- gratuito, para 
fazer propaganda eleitoral. 

A diferença é que agora, por conta das restrições legais, a 
propaganda (ainda) é um pouco dissimulada. Digo dissimulada 
porque, no ritmo que vai e sem quaiquer-ln terferência do Tribunal 
Superior Eleitoral e nem dos tribunais regionais, em breve será fei
ta sem pejo. 

Neste fmal de semana, em São Paulo, os telespectadores fo
ram bombardeados por peças políticas disfarçadas de divulgação 
de serviço público veiculadas tanto pelo govemo do Estado (Fleu
ry) como pela Prefeitura (Maluf). 
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Um dos únicos. da Companhia Energética de São Paulo. 
chega a anunciar não a conclusão de uma nova hidrelétrica., mas o 
cumprimento de um cronograma de obras! 

Estive em-Sa1vador nos últimos dez dias de janeiro e pude 
comprovar que o govema-clor Antônio Carlos Magalhães não brin~ 
ca em serviço. Ele tinha acabado de inaugurar uma avenida em 
ilhéus e preparou uma peça de promoção política tão explícita que 
a únicã pergunla poSsível de ser feita após assisti:.: la efa a seguinte: 
o que estão fazendo u-lRE e o Tribunal de Contas da Bahia? Não 
há qualquer preocupação- em dissícular o caráter promocional da 
peça. 

Talvez seja esta a idéia de transparência que nossos políti~ 
cos começam a -adotar. 

Citei ACM, Maluf e Fleury porque foi os que assisti. Imagi
no que, Brasil afora, vários governadores e prefeitOs já estão em 
campanha aberta usando o dinheiro público e a máquina adminis-
trativa para isso. -

Não acredito que os tribunais eleitorais venham a impor 
qualquer restrição à publicidade indevida, apesar de ilegal. 

Mas este questionaitte:nto pode ser feito pelos comitês apar
tidários que se multiplicam pelo país no rastro de movimentos so
ciais como o -Comitê da Cidadania e o Viva Rio. Desta fiscalizaçãõ 
pode surgir nova maneiia -de se acompanhar e de se fazer política. 

1EA TRO DO ABSURDO 

J anio Lopo 1-4·94 

Os baianos -deveriam sair àS ruas para exigir o i'éSiãbeleci
mento da democracia no estado. Está na hora das multidões cobra
rem o seu direitO ao ·exercíCiõ -da cidadania. E preSsiooar para que 
sejam punidas, dentro da lei, as autoridades que atentam contra a 
liberdade e os princípios básicos dos-direitOS humanos. Não pode
mos -e nem vamos- nos transformar numa republiqueta isolada 
do resto do País, com seus mandatários, verdadeiros senhores feu
dais, a tripudiar sobre quem lhes paga o salário e garante um alto 
padrãõ de vida. - - · · 

V amos ao ·centro da questão: numa atitude absurda, o go
vernador Antonio Carlos Magalhães recomenda a prefeitos ie dele
gados que soltem ladrões de galinha. Ele, e logo ele, protesta 
contra a Justiça que deixa os ladrões ricos impunes. O pior é que 
esse tipo de pregação inaceitável e medíocre encontra resson-âricía,
É o cúmulo da estupidez, para não usar uma expressão mais pesa
da, que um delegado de polícia se prestes a um papel dessa ordem. 
Mas há quem o faça. O delegado José Magalhães, titular da 7• De
legacia, disse que soltaria chico dos seus presos ontem. 

Uma irresponsabilidade? MaS há o pior. Ele, José Magalhã
es, declara com todas as letras que há detidos mofando nas celas 
há mais de 30 dias. Eles foram presos ilegalmeD.te. Exatamente 
isso._ Um bacharel em Direito. como Magalhães, que deveria pre-
servar as leis e seu cumprimento, - ' - --

"Não podemos nos 
transformar numa 
requbliqueta isolada do 
resto do Pais, com seus 
mandatários, senhores 
feudais." 

admite sem traumas que prende gente de maneira ilegal por
que não houve flagrante. Tenha paciência: isso aqui virou o quê? 
Então qualquer um cidadã:"o está. à mercê da ação policial. Basta 
este sentir antipatia por qualquer pessoa para levá-la, debaixo de 
muita porrada, a uma cadeia fétida e superolotada. 

Vejam o quadro: o governador, que não é, mas se faz de 
juiz, m~da soltar os pés-de-chinelo; o delegado, que também não 
é juiz~ se propõe a fazê-lo e nada, absolutamente nada. acontece. A 
Justiça, esta sim atingida em sua dignidade, prefere optar por per
:g:Ianecer cega, surda e muda. É como se Iiada tivesse acontecendo. 
E como se não percebesse que, posturas como as assumidas pelo 
governador e pelo delegado nos levam a um estado de exceção. É 
Colno comungasse como pensamento de que eles têm o direito de 
prender, bater, arrebentar. Claro que quem sempre acaba apanhan
do são, na sua grande maioria, pobres e pretos. 

Gastam-Se milhões de cruzeiros reais para se elaborar uma 
Constituição. Coloca-se na Carta maiot do País que gente tem que 
ser tratada como gente e não como bicho. Na prática, porém, ela é 
rasgada exatamente por quem deveria tê-la com uma espécie de 
Bíblia. A ironia disso tudo é que o delegado Magalhães é candida
to a um cargo legislativo. Vai, se eleito, faz_er leis. É isso ai: o ho
mem que admite cometer ilegalidades -dCntro da legislação, vai 
fazer leis. 

O ESCORPIÃO DA BAHIA 

Clóvis Rossi 2-4-94 

São Paulo- O governador da Sabia, Antônio C3rlos Maga
lhães (PFL), foi pessoalmente a uma delegacia soltar quatro presos 
que haviam praticado pequenos furtos. Foi, segundo ACM, um 
protesto simbólico contra a impunidade de seu antecessOr; Nilo 
Coelho (P:MDB), a quem o governador acusa de _grandes ~rtos. 

É justo o protesto, é justa a indign~ão. Todo o mundo, afi
nal, está. caD.sado de dizer que a impunidade é um dos mais teni
veis males que assola a República tupininquim. Pena que a 
indignaçãO de ACM seja seletiva e, por isso mesmo, resvala para a 
mais barata demagogia. 

QuantoS presos o governador deveria soltar para protestar, 
por exemplo, coo.tra a impunidade das empreiteíras, pilhadas em 
incontáveis irregularidades tanto na CPI do caso Collor/PC como 
na CPI do Orçamento? Soltou algum? Não, calou-se. 

ACM tampouco parece indignado com o assalto aos cofres 
públicos promovido pelo ex-deputado João Alves, o mais notório 
"anão" da Comissão cfu Orçamento. Será porquê Alves fOi eleito, 
em 1990, como companheiro de chapa· do govern8.dor? -Para quem · 
nã_p_le_mbra. João Alves elegeu-se deputado federal, em 1990, pelo 
mesmo PFL da Sabia que conduziu ACM ao Palácio de Ondina. 

O mais revelador, no episódio, não é, de qualquer forma a 
demagogia contida na indignação seletiva. É o que conta a respeito 
da índole política do governador. ACM desfruta de elevada popu
laridade em seu Estado, conforme atestam sucessivas pesquisas do 
Datafolha a respeito dos principais governadores. Logo, não preci
sa dessa demagogia de arrabalde para eleger-se senador como pre
tende. 

Ao praticá-la, apenas demonstra o quão arraigada é nele a 
tentação do populismo vazio e- da demagogia e a opção preferen
cial pelo ataque ao adversário, em vez da afirmação de suas pró-
prias FopoStas, se é que exístem. - · 

É a versão baiana do escorpião da fábula, aquele que picou 
o elefante que o transportava para o outro lado do rio, mesmo sa
bendo que afundariam juntos. "Desculpe, mas é o meu instinto", 
explicou-se o escorpião ao desolado elefante. 

RODOVIÁRIO PR01ESTA CONTRA FALTA DE 
SEGURANÇA NAS RUAS 

A "boa ação11 do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, 
em protesto contra a impunidade dos criminosos de "colarinho 
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branco", pode ter conseqüências danosas para a população. Uma 
delas jã está sendo apontada pelo motorista da empresa Ogunjã. 
Embora sem apresentar provas, ele assegurou que um dos margi
nais envolvidos no assalto ao ônibus da Viazul, placa BJ-9205, é 
um -dos presos libertados na quinta-feira por ACM. A informação 
foi confirmada por um policial do 5~ BPM, deixando a diretoria do 
Sindicato dos Rodoviários estarrecida e preocupada. 

Durante o enterro do motorista do ônibus assaltado, José 
Hamilton dos Santos, os rOOQviários resolveram fazer mais um 
protesto, paralisando o transporte em Salvador das 10h30 às 13h30 
de ontem. A categoria reivindica melhoria na seguiança e o retor
no das rondas policiais que estavam sendo feitas nos pontas· críti
cos· da cidade. Para muitos motoristas, a situação se agrava porque 
locais como a BR-324 e bairros da periferia não dispõem da segu
rança adequada. Nem mesmo as blitze ~stão. s_e1.1do re~~s para 
inibir a ação dos delinqüentes. · 

Segundo o presidente do Sindicato dos RodoviáriÇ~s. J. Car
los, esses assassinatos vêm ocorrendo não só com motoristas, mas. 
também com policiais militares e civis. NO-s últimos três anos, 17 
motoristas e cobradores morreram em assaltos a ônibu~. A PM tem 
condições de colocar.mais de dois mil policiais para coibir as ma-. 
nifestações dos rodoviários, mas nãO conSe_gue dar sCguranÇa par~ 
que os motoristas e cobradores trabalhem no flnal do expediente 
voltem para casa ilesos dos assaltos e assassinatos que aconteçem 
diariamente na cidade, reclama 1. Carlos. 

Os rodoviários eslão inconfdnnadOS com ã mdrte de mais. 
um companheiro. "Saímos para trabalhar e não sabemos se volta
mos com vida para casa. É um absurdo essa total insegurança que 
a categoria vem passando todos os dias. Dessa vez foi ele, amanhã 
pode ser um de nós", desabafa Marilson Câmara da Silva. cobrador. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.) 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho. (Pausa.) 

Concedo a Palavra ao nobre senador Ronaldo Aragão. __ 
O SR. RONALDO ARAGÃO (PM'DB- RO. Pi:onuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, durante o meu mandato, insistentemente, tenho chãma
do a atenção das autoridades para o grav~ ptoblen:ta de ener:gi_a ~lé
trica do Estado de Rondônia, que dispõe de uma única hidrelétrica, 
cuja construção, iniciada em 197S ou_l_976, ainda não foi fmaliza
da, trazendo sérios problemas ao desenvolvimento do Estado. Essa 
hidrelét.rica, idealizada no Governo do Coronel Jorge Teixeira, tem 
capacidade para 214 megawatts na época das chei51~. e_ 75 mega
watts na época das _secas. não atendendo também às necessidades 
do Estado. -

Todos esses dados têm sido divulgados e tem-se procurado 
sensibilizar as autoridades responsáveis do Ministério das Min-as_ e 
Energia no $entido da conclusão 9-essa usina, por ser necessária ao 
crescimento e desenvolvimento do Estado. - -

O cálculo feito inicialmente para a conStruç-ão da Usina de 
Samuel girava em tomo de SOO a 600 milhões ;de dólãre~:Hpje1 
entretanto, estima-se, para o seu término, até 1 bilhão e 200 mi_.:. 
lhões de dólares. 

Para uma usina que tem capacidade para cinco turbinas, s6 
foram instaladas. até agora, duas. Portanto, o seu fornecimento re_s
tringe-se à capital. Há uma necessidade também de se fazer um 
sistema de transmissão, levando essa energia para o interior do Es
tado_ e para outras grandes cidades, como Ariquemes, Janz, Ouro 
Preto e Jiparaná. 

O que me traz a esta tribuna, SL Presidente, e tem sido fri
sado também por outros Senadores do Estado de Rondônia, que 
represento, como os Senadores Odacir Soares e Amir Lando, é a 

urgência da situação, porque entend.Cmos que não há desenvolvi
mento sem energia elétrica, e a necessitamos cm abundância. 

Na sexta-feira passada. recebi um fax do Mu~cípio de Jipa
raná, cujo prefeito, depois de Se reunir com as div_ersas associações 
-comercial, de base, etc. --, decretou estado de calamidade públi
ca por falta de energia elétrica, com prejuízo para supermercados, 
hospitais, donas-de-casa, etc. 

En~do que o Estado não tenh3: condição de,_c_om r~cursos 
próprios, fazer esse sistema de tiansmissã_o e nem mesmo O§ seus 
r~ais. Entretanto, não podemos entender por que não se agiliza a 
construção do cham.açlo _l!nl;l_ão, -~o __ conh~cido em prosa e verso, 
para atender à D.ecessidades de Rondônia. _ _ 

A situação é caóti~a. Em váriOs municípios do Estado, O 
atendimento de energia é feito por motores c, em muitos deles, 
faltam peças_ de reposição, faltam recursos para comprar essas pe
ças. motores etc. 

Mais uma vez, estamos aqui, nesta Casa, fazendo este apelo 
às autoridades do_ Ministério das Minas e Energia, à ELE1RO
B~ÁS. à_ELETRONORTE, paÍ'a que se agilize as providências ca
bJ_v~is_no s~p.tido_ de eliminar a çarêucia de energia elétriça por que 
passa o Estado;_ que seja feito um planejamento, um projeto de 
const:ruç~o das chamadas pequenas centrais hídrelétricas, para que 
essas centrais _entre.nl também nesse linhão, alimentando o sistema 
oriundo da Usina de Samuel, insuficiente para atender todo o Esta
do. 

, Para se desenvolver, sair do sistema semifeudal em que se 
encontra hoje e JXXier contribuir na divisão da riqueza nacional, o 
Estado de Rondônia necessita do auxílio do Governo Federal, em 
especial daS-aUiO!ida:deS 1-esponsáveis por esse setor. 

O SR. ODACffi SOARES -Permite-me V. Ex' um apar
te? 

O SR. R9NALDO A)lAGÃO - Ouç·o V. Ex', Senador 
Odacir Soares. - - -

O SR. ODACffi SOARES- Essa questão da falta de cncr· 
gia no nOsso _astado, questão esta que V. Ex• está abordando com 
muita oportunidade, constitui-se em um exemplo típico do desper
dício qlle tem sido a rotina _da Administração Pública Federal em 
nosso País. A Hid.relétrica de Samuel, projetada para estar concluí
da em 1974, estava orçada em 250 a 300 milhões de dólares. Con
forme V. Ex• muito bem frisa, ela, além de ainda não estar 
concluída, já abs()rveu, no _mínimo, pelos cálculos mais modestos, 
1 bilhão de_dólares, _sru1:do que a ELETRONORTE deve à emprei
teira que a está-construindo cerca de 100 milhões de dólares, Para 
a conclusão da obra, são necessários, ainda, mais 100 a 200 :m.ilhõ: 
es de .dólares para se t~r as três últimas turbi.uas implantadas. Ao 
mesmo tempo em que ess:a. obra é um caso típico de desperdício da 
Admini.:~tração Pública Federal, tan:tbém __ ~ um Gaso típico do des
c_a_s~ com que o Governo Federal vem olhando os Estados da Re
gião Norte do Brasil nos últimos __ anos. Não me re_firo 
especificamente ao Governo do Presidente Itamar Franco, mas a 
todos o~_Govemos. E até diria que devemos ao Presidente Itamar 
Franco·u_m crédito, qual seja, o faJo de _Sua Excelência haver deter
l:itinado o térmln.O da usina e a implantaçã-O da linha de transmissão 
até_ Jiparaná, apesar de sabermos que a ELE'IROBRÁS não vem 
transferindo os recursos determinados pelo Presidente Itamar Fran
co para a ELETRONÜRTE. Esta, por sua vez, não vem podendo 
manter o ritmo de implantação da linha de transmissão, bem como 
das três últimas turbinas. Sabe V. Ex•, como eu, que, se o crono
grama de impl~tação da linha de transmissão fosse efetivamente 
mantido_ :-;- o qu_e não será,_ l~c:n~yelmente, porque sabemos que 
já está, inclusivey atrasado..:.... terfamos a linha de transmissão na ci
dade de Ariquemes e a da c_idacle_ de Jiparaná concluída. cobrindo 
todas as cidades ao longo da BR-364 até Jiparaná. Se isso ocorres-
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se, teríamos essas três turbinas fmais implantP.das; o que, ao invés 
de solucionar o problema de energia no Estado, causaria um pro~
blema novo, que seria a falta de energia na Capítal, em Porto Ve
lho, hoje abastecida pelas duas turbinas em funcionamento. 
Regressei de Rondônia ontem à noite, após ter per<::õi:rido, durante 
este último fm3.1 de semana, as cidades do centro-sul à Capital. Na 
semana passada, estive na outra parte do Estado - como V. Ex a 

também o fez.-- Pude verificar que, hoje, a crise energétiCa eni 
Rondônia é piór do que a oconida em dezembro-de 1990. Na cida
de de Jiparaná, que é a--segunda maior do Estado, o sistema fiCa
deslígado pelo menos 16 a 18h por dia. Em um ciclo de 24 horas, 
a cidade é abastecida com apenas 4 ou 5 horas de energia por dia, 
sem considerar as outras cidades, que não têm enCrgia elétrica ne
nhuma, porque, em 24 horas, recebem apenas uma ou 2 horas de 
energia, além, é claro, da energia do sol. Então, veja V. Exa., a 
ELETROBRÁS havia projetado iniciar as obras da hidrel~trica de 
Jiparaná no princípio da década de 80. VerifiqUei, dias atrás, que, 
no cronograrna da ELETRONORTE, a hidrelétrica de Jiparaná 
está com as suas obras iniciais projCtadas para 201 O. O iníciO das 
obras passou de 1980 para 2010. Então, se fizermos uma observaw 
ção rápida da situação do fornecimentO de energia elétrica p_ara o 
Estado de Rondônia, que tem, aproximadamente, dois miJhões de 
habitantes, vamos verificar que a crlse

7

energe:Ucijá-estápt-Ojetàda 
para o ano 2010, quando, considerandowse _os índices de cresciw 
mento populacional do Estado, estaremos com uma população suw 
perior a quatro milhões de habitantes. T cremos, naquele ano. um 
Estado com população superior a quatro niilhões de habitantes 
sem energia elétrica, porque, em fãCe dos desmandos adminístrati.: 
vos do Governo do Estado, as CentrãiS Elétricas de Rondônia não 
vêm, no últimos anos, invCstindo um ceritavo nã. gefação de ener
gia. E, conforme V. Ex• frisou, na última semana q_ Pr~feito de Ji-
paraná. num gesto político - o -gesto não tem nada de prático, 
porque a Prefeitura não pode fazer nada. a não ser denunciar-, de
cretou estado de calamidade pública no Município. E- digawse- o 
Prefeito é o principal parceiro e líder político do Governador e do 
Governo. Imagine os prefeitos que não reiam pela cartilha do Go
verno como estão! Para eles a situação é muito pior. Entã01 gosta
ria de felicitai V. Ex• pela oportunidade do discurs_o, e de 
transmitir ao sofrido povo de Rondônia a nossa solidariedade. Es
tamos tratando dessa questão. Nesta semana vou me avistar coni o 
Presidente da ELETRONORTE, para ver Se-é-Possível dar veloci
dade à transferência dos recursos . .Já sei que as emJ?resas que estãO 
trabalhando na implementação da linha de transmissão estão, até 
este momento, sem receber o pagamento pelos serviços realizados 
até agora, ameaçando, inclusive, paralisar as obras, o que constitui 
um fato mais grave ainda, porque isso vai impedir que a linha de 
transmissão chegue pelo menos emJiparariá nO frm deste ano. 

O SR- RONALDO ARAGÃO'- Senador Odacir Soares, 
agradeço o aparte de V. Ex•. . _ ~· ,_ . _ . 

Temos, do Senado, chamado a ateD.ção de todas as autoridaw 
des responsáveis por esse -setor, desde que aqui chegamos, e V. 
Ex•, muito antes de mim, disse que não é possível se desenvolver 
um Estado da potencialidade de Rondônia sem energia elétri.ca. E 

··estamos vendo, a cada Governo que passa, essa sirUação.fiCai seÍn 
solução, se agravar mais, porque a população aumenta e as neces
sidades do Estado _também. O que observamos é que está dimi
nuindo a oferta de energia elétrica. a procura está aumentando, e 
não há solução. - - · --- -

O ano 2010 é o Ultimo ano do plano energético brasileiro. 
V. Ex• disse, com mUita propriedade, que a Usina de Jiparaná, que 
fica qUase no paralelo, perto de Ariquemes, eStá ainda em proJeto. 

Há uma certa discussão, quanto à construção dessa usina, 
sobre os aspectos ecológicos. Faz-se agora a comparação da ener-

gia Produzida pela usina com a transmissão do gás de Urucum, 
pergUnta-se o que· é mais barato e agride menos a natureza. Enw 
quanto se estuda isso, o- Estado de Rondônia não caminha no seu 
desenvolvimento. 

O SR- ODACIR SOARES -Essa questão do gás de Uru
cum, que V. Ex11 está abordando, por exemplo, e ê um fato impor
tante, é também mera ilusão; para o-abastecimento do Estado de 
Rondônia, algo que não se concretizará pelo menos nos próximos 
20 anás: Explico o porque diSsõ. É simples. Primeiro, se a PE
TROBRÁS- dispusesse de 200 milhões de dólares para construir a 
plataforma em Urucum, as reservas de gás já detectadas, já levan
tadas dariam para abastecer Manaus durante um prazo de apenas 
30 anos. Se hoje _a PETRQBRÁS_ tivesse recursos para construir a 
plataforma necessária -piTa a industrialização do gás, a primeira ci
dade a ser servida seria Manaus. E a reserva atual daria para abas
tecer Manaus, considerando-se o seu tamanho, por um período de 
3_0 -anOs. QtiCr dizer, mesmo que a PETROBRÁS tivesse hoje esse 
dinheiro- e ela não tem, isso foTdito a mún e a um grupo de em
presários e políticos de Rondônia, em recente visita a Urucum -, 
Rondônia não poderia se servir desse gás num prazo· tão curto. 
Isso sem contar o fato de que precisaríamos construir um gasoduto 
até Rondônia. que iria conSumir outra pequena fortuna, e também 
considerando que o gás ainda iria para- Porto Velho e teria de ser 
distribuído por via rodoviária para as outras cidades do Estado. Na 
realidade, a ELElRONORTE está acenando, em relação a Rondô
nia, com a solução do problema energético, mas irresponsavel
mente, porque ela sabe, mais do que nós, que a materialização 
dessa idéia de se levar o gás de Urucum para Rondônia está hoje 
na estaca zero sob o ponto de vista econôrnico-fmanceiro e das 
pr6prias feservãs. Esta era i observaÇãO que queria fazer, com co
nheCimento de causa, porque estivemos lá, disciitirilos coni a PE
TROBRÁS a questão, levantamos todas as possibi!idadas, 
pretendendo ter efetivameilte ésSe gás em Porto Velho num períow 
do curto. Mas o fato é que nos próximos vinte anos isso é pratica-
mente impossível. _ _ . 

O SR- RONALDO ARAGÃO - O esclarecimento de V. 
Ex• é importante, Senador Odacir Soares, porque o que vemos é 
que na Bacia Amazôriica;.-onde temos volume de águi em excesso, 
enquanto no Nordeste não existe água, fazim-se planejamentos 
que levam anos e mais anos, e a solução não aparece. Temos o in
centivo das pequenas centrais hidrelêtricas, que resolveriam o pro
b1eina, de imediato, no Estado e até na RegiãO Ari:tazônica, maS os 
estudos deixam para as calendas ~gas a solução dos problemas 
da Amazôriia Legal. uma região potencialmente rica do Brasil, e 
dos problemas energéticos, que são muito s6rios. · · 

A usina de Jiparanã, por exemplo, já está hã mais de 20 
anos em estudo e, segundo informação de V. Ex•, vai ser começaw 
da nó ano 2010. É uma solução que não existe. Falta decisão polí
tica para integrai' -a Região Amazônica no desenvolvimento 
nacional, falta incentivo pàfa que--ela possa contribuir, com a sua 
riqueza, para a riqueza naciOnal. Enquanto isso, se fala, em prosa e 
verso, na grande Amazônia. qrie tem Um nível de desenvolvimento 
feudal, e hoje, por mais que se diga, que se faJ.e, que se chame as 
autoridades à responsabilidade, não vemos nada de concreto para 
o desenvolviméiito -do sistema de energia elétrica do Estado de 
Rondônia e da Amazônia:. -

Sr. Presidente. Srs. Senadores, é com este pesar que sempre 
teiihO-Cfiamã.âo a- ãtenção, para conhecimento da Nação, para o 
grave problema que é a energia elétrica no Estado de Rondônia. A 
cada dia piora essa: situação, porque o Estado rião tem recursos 
pafa-âtender a essas necessidades. - -

O" Governo Federal já autorizou a construção do Sistema de 
transmissão de Samuel até Jiparaná. Agora, a Assembléia Legisla-
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tiva do Estado aprovou um crédito de tri.Q.ta milhões de dólares A idéia objetiva da elevação do salário mínimo - não em 
para que esse sistema de transmi_s_são_-~á até a cidade de)~imenta 50%. mas, no min_imo, em 50%- para o dia·3-fde dezembro de 
Bueno. Não sei se esse empréstimo vai ConctetTW-se~·- -- 1994, é o compromisso claro assumido perante o País por Sua Ex-

É preciso que atitUdes sejam_ tomadas por parte do Governo celência o Presidente da República. Essa idéia não é do Congresso 
Federai, ~a fim de proporcionar àquele povo o desenvolvimento do Nacional, que, inclusive, não tem a iniciativa constitucional de 
Estado. E imprescindível tirá-lo da situaçãq_ de _agrura que já tm;n_a propor uma política de salário mínimo _para o Pais, porque essa 
conta de várias cidades do Estado. A falta de energia elétrica, com competência constitllciOruii,'éSSa. iniciativa constitucional é do Po~ 
a paralisação das atividadcs em-iodoS-os setores, está levando o. der Executivo. Esse compromisso, portanto, é do Presidente da 
povo rondoniense ao desespero e quase à falta de esperança. Esses . República. 
cidadãos estão vivendo de esperança. Enfatizo que Sua Excelência o Presidente Itamar Franco 

Não entendemos, Sr. Presidente, como se pretende fazer não quer elevar o salário mínimo em 50%; Sua EX.celêDC"fã. quei 
uma Nação grande, como se pretende resolver os problemas so- elevar o salário mínimo em pelo menos 50%. porque, sintonizado 
ciais da fome e da miséria, sem que se dê ajuda a uma grande re~ com o sofrimento do povo brasileiro, acredita que dessa forma mí
giãO, de uma potencialidade enorme, que poderia resolver, cm nora a aflição de uma paTcela considerável das famílias brasileiras. 
todos os campos, uma parte dos Problemas nacionais, inserindo até Nas reuniões que nós, da Comissão tvfista, realizamos com 
o mais distante habitante da Região Amazônic:ã. no proces~o· de de- o Ministro da Previdência Social, Sérgio. Cutolo, ficamos meio 
senvolvimento. Agora, é preciso que exisfâ-uma·· vontade JX)Iítica apreensivos, ·porque S. Ex a disse, sem meias Palavras, que a eleva
para esse desenvolvimento: ção do salário mínimo para 100 dólares, em dezembro deste ano, 

Portanto, Sr. Presidente, para tenninar. alerto mais uma vez não são favas contadas, não é compromisso do Governo. O econo
as autoridades para o grave-problema que é a falta de energia elé- mista Sérgio Cutolo vem dizendo sempre, em todas as entrevistas 
trica no Estado de Rondônia. É preciso que haja um planeja.mento que dá - até parece um discurso decorado-. que o Congresso é 
e um governo que teàlmente tenha uma outra visão do desenvolvi- que tem que oferecer ao Governo os meios fmanceiros p.ara que 
mento e da integração do Estado ao desenvolvimento nacional. isso possa acontecer. 

Muito ""Obrigado. . ~ . ·-Enquanto o Ministro da Previdência insiste nessa tecla, per-
O SR. O DACffi SOARES -Peço a palavra pela Üderan- manece o Governo imobilizado, sem tomar nenhuma iniciativa 

ça. Sr. Presidente. para efetivamente se obterem as receitas n~cessári.as, relativamente 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Exa tem a à Previdência. Social, para que isso ocorra. Permanecem o Gover-

palavra. na forma regimental. no e <::1. Mjnistério da Previdência Social imobilizados, como se a 
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como Líder. Pro- resposta fosse di atribuição ou da responsabilidade do Poder Le

nuncia 0 seguinte discurso .. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presi- gislativo deste País. Todos sabemos que a resposta para essa ques
dente, Srs. Senadores, amanhã de manhã. a Comissão Mista que tão tem que ser dada pela Comissão designada pelo Pr~sidente 
estuda a medida provisória que trata da _implantação da política Itamar Franco e presidida pelo Sr. Ministro do Trabalho. 
monetária do Governo vai receber, em· audiência. 0 Ministro da O próprio Ministro Rubens Ricupero, logo depois da sua 
Fazenda, Embaixador Rubens RíCupero. Jremos discutir, no.âmbi- posse. declarou à imprensa que, no dia em que a Comissão fosse 
to daquela Comissão, não apenas a niedida Provisória como tam- ~tar com ele d~s_'! questão, ele diria que nada tem a opor à elcva
bém as modificações introduzidaS neSta ~ltima Medida Provisória çâO do salário m:ínimo, desde que o Congresso o(e~esse aos Go
n0 457, e também faremos uma avaliação objetiya e transparente vemos os mecanisriios e os meios necessários para isso. 
dos resultados da implementaç~o da nova política monetária do O Sr. Ministro não nos .fez essa pergunta. mas, se a tivesse 
Governo Itamar Franco. feito •. ~er-l4e-ia dit9 que S. Exa é que tem que dar essa resposta ao 

Leio em dois jornais ·im:portantes- do País, a Folha de S. SenhOr PreSidente da República, e que _a ~ssão tem que ofere
Paulo e o Correio Braziliense, declarações do Mini_StiO da Fazen- cer·essa· .iníormáção até o dia 28' de abril, quando termina o prazo 
da que me deixam de certo modo apreensivo. Na Folha de S. Pau.. determinado pelo Presidente Itamar Franco. 
lo. S. Ex• diz que o Plano ê inegÇ>Ciável; no COrreiO Braziliense. 0 Si". Presidente, Srs. Senadores, não tenho nenhuma dúvida 
Ministro diz que quer 0 Plano votado sem mudanças. de que hoje constituem preocupação da maíoria do Congresso Na~ 

Ora, Sr. Presidente, todO. o Brasil sabe ·qu~ 0 Congresso Na- cional alguns aspectos da Medida Provisória n° 434 e da Medida 
Provisória D0 457. principalmente aqueles relativos às _perdas sal~~ 

cional não está interCssado em quebrar a coerência ou a haJ]llonia riãis-. aléri:t de outros que aqui já foram coioCados, inclusive ante-
da espinha dorsal do Plano. Econômico d.o Mini. : • stro Fem.ando. He. n- · ·te · - fiz di s Ex' " - normen a rmm - eu nao o no mesmo a em que . • mas 
rique CardOso. · -

sim depois. Trata-se das claras e instransponíveis inconstituciona-
0 , aís, a sociedade, o Congresso Nacional desejam que <? lidades que já estavam no bojo da Medida Provisória n° 434 e que, 

Plano dê erto, porque têm consciência de que o principal adversá- agora, foram ampliadas na Medida Provisória n° 457. Tais .incons
rio dos rguimento, do cresc.imentos~ial do Pais é, indiscutivel- titucioD.alidades já foram, inclusive~ objeto da preocupação do 
mente, jnfl<ição. São as eleVadas taxas de ~ação que, ao _longo emiti. ente Senador e jurista J osaphat Marinho. 
dos úl os anos. vêm penalizando de forma dramática toda a sq- Sr. Presidente, considero indiscutíveis os aspectos macroe-
ciedade1 rasileira, sem restrições. exceto aqueles 5% do povo bra- conômicos do Plano de Estabilização, sobre aS quais não se realiza 
sileiro q e são detentores de 90% da riqueza naci~. E~.t~s vive:rp, nenhuma discussão crltica. Não temos dúvidas - particularmente 
à marge da inflação. porque especulatD. desOnesta e leviari.amente nós, da Comissão Mista, que ouvimos, ainda na vigência da Medi
no merca, o financeiro, usufruill.do daq"Uela riqueza que poderia es- da Provisória n° 434, os mais renomados economistas deste País -
tar nas mfos da maioria da população brasileira. . . de que, do ponto de vista da macroeconomia. o progi'a.iaa' econô-

Leio também em O Estado de S.. Paulo que os Ministros da mic.o do GovernO, o .Plano Fernando Henrique Cardoso, está certo~ 
Fazenda, jrrabaJho e Previdência se reiine:m, ev1 Brasília, hoje, para Mas o fato de estar certa a medida provisória, relativamente 
discutir aS medidas que serão adotadas para elevar em .50% o salá~ aos seus objetivos macroeconômicos, não significa que .não deva 
rio mínimo até o início de 1995. haver mudanças rela:tivamente a outras partes, que, além das suas 

I 
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flagrantes inconstitucioilalidades, acarretam ~r~s salariais para 
os servidores pllblicos, aposentados e trabalhadores. 

O Sr. Josaphat Marinho -Permite--:i:niv. Ex•um aparte? 
O SR. O DA Cm SOARES- Com muito prazer, nobre Se

nador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josapbat Marinho- Declarando o ilustre MinistrO 
da Fazenda que a medida é inegociável, sem dúvida S. ExD. quer 
dizer que é insuscetíve1 de alteração. Mas o que é insuscetíyel de 
alteração não deve vir ao Congresso, porque cst~ não é cartprio-de 
registro; portanto, o seu destino está errado. 

O SR. ODACffi SOARES- V. Ex" tem ampla razão, até 
porque, neste momento, sabemos que a maioria: do Congresso Na
cional -e isso se depreende pela leitura que se_ faz de entrevistas, 
já publicadas nos principais órgãos_ de comuniCação do País. do 
Líder do Gov_en'lo, do Líder do P:MDB e dos __ Lideres dos princi
pais partidos do Brasil - admite que a Medida Provisória n° 457 
precisa sofrer modificações relativamente a pontos que são funda
mentais e que não-afctam sua substância, muito fuenos, a sua es
pinha dorsal; no entanto, todas as entrevistas do primeiro escalão 
do Governo sempre registram que qualquer modificação_ alteraria a 
substância da medida provisória. E todos sabemos que não é isso 
que o Congresso Nacional deseja. · 

Dentro de instantes, o Deputado Paulo Paim, o Deputado 
Maurício Calixto, outros membros da ComiSsão ·e eu sere'ri10s re
cebidos pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Minis:: 
tro Orlando Teíxeiia da Costa, e- pelo Corregedor-Geral daquele 
Tribunal, Ministro Ernlcs Pedrassani. V a.tnPS conversar com esses 
dois ilustres membros da superior magistr.i.tõi'a-tral?_alhistã brasilei
ra sobre o grande volume de ações que já estãO_ sendo propoStas 
junto à Justiça do Ttabalho de yári.os Estadç_s bras.ileiros e __ qu~, ~.: 
qui a pouco, estarãO no Tribunãl SUperior'dO Trabalho. Discutire
mos c_om S. Exas _o tratamento que essas matérias receberão na 
mais alta corte trabalhista do País. 

Quero, nesta oportunidade, registrar que amanhã contare
mos com a presença do :MiniStro da Fazenda na (;omissão .Mi$t.a, 
Na próxima quarta-feira, pela manhã, _comparecerá à Comis_são o 
Ministro do Trabalho, para discutir a questão-do salário mínimo, 
poi~ queremos saber efetivamenw 9 que a ComiSsão Interministe

. riál já realizOU até o presente moniChtO, ten~o 0:~- vista os poucos 
dias que faltam para o témúno do prazo que o Presidente Itamar 
Franco deu à Comissão para tratã.r. desse assuntq. Na quarta-feira, 
à tarde, receberemos o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, 
que irá discutir e analisar conosco os reflexos da vigência da Me
dida Provisória n° 434 na economia brasileira e np processo de es
tabilização da cconõinia, considerando que ~s~ .medida _procura 
implantar e dar início a urila rioVa prática de política monetária. 

Sr. Presidente, precisamos saber efetivamente quais os seto
res que sempre lucraram com as altas taxas de i,nflação; precisa
mos saber se estes continuam lucrando; precisamos saber quais os 
se tores que efetiVarilente estãõ perdendo e quais-os que continuam 
lucrando. 

Além desse registro, quero dar ciência à Casa que a posição · 
do Ministro da Fazenda nos- deixa apreensivos; Entendemos que S. 
Ex• está equivocado quando fez aquelas observações, até mesmo 
pelas considerações oportunas que aqui fotàril feitas peló "Senador 
Josaphat Marinho. O Ministro da Fazenda, que _é diplomata e em
baixador, sabe que o Congresso Nacional não é _um cartório. Aqui 
não se registram atas ou escrituras; aqui recebem-se, discuteJ?J.-.se, 
modificam-se e aprovam-se projetes de leis oriundos do Poder 
Executivo e do próprio Parlamento. -,,· 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. PreSidente~ Muito Obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: . 
Alexandre Costa- Alfredo Campos- Aureo Mello ..:_ DaiiO 

Pereira- Dirceu Carneiro..: Eduardo Suplicy -_Esperidião Amin
Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
- Hugo Napoleão - Hydekel Freitas - Iram Saraiva :.._ Jonas Pi
nheíro - Josaphat Marinho- Júlio Campos - Lourival Baptista
Raimundo Lira- Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
projetas que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI N' 23, DE 1994 

Altera dispositivo da Lei n° 8.167, de 1991, c 
dá outras providências. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art~ 1° o§ 6° do art. 9° da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

ção. 

-§ 6° Os investidores que se enquadram na hipóte
se deste artigo deverão comprovar essa situação quando 
da aprovação do projeto,_se~do facultado o--requerimento 
de Cnqúadrániento, a qualquer tempo, pelos acionistas 
originàis ou por um novo grupo controlador, cumpridas 
as demais exigências, e aprovado pela respectiva Supe
rintendência de Desenvolvimento Regional. 

Art. 2° "Esta Lei entra em vigor lla data de sua publica-

Art. ~Revogam-se as disposições em contrário: 

Justificã.ção 

Segundo as SuperintendênCiaS -de Deserivolviroento Regio
nal, Sudene e Sudam, o quadro de composição de fontes de recur
sos para os respectivos Fundos de Investimentos, Fin.Or e Finam, 
eric"Oi:iiri-se- SigilificativamE::nte cori:tprometido, colocando em risco 
os cronogramas de desembolso para os projetos já aprovado& e em 
fase de implantação, bem como limitando,_ quase totahQ.ente, a 
poS-Sibilidade de aplicações em novos projeteS submetidos à consi
deraçã:Ódaquelas Superintendências. 

Decorre tal cenário do quadro geral de comportamento da 
economia brasileira; quando, nos últimos anOs, as condições mer
cadológica,s_ e as_ altas.taxas de encar_gos fmanceiros vem -COntri
buindo Par.a uma queda acentuada na rentabilidade _de todos os 
projetos nacionais, coniprometendo o retomo de .iuvestimetnos já 
efetuados com recursos dos citados Fundos e sua conseqüente rea
plicação. Acresce-se a tal fato, uma pressão de demanda por recur-
sos de ___ tais Fundos, em novos projetes de investimentos, cujci 
atendimento, muitas vezes de.cidido por critérios in_adequados de 
rentabilidaçle e retorno, co11duziu a insucessos qUe também ímpac
~am. negatiVame~te .o· (i.Uxo.- de Calxa dos Fundos de Investimen
tos do Norte e Nordeste, . 

- - - - -- - -- -

Salieuta-se, então, à luz da política maior de desenv~üvi
mento regioh3Tde-forma a diminuir as desigualdã-des ora existen
tes, preconizada inclusive na Carta Magna. em seus Princípios 
Fundamentais, que toma-se altamente conveniente a sustentação 
de qualquer política de acréscimo de recursos a serem disponibili
zados para as Regiões Norte e Nordeste, reconhecidamente as 
mais carentes do País. 

Consideramos, pois, Ser adequada, do ponto de viSta econô
mico, não havendo, ainda qualquer óbice constituc-ionãl, a exten
são da possibilidade de exercício da opção de auto-aplicação, 
pelos acioriistas majoritários, de recUrsos do Imposto de Renda de
vido, em projetes sob seu controle, a qualquer temp-o, na forma do 
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disposto no artigo I' da Lei n' 8.167, de 16 de janeiro de 1991, 
desde que submetidos a outras condições pertinentes, e respaldada 
tal extensão pela legislação adequada. 

Tal procedimento representa uma real possibilidade de 
acréscimo de recursos aos Fundos de Investimento do Norte e 
Nordeste, além de, sob eficiente controle das Superintendências de 
Desenvolvimento Regional, constituir-se em fator de comprometi
mento de grupos investidores com os projetes sob seu controle 
acionário. 

Pelo exposto, somos pela al~eraçãoda legislação ora vigente 
para a matéríil, na foima dO prOjeto de lei que ora apresentamos, 
visando estender a todos os projetes a opção de auto-aplicação, pe
los acionisfas majoritários, de recursos do Imposto de Renda devi
do, em projetes sob seu controle. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1994.- Senador Marco 
Maciel. 

LEGlSLAÇÃO CITADA. 

LEIN'8.167,DE 16 DE JANEIRO DE 1991 

Altera a legislação do Imposto sobre a Renda 
relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condiçõ
es operacionais dos Fundos de Investimentos Regio
nais, e dá outras providências 

Art. 9° As Agências de Desenvolvimento Regional e os 
Bancos OperadorCs assegurarão_ às pessoas jUrídicas ou gru~s de 
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham. pelo 
menos, cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade 
titular de projeto beneficiáriO do incentivo, a aplicação, nesse pro
jeto, de recursos equivalentes a setenta por cento ~o valor das op
ções de que trata o artigo 1° inciso I -

6° Os investidores que se enquadrarem na hip9tese deste ar
tigo deverão comprovar essa situação antecipadamente a aprova
ção do projeto. 

(A Comissao de Assuntos EcOnômicos - _deçisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 24, DE 1994 

Altera a Lei n' 1.579, de 18 de março de l9S2, 
que dispõe sobe as comissões parlanientares de ln· 
quérito. 

O Congresso Nncibnal decreta: 
Art. 1° A Lei n' !.579, de !8 de março de 1952, passa a vi

gorar acrescida, logo após os arts. :3<1 e_ 6°, respectivamente dos 
arts. 4° e 7°, rcnumerando-se os subseqüentes: 

"Art. 4° Caberá aérpiesidnete da comissão parla
mentar de inquérito, por deliberação desta, solicitar, em 
qualquer fase da investigação, ao juízo crimiiuil compe
tente. medida cautelar necessária,_ quando se verificar a 
existência de indícios veementes da proveniência ilícita 
de bens. 

............ --~-····--·-.. ·~·--· .. -· .. -····--· .. -····~-'..-.-. .:. .. ..:.-. .:.-... :;_,_; .. :...;~ ... 
Art. 7° A comissãoparlamentar de inquérito enca

minhará suas conclusões, se for o caso, ao Ministério 
Público, pata que promova a responsabilidade civil e cri-
minal do infrator." _ . .- __ 

Art. 2° Os arts. 1 o e 2° e _o parágrafo ún~co_ d() art. 3° passam 
a vigorar com a seguirite redação: -- - · · --

''Art. 1° As comissões parlamentares de inquérito, 
criadas na forma do art. 58 da Constituição Federal, te-

rão ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar os fa. 
tos determinados que deram origem à sua formação. 

Parágrafo único A criação de comissão parlamen
tar de inquérito depend_erá _de deiiberação plenária, se 

-----.não for determinada por um terço da totalidade dos 
membros da Cfunara dos Deputados ou do Senado Federal. 

Art. 2° No exercício de suas atiibu.I"çôes, poderão 
as comissões parlamentares de inquérito determinar dili
gências qué _reputãrem necessárias e _:r:_eguerer a convoca
ção de Ministros de Estado,- tomar o depoimento de 
quasquer autoridades federais, estaduais ou_ municipais, 
ouvir os indiciados, inquirir- testemunhas sob compro
misso, requisitar da administração pública direta, indire
ta ou fundacional informações e documentos, e 
transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua pre-
sença. 

Art. 3° ........ ç ......... __ ............... , .... ;-..-. .. -•• o;::.: .• :;.~--

Parágrafo único. Em caso de não-comparecimen
to da testemunha sem motivo justificado, a sua intima
ção será solicitada ao juiz criminal da localidade em que 
resida ou se encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 do 
Código de Processo Penal. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data ele _sua publicação. 
Art._5° R~yogap~_-se as c:tisposições em conti-áriQ. 
;- ' · _, ''J,;~tifl~o -
Os Poderes do Estado devem operar no seu âmbito de ação, 

usando os meios de frenagem próprios, que lhes são conferidos le
gitimamente pela Constituição. 

O poder de -iD.veStigar do ·congreso reveste-se de tal magni
tude, que seu significido e alcance representam, em princípio a 
efetiva manutenção do equilíbrio necessário à Plena· realização do 

· êélebe aforisma de- Montesquieu, segundo o qual f'o poder limita o 
poder''. 

O Poder Legislativo possui, através das comissões parlame
nares de inquérito, pelo princípio da divisão tripartida dos poderes, 
o direito de proceder às investigações, ou com o propósito de 
apontar irregnlaridades na administração pública ou com a inten
ção de se sitUar com mais frrmeza na elaborãção de projetes, por 
intermédio dos elementos colliidos na investigação efetuada. 

Contudo. oS órgãos de investigação parlamentar devem ne
cessariamente proceder com cautela, para não conflitarem- com os -
órgãos de investigação judiciária, rompendo, por isso mesmo, o 
principio de poderes. 

Por conseguinte, propomos o presente projeto de"le"i, partin
do das disposições. da Lei n° 1.579, de 18 de março de 1952, vi
sando à clareza dos dispositovos e eficácia das providências 
pertinenies. · 

O acréscimo-·do artigo que dispõe sobre a solicitação de me
dida cautelar ao jÚfzo criminal competente vem demarcar conve
nientemente a competência outoi-iada à comissão parlamezitar de 
inquérito, não podendo esta imiscuir-se em área que diz respeito 
exclusivamente a matérias pertinentes ao Poder Judiciário. O dis-

. positivo proposto visa assegurar a reparação ou ressarcimento do 
dano resultante do delito, ao mes~o tempo q_ue as cautelas podem 
referir-se a meios-de proVa. É de se advertir que as medidas caute
lares servem ao processo de conhecimento condenatório na com~ 
plexidade dos objetivos por este visados, tanto na fase de 
ConbeCúnento, como na de execução, além de estender-se aos efei
tos dvis da condeiiação criminal. 

Cumpre salientar os comentários de Pontes de Miranda so
bre a Constituição ·de 1934, que perduram atualissimos: "as comis-
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sões de que cogita o art. 36 não podem invadir as atribuições judi
ciais ou disciplinares. 

Assim, apurada a responsabilidade -de alguém por faltas co
metidas, propomos, seguindo a inteligência do § "3° do art. 58 da 
Constituição- Federal e dos dispositiVos _dos Regimentos Internos 
da Câmara dos Deputados (art. 37 - IT) e .do Senado Federal (art. 
151), que a comissão parlamentar de inquérito envie o relatório 
acompanhado da documentação respectiva ao Ministêrio Públiç_o~ 
para que possa oferecer a denúncia ao jiiízO Criniinal competente. 

A alteração proposta ao parágrafo único _do art. 3° da Lei 
mencionada, com inclusão da expressão 11nos termos dos arts. 218 
e 219 do Código de Processo Penal11

, justifica-s_e pela praze do di
reito brasileiro, que não autoriza a punição -pela comissão parla
mentar de __ inquérito de testenumh_a_ desobediente, competindo, 
pois, apenas, à autoridade judiciária a pUnição da testemunha fal
tosa perante a comissão parlamentar de inquérito. 

Visando melhor aclaramento do dispositivo que reza sobre 
a requisição de informaçõeS ·e documento_s de repartições públicas 
e autárquicas, propomoS a inclusão de um conceito mais amplo de 
administração pública, para que não pairem dúvidas sobre que ti IX> 
de entidade estaria inchlÍdo na, regra do art. 2° da Leip.0 1.579. Sa
liente-se que ó SUpremo Tribunal Federal te~~ que se manifestar 
em várias oportunidades em que houve hesitação sobre a inclusão 
da sociedade de economia mista na regra ·menCionada. Tenha-se 
em conta, nesse particular, o chamado caso "Última Hora", em que 
a Comissão- de Inquérito, inStaurada para apurar irregularidades 
que teriam ocorrido no Banco do Brasil. obteve sucesso quanto à 
pericia e exame de doc:umentos _verificaçl.Qs nesse estabelecimento 
de economia mista, depois de uma decisão_ do Supremo Tribunal 
Federal, autorizando tal procediiriei:tto. 

Destarte, condamamos os ilustres pares para aprovação do 
presente projeto de lei, que, a noss_o _ver, complementa adequada
mente a legislação sobre o assunto, aperfeiçoando e atualizando-C? 

Sala das Sessões, II de abril de 1994. - S~en~ador Júlio 
Campos. 

uoisLAçÃo crrmx- · 
LEI N" 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952 . 

Dispõe sobre as Comissões Parlamentares de 
Inquérito. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: 
Art. 1 o As Comissões Parlamen~s de Inquérito, criadas na 

forma do art .. 53 da Constituição Federal, r.etão ampla ação nas 
pesquisas destinadas a apurar os fatos detei'JllÍDados que deram 
origem à sua formação. -

Parágrafo úniCO. A Criação de ComisSão Parlamentar de_In
quérito dependerá de deliberação plenária, se não for deten:nfuada 
pelo terço da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados 
ou do Senado, 

Art. 2° No exercício de suas atribuiçõeS, poderão as Comis
sões Parlamentares de Inquérito determinar ãs diligência~ que re
putarem necessárias e requerei -a- _cõnvdca.Ção de l'vfinistros _de 
Estado, tomar o depoimento de quaisquer -aUtoridades federais, es
taduais ou mwiicipaiS, óUVif -as--indiciados, inquirirTesteinUDhas 
sob compromisso, requisitar de repartições públicas e autárquicas 
info!ma.ções e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fi-
zer mister a sua presença. - - - -

Art. 3° Indiciados e testemunhas serão-intiniados de acorçlo 
com as prescrições estabelecidas na legislação penal. 

Parágrafo único. Em caso de não comparecimento da teste
mUriha sem motivo justificado. a sua inti~ção será solicitada ao 
juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, na forma 
do art. 218 do Código do Processo Penal. 

- -Arl. 4° Constitui Crime: 
I - impedir, ou tentar impedir, mediante violência, ameaça 

ou aSsoadas, o regular funcionamento de Comissão Parlamentar de 
Inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus 
menibros. -

Pena: A do art. 329 do Código Penal. 
---- II- Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade 

COmo testeriiunha, peritO, tradutor ou intérprete, perante a Comis
são Parlamentar de Inquérito. 

Pena: A do art 342 do Código Penal. 

Art. 5° As Comissões Parlamentares de_ fuquérito apresenta
rão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo 
por projeto de resolução. -

§ 1° Se forem diversos os fatos objeto de fu(Juérítõ, :a comis
são dirã, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mes-
mo de fmda a investigação dos demais. -

§ 2° A incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito 
termina com a sessãO legislativa em ·que tiVer-sido outorgada. sal
vo deliberação da respectiva: Câmara, prorrogando-a dentro da Le
gislatura em curso. 

Art. 6° O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão 
ao que prescreve esta Lei, no que lhes foi aplicável, às normas do 
processo penal. 
:__ - -Art:7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

............................ -····---·--··· .. ········-·· .. -· ... , ........... ~-·-·-··· 
.AJ1.. 218. S.e, regularmente intimada, a testemunha deixar de 

compareCer sine motivó justifiCado,_ o julz poderá requisitar à au
toridade policial a sua apresentação ou determin-ai s_ejã Cotiduzida 
por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio daTorça públi-
ca. 

Art. 219. O Juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa 
prevista no art. 453, sem prejUízo do processo penal por crime de 
desobediência, e condená-la ao pagamerito das custas da diligên
dá. 

CONSTirUIÇÂO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃOVU 

Das Comissões 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terãO cómissõ
es permanentes e temporárias, constituídas na fore1a e com as atri
buições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. 

§ 3° As comissõe-s parlamentares de inquérito, que -terão po
deres de investigação ao próprios das autoridades judiciais, além 
de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante requerimentO de um terço 
de s~us membros, para a apuração de fato determinado e por prazo 
certO, sendo suas conclusões, se fOr o caso, encaininhadas ao Jvli
nistério Público, para que promova a responsabilidade civil ou cri
minal dos infratores. 
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(À Comissiio de Constituição, Justiça e Cidada-
nia- decisão terminativa.) -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os projetas 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

A Presidência recebeu, do Banco Central do Bi-isil, o Ofício 
n' S/42, de 1994 (n' 1.414/94, na origem),_en<:arni@.ando.~os ter
mos da Resolução D 0 11. de 1994, solicitação da Prefeitura Muni
cipal de São Paulo, de alteração da Resolução n° 79, de 1991, que 
autorizou aquela Prefeítura a emitir e colocar no mercado Letras 
Financeiras de seu Tesouro. 

A matéria vai à Con;Ussão_ d~ Assuntos Econômicos,_junto 
com o respectivo processado. 

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,-A Presidência, 
nos tennos do art. 174 do Regimento Interno. dispensa, na sessão 
de hoje, o período correspondente à Ordem _do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josapbat Marinho. para uma breve co
municação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) --Sr .. Presidente, Srs. 
Senadores. o jornal O Estado de S. Paulo publica hoje artigo do 
eminente Professor Miguel Reale, sob o título "Decadência Legis
lativa". 

Não vou examinar a tese do ilustre catedrático_ de São Pau
lo. Ocorre, porém, que no contexto dO- seu artigo há _esta passa
gem: 

Em nosso País, a lembrada falia Qe_ ~-ocação para a tarefa le
gislativa atinge índice_s_ alannru;nes, bastando lembrar que o projeto 
de Código Civil, aprovado pela Câmara dos Deputados, em 1984, 
dorme no Senado Federal há quase dez anos. 

Cumpre um esclarecimento! o projeto de c&:IÍgo Cfvil esta
va arquiVado quando s_e instalOu a presente Sessão Legislativa. Por 
iniciaÜVa dO nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, _com o meu 
modesto concurso, o ProjetO foi desarqt.Íivado, e, em seguida, foi 
nomeada ComissãO Especial parã o exame da matéria. -

Eleito Prêsidente da- Co~s~ão~ -~-~~1;;~-Senactor Cid- Sabóia 
de Carvalho, coube,-me a honrosa taiefã de ser _o Relator-Geral de
signado. Designado Relator, meu primeiro cuidadç, Sr. Preslde.Die, 
foi dirigir-me em carta ao Professor Mi.guel RC~e, por ter sido ele 
o coordenador dos trabalhos do CQdigo Ci-vif eiii-Comissão ·desig
nada peJo Poder Executivo. Dele recebi carta tnahifestando sua sa
tisfação pela ocorrência, Em momentos aproximados~ encaminhei 
carta ao Professor Sílvio Meira, assim como a outros membros da 
Comissão que, designada pelo Ex~cutivo, ~~ou do assunto. 

Ainda com o mcsmo_cUidado. e.t";_~aminhei ao Professor 1\fi
guel Reale os volumes editados pelo Se,nad() contendo todo o ma
terial relativo ã tramitação do Projeto-de_ Cócligo Civil. Não me 
limitei a isso. Tendo-lhe enviado as emendas apresentadas zlo-Se
nado e lhe pedido que as examinasse com o seU-notório conheci
mento _e por ter sido o coordenador da matéria no âmbito do Poder 
Executivo, ainda no ano passado, f~i a São PaUlo para e-xaminar 
todas essas emendas com S. Ex11

• Devo assina..lar o esforço e o inte
resse do eminente catedrático, que, apreciando as emeD.das, sobre 
cada qual delas se manifestou, e ~u lhe hayia solicitãdo que assim 
procedesse, para que na subseqüente tramitação le _ _êgl(ltiv_a, fosse 
devidamente considerado o espírito do projeto por éle ·orientado. 

Então, pessoalmente, confll'Dlei-lhe o que já Jhe havia antes 
transmitido, no sentido de que o Presidente da Comissão, o.Rela
tor-Geral e diversos membros da Comissão haviam convencionado 

'que --D.ão ciá. cOn.venierite já entií6 precipitar a análise do projeto, 
em face da anunciada Revisão Constitucional. 

Se o projeto não fora examinado conclusivamente antes, 
agora seria impróprio fazê-lo antes que o Congresso Revisor tra
tasse de todas as alterações que lhe parecessem adequadas. E isso 
era tanto mais óbvio, porque já a Constituição de 1988 havia intro
duzido, na parte do Direito de Famíli~ sobretudo. modificações 
sensíveis que já significariam a necessidade de modificar-se o pro
jeto originário da Câmara. 

· Como previsto, instaurada a Revisão, foram apresentadas 
~ezenas de emendas sobre todo o capítulo da familia. Agui está o 
avulso a indicar o número das proposições apresentadas. Sobre 
esta matéria, ainda não foi oferecido parecer, pelo Relator, sequer. 
Bem ou mal, a Revisão está em curso. Não importa aqui analisar 
seus tropeços. 

Acredito que o Professor Miguel Reale, ao fazer a referên
cia destacada ã demora da tramitação da matéria no Senado, sem 
nenhuma ressalva com relação aos entendimentos entre nós havi
dos, não o fez por malícia. Oeio que um lapso o levou a essa ma
nifestação, que é de injustiça com relação ao atual Senado. Ainda 
que admita que foi um lapso, julguei do meu dever, hoje mesmo, 
fazer este esclarecimento, para que a opiníão públiéa, a que o arti
go se dirigiu, não presuma que o Congresso NaCional desarquivou 
o projeto e o mantém sob silêncio". A matériã. fOi CfeVidamente cOn
siderada, e a Coniissão voltará ao exame dela após a Revisão, ou 
seja, depois de conhecido o pensamento do Legislativo sobi"e as 
emendas já apres~ntadas. · 

Lamento ter que fazer este esclarecimento pela alta conta 
em que tenho o Professor Miguel Reale e pelos bons e relevantes 
serviços que ele prestou ao Governp_ e ;;to Congresso. orientanj:lo a 
elaboração do Projeto em uma comissão designada pelo Governo. 
Era. porêm, nec_es~ãiio este eSclarecimento para a devida. coloca

- ção do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O oportuno 
esclarecimento de V. Ex111 constará dos Anais. 

Concedo a pal~vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

_O SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, gostaria de coo
clamar o Congresso Nacional_ a agir com· respeito ã sua 
responsabilidade na apreciação e votação da Lei O:rçanlentárla~ 

Os jornais O Estado de R Paulo e Folha de S. Paulo de 
hoje tecem considerações severas,. criticas tanto ao EXecutivo 
quantO-ao Legislativo, pelo atraso nO exame do Orçamento, 

É preciso ress-altar que a respcbSabilidade é de ambos, e não 
apenas do Poder EXcX!utivo, que encaminhou ao COngresso Nacio
nal a lei relativa ao Orçamento de 1994, em sua primeira Versão, 
-em 31 de agosto de 1993, por quatro meses- setembro, outubro, 
novembro e dezembro. A mensagem não chegou a ser devidamen
te_ analisada, Tivemos notícia de que o Govei:no iria envíãi outra 
mq4iii.Çando, como.de fato o fez em dezembro de 1993, Posterior
-mente, quando encaminhou ao Congresso Nacional a Proposta de 
Emenda à Constituição, instituinQo 9_Fun<;lq Soçial de Emergên
cia, o Governo novamente anuD.ciou que encaminharia nova revi

. são da Lei Orçamentária. O Congresso Nacicnal, aceitando essa 
disposição da parte do Executivo, acabou não completando a tare
fa constitucional de aprovar o Orçamento da União .. 

. Sr. Presidente, há praticamente 40 dias, estão em greve os 
funcionários da Secretaria de Orçamento e Finanças e de diversos 
organismos do Governo que, de alguma forma, têm relacionamen
to com a elaboração do Orçamento, inclusive funcionários do 
IPEA. 
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Estranha-se a dificuldade do Poder Exectitivo em- dialogar 
com esses segmentos, que certamente têin uma função essencial; 
mas é preciso ressaltar que os funcionáriOs da SOF, bem como 
desses organismos não têm se mostrado intransigentes. Eles estão 
em greve, sim, mas à espera -de uma proposta- Concreta. COmo nas 
quatro vezes anteriores, o Gov~mo, diante de uma situação corrio a 
que vivemos hoje, disse que iria-resolver o problema e acabou não 
cumprindo o que havia dito. 

Os funcionários desses se@nentos do Poder Executivo gos- · 
tariam que fosse enviado, pelo Executivo ao Congre-sso Nacional, 
projeto de lei estabelecendo com clar_eza. o cronograma de recom
posição salariaL Segundo esses funcionário~;õ, esse cronograma JX)
deria se iniCiar, não de proD:to, mas ãté- mesmo em novembro de 
1994. Na verdade, o que eles gostariam de ter é uma proposta real 
e concreta. 

Queremos ressaltar, Sr_. Presidente, que o Executivo. de for R 
ma inconstitucional, está legislando sobre matéria orçamentária 
através de medidas provisórias. De acordo c::; oro o art. 167. VI, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, são vedados "a 
transposição, o remanejamento _ou o a tr~sfe,r~nc_ia de recu_rsos de 
uma categoria de programação para outra ou de um ·órgão Parã õuR 
tro, sem prévia autorização legislativa11

• 

Ora, Sr. Presidente, ressaltamos que, sem prévia autorização 
legislativa. não poderia estar o Govcino- reãlizando retrulllejamen
to, transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra, ou de um órgão para outro. Isso significa que a medida 
provisória não é_ Um instri.Imento adequado porque pressupõe a enR 
trada de vigência das disposições nela contidas imediatamente, ou 
seja, sem que tenha o Congresso Nacional dado a su3. pfêvia auto
rização. Portanto, o Governo está abusando_ daquilo que· constitui 
os limites da Constituição Federal. E rUais grav_e: estão &epdo exeR 
cutados programas que não constam da Lei Orçamentária de I5i93 
ou do próprio ProjetO de Lei do. Orçamento de 1994. 

Eu poderia aqui citar exemplos de programas que _constam 
da execução do Orçamento da União, segundojnformações que leR 
vantei junto ao SIAFI, mas são programas ql!e não constam do 
Projeto de Lei Orçainentária de 1994. Vou citar alguns exemplos:: 
subprojetos na unidade 20.502;-urudãâe orçamerl.táfi1f que rião 
cónsta do Projeto .de Lei de Me~os _e que está .executando o PrograR 
ma de Trabalho 3.010.0031.2800.0147, e.co~nele pagando despe
sas · de pessoal, de juros, outras despesas correntes, de. 
inv:estimentos; de inversões financeiras e de amortizações de pes-. 
soal. Outro Programa de Trabalho, que também não consta do Pro.: 
jeto orçamentário e está , sendo .execp!l\d.o pela Unidade 
Orçamentária 20502-FINEP, ó .o de n° 03,0,10.0055.1119.0013. 
Além desses, o Executivo abriu, atraVés da edição de Medida Pro
visória, crédito extraordináriO-e-m-favor do Ministério do Exército 
e da SUDENE, provendo recursos para a distribuição elnergencial 
de alimentos e para irriplemen4.ção de a_ções_ contra Os.efeitos das 
secas no Norde~te. ~ o • 

São projetos de natureza emergencial e importante$, mas 
são objelo d~ execUção orçamentária que nãÕ constam_ do ·orça
mento. 

Sr. Presidente, no ano passado, instalouRse a Comissão Par R 
lamentar de Inquérito para examiD.ar-desvios_ ele procedimentos da 
execução orçamentária em relação ao que constava da Lei de 
Meios. Foram comprovados procedimentos inadequados na hora 
de se aprovar o Projefb de Lei Orçamentária, a inclUsão de velhas 
para entidades .que receberam subvenções SQ!:iais e não as aplica
ram devidamente. 

Ocorreu a destinação de recUrsos confoii:ne Os interesses de 
grandes empresas de construção pesada, representando algo que 
não dignificou- o Congresso Nacional. Foi também comprovada: a 

forma coroo alguns parlamentares tornaramRse instrumentos da 
ação e do interesse dessas empresas. 

Mas até agora, Sr. Presidente, nem temos Lei Orçamentária 
e jâ estamos em 11 dt: abril. Nunca ocorreu isso na história do Par R 
lamento. 

-O art. 165 da Seção dos Orçamentos, da Constituição da 
República Federativa do BraSil, estabelece: 

AJ1. 165. Leis de iniciativa-do Poder Executivo estabelece@t?: 
I.,.. o plano plurianual; 
II -as diretrizes orçamentárias; 
rn - os orçamentos anuais. 
No seu § 3° está -dito: 
§ 3° - O Poder Executivo publícará, até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da __ ex.ecução or
çamentâria. 

O Governo publicou, em março. o relatório resumido refeR 
rente ao prifueiro bimestre. Seria o Caso âe- podermos comparar 
com o que está na Lei Orçamentária. Entretanto, não temos como 
comparar, pofs não há Lei Orçamentária aprovada pelo Congresso 
Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso ressaitã.r que o pró
prio Prõgraina de Estabilização do Governo Itamar Franco, apreR 
sentado pelo _exRMinistrO da Fazenda Fernando Henrique Cardoso 
e hoje reiterado pelo atual Ministro Rubens Ricupero, tem cóm.o 
base o equilíbrio orçamentário. Tocl3viã.: .in-qUãrlto não houver Or
çamento, isso não estará efetivado perante a sociedade. Como vaR 
mos garantir qUe há equilíbrio Orçamentário, se não temos.o lado 
do conteúdo dos gastos? O Governo. pela palavra do MinistrO Ru
benS Ricupero, tem c!ito: "Agora, é proibido gastar". Ora, o GoverR 
no está gaStando. ''E proibido gastar'' é up:1 lema express9 pelo 
ex R PreSidente TanCredo Neves, às vésperas de sua posse, que, infe
HZniente, acabou não havendo. em virtude de terRse adoentado e 
falecido. , . _ . 

''É proibido gastar" ê ·uni lema: que não faz sentido,. O imR 
portante é gastarRse adequadamente aquilo que deve ser ga_sto. E 
há que se gastar em um país que arrecada 24% do seu. Produto InR 
temo Bruto em fuipostos e que preciSa canalizar muito bem tais reR 
cUrsos. Já que o Governo está induzindo a sociedade a utilizar a 
Unidade Real de Valor, uma outra questão iplportante é: por que 
nâo resolve o Executivo ado.tar o real QU -a JJR\' para o Orçamen
to? 

DiZia o Ministro Fernando Henrique Cardoso que ele gostaR 
ria.de estabelecer.a ve;rçlade; n~o seria a defmição do Orçamento 
em nRVs, e, Coo.seqüeniemente. o fea1 para o dia em que for introR" 
~zido? Seria uma maneira de se lidar com o verc!a~irQ Orçarãento? 

ESSa é uma das questões que pretendo levar ao Ministro Ru-: 
bens Ri.cupero, amanhã, quando S. Exa estiver apreseniandõ sUas 
proposições perantêã. Comiss~o Mista que está examinando a Me
dida Provisória n° 434, agora !ransfo~ada em. :g0 4.57 ._O Ministro 
~uQeps ){icuperçjâ adiantou gue vem ao Congresso Nacional córll 
pequena disposição de negociar. 

-· Assím, se _o_ Ministro- teni ressaltadO- comO ainda- ontem: o 
fez no Programa Cara a Cara, entrevistado por Marília Gabriela, 
na Rede Bandeirantes, e hoje, tanto no cOrreio Braziliense 
quanto na Folha de S. Paulo - que quer um, crescimento que in
corpore tanto o custo social quanto o ambiental, coisa que não fi R 
zemos no passado, que instrumentos apresenta o Governo, para 
além _dQ Programa de Estabilização, que denotem com clareza a 
sua p!eocupação com a questão do meio ambiente, allida mais 
diante da responsabilidade de ter sido MinisJro do M~io_ Ambiente. 
e da Amazônia, mas em especial com o social? Que medidas efeti
vamente proporá ao Congresso Nacional o Ministro Rubens Ricu
pero? 
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Tive oPortunidade de dialogar com S. Exa poucos dias antes 
de sua posse, apresentando-.lhe, eni detallie, o projeto que institui o 
Programa-de Garantia de Renda Mlnima, ou o Imposto de Reuda 
Negativo para o Brasil. 

O Ministro Rubens Ricupero afuma que não vê com.o ele
var o salário mínimo para 100 dólares. S. Ex11 diz que considera 
justo que o salário mínimo seja de 100 dólares, mas para isso a Re
visão Constitucional teria que desvincular o mínimo da Previdên
cia, pennitirido a sua regionalização. Talvez a fórmula mais 
adequada de se resolver esse problema seria, em vez de regionali
zar-se o mín.imo, introduzir-se o Imposto de Renda Negativo em 
todo o Pals, assegurando a todas as pessoas um padrão :rn:íhlmo de_ 
rendimento acima de certo patamar. Seria essa uma das vantagens 
do Imposto de Renda Negativo. - ·- -

Em 1946, o economista George Stigler desenvolveu o con
ceito do Imposto de Renda Negativo. Antes, muitas pessoas já vi
nham trabalhando um pou"""Oili a propostaâe renda mínima: foi 
defendida, com clareza, por Bertrand Russell, em 1919, em Cami
nhos da Liberdade; em 1944, por Friedrich H~yek, em O Cami
nho da Servidão; ·está em muitos textos desde a AntigUidade até a 
segunda metade do século XX. Todavia, em junho de 1946, Geor
ge Stigler,na American EconomicReview, colocou que mais efi
caz do que o salário mínimo seria o Imposto-de Renda Negativo. 

Essa idéia continuou sendo desenvolvida por inúmeros eoo~ 
nomistas com6Miitan Friedman, James Tobiu e, em 1968, foi de
fendida por 1.200- economistas que escreVeram- um riianifestõ ao 
Congiesso Nacional Norte-Americano, defendendo a idéia de um 
suplemento de renda e da instituição de uma renda mínima garan
tida. Seria o caso de combinarmos com o salário minímo e um pa
tamar mínimo de rendimento, de tal maneira que todo trabalhador 
brasileiro tivesse um mínimO de renda que lhe permitisse sair da 
condição' de miserabilidade. 

Trata-se de um instrumento que nos permitiria avançar mais 
rapidamente na direção de compatibilizarmos o crescimento da: 
economia com os objetivos fundameritais a serem alcançados, 
como está explicitado no art 3° da nossa Constituição: , 

Art. 3° ConstitUem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

I-construir uma sociedade livre,justa e solidária; 
]] - garantir o desenvolvimento nacional; 
m.: errãdicar a pobreza e a marginalização e reduzir as de

sigualdades sociais e regionais; 
N '~promover o bem de todos, sem preconceitos de ori

gem, raça; sexo; ·cor, idade e quaisquer outras f~ de discrimi
nação. 

Sr. Presidente, gostaria t.ambêm de ressaltar que aguardarei 
as proposições do Sr. Ministro Rubens Ric-upero a respeito das re
gras de emissão da nova moeda. Não ãvalio que o real deva ser in
troduzido de imediato, sem que a sociedade brasileira tenha 
discutido e tenha claro o que efetivamente sei'(<? ieal. 

Olltein-, no pró~ Çara a c;_~a_da Rede Bandeirant~, 
o Miriistro RubenS Ricupero diSSe qUe--enij)aíS(?s com6 a Áustria e 
a Alemanha, nos anos 20. foi possível acabar com a -inflação de 
um dia para o oUtro, em 24 horas. - - -

Mas, na Aleraanha, houve regras claras pJia a emissãO da 
nova moeda. Em 1923, o novo marco alemãõ,-substitriín.do o ren
tenmark, tinha o seu lastro baseado em ativos domésticos, e não 
propriamente em reservas, que podem rapidamente desaparecer. 
Essas reservas, como- a:ssinalou Maria da Coliceição Tavares, em 
seu artigo na Folha de S. Paulo de ontem, foram acumuladas em 
larga escala, mas grande parte em decorrência, de um lado, de uma 
situação de liquidez internacional extremamente favorável e. de 
outro, do fato de o Governo brasileiro ter desenvolvido uma políti-

ca de atração de capitais especl'lativos de curto e médio prazo. 
ad.Otando uma taxa de juros bastante elevada 

Portanto, são reservas que, dependendo do rocedimento do 
Governo nos próximos meses, poderão ser exauridas com relativo 
grau de rapidez. 

Não seria mais adequado ter uma defmição -do lastro da 
moeda brasileira, inclusive levando em conta experiências históri
cas que possam adaptar-se à situação present,e, mas que levem em 
conta o lastro doméstico nacional? Para que não se tenha uma me
dida de reforma tributária passageira, repetindo episódios como o 
de reformas monetárias recentes mal sucedidas, porque a inflação 
acabou voltando com muito maior força. 

Sr. -Presidente, gostaria também de assinalar que nos seus 
artigos dos dias 9 e I O de abril, sábado e domingo últimos, intitu
lados "Dedo na ferida" e "0 saco.sem fundo". o colunista Joelmir 
Beting ressaltou a importância da substantiva e conseqüente Co
missão Parlamentar de Inquérito da Evasão Fiscal, atualmente em 
curso no Congresso Nacional, que busca 11qualificar e quantificar o 
que pode ser chamado de o escândalo dos 120 bilhões de dólares 11

, 

Ressalta o colunista que_ enquanto a Máfia dos Anões, com cober
b.lra espetaculosa da imprensa, ocupou-se de um escândalo de 
0,3 bilhões de dólares, a CPI sobre a sonegação, a cormpção-mater 
da sociedade permissiva, tem até tido pouco destaque. Essa CPI 
foi proposta pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, é presidida 
pelo Senador Ronan Tito e tem como Relator o Senador Jutahy 
Magalhães. 

J oelmir Beting ressalta os resUltados do relatório parcial da 
CPI da Evasão Fiscal, ao dizer que esta não obteve a repercussão 
pretendida, para alegria dos sonegadores, dos fraudadores e dos 
corruptores que dela se servem. Eles estão embolsando perto de 
10 bilhões de dólares por mês. Sem.cantar ri jogo do bicho. 

Na soma de evasão com elisão, renúnci~ anistia, incentivos 
e inadimplência, o TeSouro Nacional deixou de recolher. ano·pas
sado, perto de 120 bilhões de dólares. Algo parecido, a dólar cor
rente, com 23% do Pffi. 

1 oel.mir Beting deu uma contribuição significitiva devido à 
sua larga experiência córro observador dos problemas econômicos 
brasileiros. E sintetizOu a sua contribi.Iição da seguinte maneira:-

Cada sistema tributário tem ã sonegação que merece. O 
nosso é tecnicamente- obsoleto, juridicamente complexo, economi.:: 
camente suicida, socialmente perverso e politicainente sacana (o 
contribuinte escondido no consumidor não sabe que paga dois ter.: 
ços da massa de extorsão fiscal do-Governo, além do imposto i.tl
flaciouário). 

-Sobre o tamanho da carga tributária nom.ihal: é razoável em 
relação ao Pill (24% ), mas confiscatóiià Para quem efetivamente 
não escapa dela. O setor p!Íblico, um terço do PIB, ê iuadimplente 
para consigo mesmo,' t}uando não isento da contribuição. O setor 
privado carrega metàde da economia informal, que nada paga. Re
sultado: apenas um terço do universo econômico (o da economia 
formal do setor priva(fo) responde por toda a entrega tributária da 
sociedade. Ora, carga de 24% do Pffi sobre apenas um terço da 
economia significa, para quem paga, carga efetiva superior a 70%~ 
Aí, sim, nm recorde mundial. 

Outro aspecto por mim discutido: o valor real do imposto 
pago tem tudo a ver com o valor real do serviço público por ele 
adquirido. Pois, no Brasil, esse retomo é uma fraude: na educação 
pública, na saúde pública, na seguridade social, no transporte pú
blico, na segurança pública:. 

Sobre a sonegação, discursei sobre a cultura da evasão, a 
i.mpmlidade do sonegador, o desmanche da fiscalização e os ralos 
da legislação (elisão fiscal). E relatei práticas de 11caixa dois 11 que 
se medem em bilhões de dólares. 
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É importante aqui ressaltar o trabalho do Secretário da Re
ceita Federal, Osiris Lopes Filho. que tem contribuído para dimi
nuir o grau de evasão fiscal no Brasil. A vali o como importante que 
o Congresso Nacional encontre, junto com a Secretaria da Receita 
Federal, meios de acabar com o grau tão elevado de sonegação fts
cal no País. Se conseguirmos maior eficiêridã.- iles-Se sentido, não 
precisaremos aumentar os impoStos páia conseguhmos resolver o 
problema do equilfbrio orçamentário e, assim, avançarmos na dire-
ção da estabilida_de monetária no País. - --

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de regis-trar que, neste 
fmal de semana, em São Paulo, realizou-se o Encontro Estadual do 
Partido dos Trabalhadores, que confrrmou o nome do Deputado 
José Dirceu_ como candidato a Govemac:lo.r_pelo Estado -de São 
Paulo. 

José Dirceu, desde estudante, batalhou pela democracia no 
Brasil. Foi preSidente da UNE nm l~mpos do regime militar; bata
lhou contra a ditadura nas mais diversas formas; teve uma expe
riência nos movimentos, inclusive clandestinos, que o levaram ao 
exílio. 

De volta ao Brasil, desde a fundação do PT, José Dirceu 
inscreveu-se nas ftleiras desse Partido, que ajudou a organizar. Foi 
seu Secretário Estadual, foi Seu: Secretário Nacional em mais de 
um mandato e pode ser considerado um dos esteios do crescimen
to e da organização do Partido dos Trabalhadores e de todas as 
campanhas em que se engajou. Como Secretário Nacional, por 
exemplo, José DirceU, em 1984, fotuni dos principais orgailizado
res da campanha das Diretas Já. Engajou-se na campanha da anis
tia, na mobilização pela ética na politica. Juntamente comigo, foi 
um dos autores dO requerimento que instituiU a CPI sobre as de
núncias de Pedro Collor de Mello relativas aos atos do Sr. Paulo 
César Farias~ qUe culminou com o processo e o afastamento do 
Presidente Fernando Collór de -Méllo. José Dirceu também se em
penhou e Participou ativariJerite -da CPI sõbre o Orçamento da 
União. 

QU.ãrido_ Deputado Estadual, foi um dos mais severos críti
cos e aD.alistas'do Governá Oie'st:es Quérciá e uril dos que mais es
tudou, em profundidade, os problemas do Estado de São Paulo. S. 
Exa demonstrou, em seu pronunciamento nO 100 Encontro Esta
dual do PT, ser capaz de empolgar a campanha do Partido dos Tra
balhadores no Estado de SãO Paulo, contribuindo, em muito, com 
a campanha de Luiz !'náéio Lula da Silva, candidato à Presidência 
da República. 

Também nessa convenção, foi escolhida a ex-prefeitã. Luíza 
Enín:dina de Sousa como candidata do Partido dos Trabalhadores 
ao Senado Federal. Fico aqui pensando como será importante te;r a 
colaboração de Luíza Erundina de Sousa. pessoa que se destacjou 
como_ uma das mais brilhantes parlamentares da História do Br~il, 
primeiro como Líder do PT na Câmara dos Vereado:res de São 
Paulo, depois como Líder do PT na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, funções que dignificou de tal modo_ a se tornar candidata e 
eleger-se !'refeita de São Paulo. _ 

Certamente, Lulza Erundina, ao lado dos demais candidatos 
ao Senado pelo PT e partidos coligados, tomará mais interess,_n.tes 
as discussões que se travam aqui, no Seriado Federal, com o~ e 
PSB, cuja força será multiplicada com o crescimento das sua$ res-
pectivas bancadas. . _ ___ _ _ ' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.j 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigfdo. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy ,lo Sr. 
Chagas Rodrigues, zo Vice·Presidente, deixa a ca'tieira 
da presidência, qUe é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocí
nio, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESII)ENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revis_ão do Qrador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, volto, mais uma vez, à tnôuna do Senado pai-a discutir 
o momento politico- brasileiro, principalmente no que diz respeito 
à questão sucessória. 

Sempre tenho buscado, nessas considerações, uma avalia
ção do que está ocorrendo, particularmente em relação ao PSDB, 
meu Partido, e que se constitui em algo bastante diferenciado da
quilo que normalmente se poderia esperar de uma aliança político
partidária, visto que se propõe dois partidos estabelecerem acordos 
eleitorais, sendo esses partidos completamente antagônicos nas 
suas concepções. Como tal, dentro da normalidade democrática, 
não ·creio que seja um ato coerente, não creio que seja um procedi
mento mais correto e mais adequado para a construção da demo
cracia. ComPreenderia, sim, se estivésSemos - diante de uma 
catástrofe de natureza gigantesca, em que a democracia e a verda
de estivessem em jogo, is~ é. os vãlores maiores, os valOres su
premos da Nação. 

Contudo, nada disso está acontecendo; estamos na normali
dade democrática, usufruindo· de todas as liberdades. POJ;\anto, 
dentro dessa rotina. não encontro_ qualquer apoiamento, qualquer 
suporte para uma propositura de aliança entre partidos que se con
trapõem, do ponto de vista doutrinário. Os liberais e os socialde
mocratas não se completam, contrapõem-se. Por isso creio ser 
difícil convencer que esta aliança seja aproPriada para a disputa 
eleitoral. 

Inclusive, após a Guerra Fria, parece-me que a polarização 
do debate doutrinário, ide_ofógico. exatamente haveria de se ferir 
entre os socialdemocratas e liberais. Então, na concepção de fun
ções do Estado, um deseja o Estado mínimo, oufl'o, o Estado ne
cessário; um deseja uma liberdade total das forças de mercado 
para a construção da economia, outro, uma certa regulamentação 
sobre as_ forças do mercado, para não permitir, principalmente no 
caso brasileiro, _que os mais fortes Subjuguem os mais ftacos, as-
sentado na concepção do direito C:onipeiiSatório. - - · 

Portanto, entendo irreconciliável, do ponto de vista doutri
nário, a elaboração de um plano de governo que consiga fazer con
vergir essas duas concepções em uma única propOsta. Isso seria 
muitO estranho e complic_ado para os eleitores brasileiros com
preenderem. 

O Sr. Aureo Mello- V. Ex• me permite um aparte?-

0 SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouço V. Ex', Senador Au
reo Mello, com todo prazer. 

O Sr. Aureo MeDo- Mas V. Ex' não acredita que o fato de 
o candidato dessa aliança ser do Partido de V. Ex', o PSDB, justi
ficaria a aceitação da colabçra.Ção do PFL para ·elegê-lo? Ou seja. 
não seria essa uma fórmula de fazer plantar os princípiOs de V. 
Ex', com a possibilidade da eleição do Sr. Fernando Henrique Car
doso, que ê um militante do PSDB, tendo c.omo adubo as forças 
bastante numerosas do PFL? Esta é uma pergunta que faço a V. 
Ex • dentro daquele princípio, sim, maquiavélico, de que os fms 
justificam os meios. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador Aureo MeDo, a 
pergunta de V. Ex', acredito, ê a de milhares, quem sabe até de mi
lhões de brasileiros, que, diante dos argull!entos em que V. Exa si
tuou a questão, poderiam entender que é incompreensível rejeitar 
um apoiamento, uma composição dessa natureza. 

Mas eu gostaria de trazer à refl~xão as considerações que 
me motivam a vir à tribuna defender uma propositura completa
mente diferente dessa aliança PSDB/PFI.. 
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Primeiro, essa aliança vai confundir profundamente os elei
tores. O papel dos partidos políticos é organizar as correntes de 
pensamento, estabelecer os propósitos dos segmentos sociais, das 
classes sociais que pretendem representar, e, a partir dessa identi
dade, buscar o poder para representar os interesses das parcelas da 
sociedade que pretendem, assim, representar. 

Ora, o que se está buscando no projeto político- partidário 
da socialdemocracia? Estâ se buscando construir um partido sobre
tudo ético, um partido que seja confiável para os segmentos_ que 
pretende representar, que tenha uma postura política de decência 
perante a sociedade, que não se envolva com as chamadas falca
truas, condenadas por todos, e que tão freqüentemente ocorrem no 
seio de partidos políticos, que tenha uma tendência bastante defini
da e, portanto, fuja da descaracterização político-partidária que são 
as frentes e, uma vez detentor desses pressupostos, enfrente a re
presentação, aSsuma o_ poder e cumpra esse papel. 

Ora, quando se está propondo fazer uma aliança- e, embo
ra, na concepção presidencialista, isso significasse um apoiamento 
ã candidatura de Fernando Hemique Cardoso-. e esse apoiamento 
está comprometido com a participação de um membro do_PFL 
como vice e, portanto, participando na cabeça da chapa. isso con
funde o projeto político-partidário da socialdemc:x:racia, porque se 
justapõe à concepção liberal na mesma decisão. O que é que o 
povo brasileiro vai decidir? V ai decidir pela concepção socialde
mocrata. ou vai decidir pela concepção liberal ou neoliberal? Elas 
se contrapõem, não se somam. _ _ 

Então, eis a indagação de natureza doutrinária, ideológica e 
construtiva do ponto de vista democrático. Não temos nenhuma 
pretensão de representar todas as correntes de pensamento da so
ciedade. Nenhum partido tem, senão não seria partido. Por outro 
lado, queremos construir aquilo que o Brasil não tem alcançado ao 
longo da história, principa]mente mais recente, ou seja, partidos 
que tenham longevidade, que sejam capazes: de ter uma presença 
na história do País. Qualquer país vizinho do Brasil- o Uruguai, o 
Paraguai, a Argentfa. a Venezuela, a B_olivia, a Colômbia- tem 
partidos com mais de século. E o Brasil não tem nenhum! 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex,.. me_ concede um aparte, 
Senador Dirceu Carneiro? 

o SR. DmCEU CARNEmo - Coin todo prazer, Senador 
Ednardo Suplicy. . 

O Sr. Eduardo Suplicy - Observo que V. Ex a vem bata
lliando arduamente pela JX)Stura que gostaria que seu Partido im
primisse para não ser descaracterizado na campanha de 1994. E 
ressalta V. Ex• a importância dos partidos polítiC_()S e como, para a 
demooracia. é importante que a soc_if'>dade veja as pessoas se orga
nizarem em tomo de idéias e objetívos. E, portanto, V. Ex• ressalta 
que para o aprofundamento da organização democrá~~a de nosso 
povo, os partidos são iristituições importantes. Alndino sábado til
timo, na Folha de S. Paulo, surpreendeu-me uma declaração do 
Senador Fernando Henrique Cardoso dizendo que estava cansado 
de politiquice, e que mais importantes do que os partidos são as 
pessoas, os homens. Isso foi objeto, Senador Dirceu Carneiro, de 
consideração âo Candidato a Presidente ~ República e Presidente 
do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, no En
contro Estadual do Pf, realizado no TUCA, na Pontifícia Univer
sidade Católica, local onde se deu esse· encc:ntro no último sábado. 
Ali estava, por exemplo, Lula, que per'guntava: Será que Fernando 
Henrique, com toda a sua formação, feita não-apenas no Brasil, 
mas na Europa, nos Estados: Unidos, estaria dizendo que o Partido 
que ele próprio ajudon a organizar e a fnndar, o PSDB, não seria 
im.p::trtante? Porque, por outro lado, para Lula, e para mim tam
bém, o Partido dos Trabalhadores é algo muito significã.tivo. Acho 
que ajuda a fortalecer a democracia que haja um partido como o 

PT, que muitas vezes pode ser objeto de tanta controvérsia, de tan~ 
ta polêmica. em função da defmição de_ suas propostas para socie
dade, mas procuramos estar discutindo. propondo, nos reunindo 
para chegarmos a decisões ora sobre a revisão constitucional, ora 
sobre a dívida externa brasileira. ora sobre como resolvermos o 
problema social; que ênfase vamos dar à questão educacional, à da 
saúde, ã da ·habitação, e assim por diante. Mas tOOos: sabemos. em 
que pese, às vezes, a dificuldade de organização dos partidos, em 
que pese os membros de cada partido estarem preocupados com as 
decisões que tomam os partidos, porque eu próprio, ou V. Ex•, 
pode estar em posição minoritária em relação à decisão majoritária 
que o partido toma, mas que a instituição partido político é impor
tante, não há dúvida. Avalio como fundamental que V. Ex,.. esteja 
aqui ressaltando que, para o Brasil, é importante haver Partidos
com caracterlsticas próprias, como, no caso, o PT, o PSDB e ou
tros. 

O SR. DmCEU CARNEmo- Senador Eduardo Suplicy, 
agradecendo sua intervenção, quero também estranhar essa decla
ração do Senador Fernando Henrique Cardoso, porque toda a sua 
história foi orientada _no sentido d_e estimular as organizações da 
sociedade, para que ela pudesse fazer valer os seus direitos, seus 
objetivos_,_sua luta, sUas idéias, suas aspirações. 

A sociedade perdeu, e perdeu profundamente, quando essas 
organizações foram extintas, banidas, destroçadas, ou seja, no pe
riod.n militar. Não há possibilidade de se inte1pretar o sentimento 
~-~ociedade sem uma instituição como o partido, que é presente 
em tOOos_os lugares. Portanto, é impossível um político sem Parti
do. por mais competente que seja, representar todos os segmentos 
de uma sociedade extremamente complexa, como ê a brasileira. 

De modo que, dizer que partido político não é importante, 
que o importante são as pessoas, as candidaturas c_ausa-me profun
da estranheza e uma discordância pronta. Não concordo com isso 
em hipótese alguma. 

Por outro lado, diria também que precisamos avaliar melhor 
o quadro politico brasileiro para podermos compreendê-lo .. Propo
nho-me a fazer algumas reflexões: o capitalismo selvagem brasi
leiro, de certo modo, recebeu uma ferroada desse Plano FH:C, e 
poderia dizer, em rápidos aspectos, os lugares onde foi ferroado. 

Em primeiro lugar, esse Plano propõe-se a zerar o déficit 
público. Ora, zerar o déficit significa não, transferir para os ban
queiros no mínimo U$1 O bilhões por ano. E muito dinheiro. Essa é 
uma das questões que preocupa as elites fmanceiras do País. 

Em segundo lugar, se a inflação cair, diminui o espaço da 
fabricação da concentração de renda a partir dos oligopólios e dos 
monopólios; tira um pouco da nuvem ou da espuma inflacionária 
onde esses selares, os oligopólios, agem com desenvoltura. Estrei
ta._ portanto, a ~ua margem e o seu campo de ação. 

Por outro lado, as elites também sabem que concentrar ren
da via inflação é a forma mais grotesca de fazê-lo, pois existem 
outros mecanismos mais mOOemos, mais interessantes e mais inte
ligentes. 

Diante desse quadro, as elites preocuparam-se e, no proces
so sucessório, não encOntraram um interlocutor Confiável nos seus 
Partidos de preferência, PFL e PPR, que são os mais conservado
res, e que interPretam --sempre interpretaram, ao longo das suas 
histórias. embora mudando os nomes - os interesses dessas elites 
brasileiras que patrocinam essa injustiça da concentração de renda, 
da inflação e de outras mazelas na área da economia. 

O PFL não tem uma candidatura viável para interpretar os 
irtter_esSes dessas elites_ e fazer frente ao_ Plano; o PPR também não, 
menos ainda._ De modo que a figura encontrada, que é consistente 
para isso, foi a do Senador Fernando Henrique Cardoso, mas_, den
tro do PSDB, continua constituindo uma ameaça, porque a social-
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democracia. o PSD B, com essa postura ética. cóm a seriedade que 
coloca as questões doutrinárias, etc;·vai impedir que sejain retira
dos do cofre público do Tesouro os U$10 bilhões para os banquei
ros e vai restringir os cspaç·os dos oligopólios, dos monopólios e 
dos grupos eccnôm.icos_ que es.{X'liam setores imp:rrtantis da Na
ção, principalmente de trabalhadores e também de relações de tro-
cas. 

Então, o que faZei'? Esse quadro político· que estamos viven
do agora é uma verdadeira conspiração das elites bi'asileiras em 
cima de um processo político sucessório, no qual o objeto ·é apro
priar-se do candidato do PSDB. E uma vez efetivada essa apro
priação via aliança com o PFL, o PSDB enterra: o seu projeto 
político-partidário, porque -depois dessa aliança, o PSDB desmora
lizar-se-á perante a Nação e transformar:.-se-á ·numa- geléia geral, 
indifereni:iável e, portanto, morre o programa politico-partidário 
da socialdemocracia. A partir dai as elites, mais Uma vez, vão 
triunfar. -- ------ - -- -

Nessas circunstâncias, se ac-ontec-er esia iliança, o Plano vai 
ser mudado. Os banqueiros não vão perder os 10 bilhões de dóla
res transferidos do Tesouro, nem os oligopólios vão perder os seus 
espaços. É possível até que se modernizem, que enCOntrem meca
nismos mais sofistic-ãdos para concentrarem a renda, tais como 
produtividade, que é um elemento ccncentrador de renda, agrega
dos tecnológicos sofisticados, automação, outros meCanismos, tais 
como a desregulamentação e a integrã.ção de mercados -leia-se 
aqui para nós MERCOSUL. Esses são mecanismos mais SofistiCá
dos do que a inflação e, no entanto, permiterii também concentra
çãO 'de renda bastante signifiCativa. 

Trago esses aspectos para a refl~xão a:qiii D.ó plenário do Se
nado, porque considero extremamente importãnte este momento 
que estamos vivendo de decisões que vão ter conseqüências pro
fundas em relação ao futuro do nosso País. Isso· se defme nessa 
composição das alianças, no comportamento das candidaturas e 
das articulações políticas, e nós es-tan:iOs hoje como tucanos, en
frentando um problema muito semelhante ao que enfreDtarnOs com 
a aliança com o Presidente Collor. 

Parte do PSDB defendia essa aliança. sustentava a sua con
veniência, e nós, que também naquele momento, juntamente com 
outros Senadores e muitos correligionárioS do PSDB, opusemo
nos e evitamos que ela acontecesse. O tempo foi muito curto e já 
identificamOs o acerto; pofqrie. se O""P-SDBUvesse feito aquela 
aliança, teríamos arrebentado o projeto político-partidário da so
cialdemocracia. 

Eis que agora; nova tentação, a Com.{X'sição ae Umã aliança 
entre o PSDB e o PFL, que teria o mesmo efeito prático· daquela 
aliança que evitamos com o Presidente Collor. 

O Sr. Aureo Mello- Senador Dirceu Carneiro, V. Ex11 me 
concede um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouço'o com prazer, nobre 
Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello - V. Ex .. não acha que o PSDB, o seu 
agrupamento, a sua unanimidade, a sua ~quipe inteira teria garra 
suficiente para impedir o desvirtuamento da sua-campanha? V. Ex .. 
não acha que o prÓprio candidato Fernando Henrique Cardoso se
ria capaz de repelir qualquer intromissão ou tentativa de desvio 
desse programa que impediria que os bancos auferissem ·essa 
quantia monumental a que V. Ex11 acabou de aludir e que os pró
prios oligopólios e monopólios se uniriam, apresentando métodos 
mais sofisticados, e conseguiriam manter o que V. Ex• poderia 
achar que seria "a continuidade do status quo''? V. Ex" não acha 
que adotando atitude semelhante à do Senador Julaby Magalhães, 
que já vi também discordar da proJX)sta de coligação-c-õin o PFL, 
:lão seria uma atitude de fraqueza, e que mais seguro ·e·:mais forte 

seria aproveitar o apoio dessa massa eleitoral para- implantar os 
princípios da socialdemocracía? V. Ex" sabe que o PPR tem um 
candidato muito expressivo, apesar da saída de Maluf, que é o Se
nador Esperidião Amin, inegavelmente um líder obstinado- não 
se iludam com ele. Provavelmente, se lhe derem oportunidade, ele 
será um candidato muito forte e muito atuante. Estou aqui apenas 
discorrendo com V. Ex" e, naturalmente, justificando a presença 
do Plenário diante de um discurso tão brilhante como o que V. Ex" 
está fazendo. Mas não seria melhor que o PSDB "fmcasse o pé" e 
se unisse, para conseguir a Presidência da República, usando o 
PFL Como um instrumento da realização dos seus ideais? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador Aureo Mello, do 
ponto de vista eleitoral, penso que o ex-Ministro Fernando Henri
que Cardoso não precisaria dessa aliança explicita para chegar ao 
segundo turno, até por que, dado o quadro que estamos observan
do hoje no Brasil, o candidato Fernando Henrique Cardoso chega
ria 8.o segUndo turno sem a necessidade dessas alianças. 

Hoje, no Brasil, os grandes Partidos não comandam os seus 
eleitorados; nem o PFL comanda os seus eleitorados, veja o exem
plo de Aureliano Chaves; nem o P.MDB comanda os seus eleitora
dos, lembre-se de Ulysses Guimarães; e nem o PPR também o faz. 

Dentro desse quadro, dadas as suas características pessoais, 
o candidato Fernando Henrique Cardoso teria todas as condições 
de-chegar ao_segundo turno sem uma aliança formal com esse Par
tido, que contradiz muito a doutrina e a postura política do PSDB. 

Assim, penso que poderíamos chegar ao segundo turno sem 
essa aliança e que, se forem feitas alianças, ter-se-á um preço e um 
custo. Imagine se os banqueiros aliados nessa composição politica 
não fariam exigências para que os seuS 1 O bilhões de dO lares, pelo 
menos em parte, voltassem? 

Essas negociações comprometem até mesmo uma persona
lidade como a ·de Fernando Henrique Cardoso na titularidade da 
candidatura. Se a aliança prosperar, isso significa que os seUs com
ponentes v~o cc-participar dos seus procedimentos, de suas ações 
e atitudes. E claro que esses c-o-participantes não virão para perder, 
mas sim para defender os seus interesses. 

Nesse sentido, fica comprometida a hipótese que V. Ex" le
vantava de que, com a personalidade do Senador Fernando Henri
que Cardos-o na Presidência da República, pudéssemos ficar 
resguardados desse risco. Não ficarianlos. 

Por outro lado, defendo que podíamos ampliar as nossas 
condições eleitorais, sem descaracterizar o PSDB, através de alian
ças com o PP, por exemplo, que é um Partido que nãO tem a Cir
cunstância emblemática do PFL de ser ccnservador e fisiológico, 
ou com o próprio PTB, que, mesmo não sendo o Partido dos Tra
balhadores e sendo composto por um'número muito mais expressi
vo de _empresários, ainda não descaracterizaria esse perfil 
politico-partidário do PSDB. 

De modo que, penso reunir um partido que busca uma pos
tura ética desde o seu nascedouro com outro, que perante a sode
dade brasileira não se caracterizou por isso - pelo contrário, tem 
sido ·conhecidQ_como oportunista, desde sua fundação-, realmen
te, não é construtivo nem compreensível. 

Por isso, quero sempre trazer a esta Casa esse debate para 
que tOdos pudéssemos fazerurnjuizo claro de todas as circunstân
cias e pudéssemos oferecer ao Brasil, ao povo brasileiro oportuni
dades de ele se manifestar relativamente a cada tlma das grandes 
forças- políticas que compõem o cenário brasileiro. Assim, sería
mos muito mais construtivos e eficienteS em relação aos objetivos 
máximos de todos nós, que é a democracia. do que burlando os 
eleitores, fazendo composições que impedem que os eleitores pos
sam se manifestar de modo mais livre, mais amplo e mais limpo. 
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A vali o que precisariamos estabelecer- já que na Constitui
ção não alcançamos isso- que na legisl<_t.ção ordinária ficasse obri
gado que tcx:los os partidos tivessem que lançar candidatos no 
primeiro turno. Aí, encontrariamos a legitimidade e o espaço que 
cada um detém e se legitima nele. O segundo turno seria o das 
composições coerentes nas suas linhas mais próximas. 

A abertura para se compor no primeiro turi:J.õ cria-uma certa 
burla em relação ao processo politico-partidário e faz com que os: 
eleitores tenham muito menos alternativas, possibilidades e opções 
para poderem se manifestar. É incrível que hoje, no Brasil, com 
mais de quarenta partidos, ainda estejamos lutando para que um 
número ínfimo de candidaturas sejanl apresentadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essas as considerações 
que queríamos trazer ao Parlamentares desta Casa, sempre num 
sentido abrangente. Não quero, de forma alguma, que essas ~si
derações se limitem ãs fronteirã.s partidárias. Elas têm o intuito de 
serem post!ls à consideração da política brasileira em termos gerais 
e amplos. E nesse sentido, o aspecto construtivo que espero ter tra
zido nesta_ oportunidade. 

Muito obrigado~_ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a palavra-
para uma breve comunicação. - · 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio):..·coocedo a pa
lavra a V. Exa 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT.l'ara uma breve co
municação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, visitei neste finaf de semana, na região nordeste de Mato 
Grosso, o Vale do Araguaia, mais conbeci_do como Ba4-o_ Ara
guaia. A região, qUe tem coriJ.o Sede pilncij)al a cidade de São Fé
lix do Araguaia. é composta de vários muriicfpiOS:- alguns 
rec_ém-criados. Voltei-deVeras preocupado com_!!. situação da ban
seníase naquela região. O quadro dos doenteS& lepra no nordeste 
mato-grossense agravou-se muito. Nos dois dias que ali passei. vi, 
com tristeza. que a saúde da população é realmente cada vez pior. 

Hoje, pela manhã, transitamos pela Capital do Tocantins, 
Palmas. Conversando com alguns Parlamentares daquele Estado, 
nós os fizemos ver que o problema da hanseníase no V ale do Ara
guaia, nas duas margens do rio, tanto do lado do Mato Grosso 
como de Tocantins, é muito grave e exige providências, não só por 
parte do Ministério da Saúde como também das Secretarias de 
Saúde dos dois EstadOs. -

Em virtude da situação econôr:Úi.Ca e fmanceira do País, 
houve empobrecimento brutal da populaçã() _brasi!_~~a. Também 
naquela região o nível de desnutriçãO do povo istá tendo uma gra
ve conseqüência em vútude da rome e da precária situação- da 
saúde. como-pude constatar. A pobreza é muito grande, não-só em 
termos económicos como também educacionais e culturais. Além. 
disso, há deficiência nO setor rodoviáriO-- as-estradas estão em es
tado lamentável. Tanto o setor energético e como_o de salleamen
to básico se-encontram também em situação muitO dillcil. 

Faço, neste instante. um apelo ao Ministério da Saúde, para 
que. por meio da Fundação Nacional da Saúde, dê mais assistência 
à população do Vale do Araguaia, de ambos os lados, pois, real
mente, a saúde da população, em tez:mos de saúde pública, é a pior 
dos últimoS anOS. -

Faço, neste instante, da tribuna do Senado Federal, um ape
lo aos Governadores dos Estados de Mato Grosso e de Tocantins, 
Jaime Campos e Moisés Avelino, e ao Ministério da Saúde, espe
cialmente, agora liderado por um político do Centro-Oeste, umbo
mem de Goiás, Ministro Henrique Santillo, no sentido de que 

tomem providências urgentes para minorar o sofrimento daquela 
gente. Nas próximas horas, pedirei audiência ao :Ministro ·da Saú
de, para relatar pessoalmente a S. Exa o que vi nesse ímal de sema-__ 
na. Se não hOuver-um apoio muito grande da Fundação Nacional 
de Saúde àquele povo, já tão alarmado e preocupado, cada vez 
mais haverá atraso brutal no tratamento dessa doença. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRES.IDENTE (Carlos Patrocínio) -A Presidência 

comunga da mesma preocupação do eminente Senador Júlio Cam
pos, que, por certo. haverá de fazer gestão junto às autoridades res
ponsáveis no âmbito dos dois Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio)- Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trã.balhos: desigi:lando 
para a sessão ordinária -da próxima quarta- feira, ãs 9hs. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO PE DE.CRETO LEGISLATIVO No 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos -do 
art. 375, VIIL parágrafo único, do Regimenio Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 42, de 1993 (n° 247/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renoVá a cbri.cessão óutorgada à Rádio Alvorada do Ser
tão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão_ sonora em onda 
média na Cidade de São João do Piauí, Estado dÕ Piauí, tendo 

- PareCer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áu~_o Mêiío, eM -~ubstituição à Comissão de Educ3ção. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA T!VO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 37.5, VID, parágrafo único, do Regimento Interno) 
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 45, de I 993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão_ outorga!fa à Rádi,o _Capinzal Ltda., 
para eXplorar serViço de radi<Xlifusão sonora em onda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. (Depen
dendo de novo parecer) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA '11vo Nó 46, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
;u;L 37SSIII, 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 Rádio Fraternidade 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação, Relator: Senador Áureo Mello, favorável (dependen
do de novo parecer). 

-4--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"48, DE i993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
;u;L 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 48, de 1993 (n° 264'93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
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o ato que renova a permissão da R ãdio Jornal do Brasil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário~ Relator: Senador 
Áureo Mello, em substifltição à Comissão-de Educação. 

-5-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 1993 

(Em regi.J:i:J.e -de urgência, nos te_rmos do_ 
art. 375, Vlll, do Regimento lutemo)_ 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 56, de 1993 (n• 293193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio Stéreo FM Lagoa Santa 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, 
tendo 
,. _ Parecer favorável, proferido em_ Plenário. Relal9f: Senador 
Aureo Mello, em substituição à Comissão -de Educação. - -

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parãgrafo único, do Regimento lutemo) 

VotaçãO, em tumo-úi.rlOO, dO Projeto de Decteto Legislativo 
n• 10, de 1994 (ri• 279193, na Câniari!âos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissãO à Furldação pe Urbano Thiescil para 
executar seiViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
1 oão França, em substituição à Comissão de EdUcilção.--

-~7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Inclurdo_em Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parãgrafotínico, do Regimento lutemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
. n•.12. de 1994 (n• 319193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
··o àto que outOrga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 

para executar serviço de radiodifusão sonora eriffreqüência mod.u
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Fillbo, em substituição à Comissão-de Educação. 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 2, DE 1994- COIV!PLEMENT AR 

(Em regime de urgência, nos termOs do 
art. 336, b, Regimento lutemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 2, 
de 1994- Complementar (n• 181194- Complementar, na Casa-de 
origem), que altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1° da 
Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, para elevar de 
três para oitO ãnos o prazo de inelegibilidade para os parlamentares 
que perderem o mandato por falta de decoro parlamentar, tendo 

Parecer, prOferido em Plenário, Relator: Senador José FogaR 
ça, favorável, nos termos de Substitutivo qütf-oferece, em SubstiR 
tuição à Comissâo de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 14, DE 1994 

(Em regime de urgP.ncia, nos termos do _ 
art. 336, b, do Regimento lutemo) 

Discussão, em "tuiriõ único, do Projeio de Lei da Câ.ma:fa n° 
14, de 1994 (n• 4.148193, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir 
como Autarquia o Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM, e dá_ outras providências. (Dependendo de_ parecer da CoR 
missão_de Constituição, Justiça e Cidadãnia) 

-lO-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 15, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento lutemo) 

DiSCussãO; em -tuinô fuliCó; do Projeto de Lei da Cãrn.a.ra n° 
15, de 1994 (n• 4.218193, na Casa de origem). de iniciativa do Pre
sidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar quinR 
ze. aeronaves A-122-A (TR23) _à Força Aérea Boliviana. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

-li-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3° da Resolução n• 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto -de Lei da Câmara D0 

125, de 1993 (n• 2.815192, ná Casa de origem), que cria a Empresa 
COiilunitári!l, estabelecendo incentivos à, participação dos empreR 
gadqs no C!lpital da empresa e dá outras providênciaS~ tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Márcio Lacerda, em substituição à Comissão de Assu_ntos Sociais. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos t6n:i:los do 
art. 3°daResoluçãon• 110,de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 38, de 1993_{n• 270193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
os textos das Resoluções n•' 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência 
Geral do Orgaliísmo para a Pl:'oscrição das Armas Nudeares na 
Améric"a Latirui e no Caribe (OPANAL), que alteram, respectivaM 
mente, a denominação legal do Tratado para a Proscrição das Ar
mas Nucleares na América Latina e _o parágrafo 2° do seu artigo 
25. bem como o texto emendado do referido Tratado, tendo 

Parecer, proferido ein Plenário; Relator: Seiiador Dirceu 
Carneiro, eni substituição à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, favorável ao Projeto e contrário à Emenda. 

-13-

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3° da Resolução n• 110, de 1993) 

DiscuSsão, em turnO único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
167, de !993 (n• 3.529193, na Casa de origem), que cria cargos do 
Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal 
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da Secretaria do Tribunal Regional do TrabalhO da 2• Região, e dá 
outrass providências, tendo _ . _ _ _ _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição ã-CO.inissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania. 

industrial do CEGRAF. os prazos de entrega das publicações pro
gr>!!lOdas. 

Cláusula Terceira - do Preço, do Reajuste e do Paga
mento 

(Dependendo de parecer da ComissãO -de Assuntos Econô-
micos) _ . O ContratadO cobrará de acordo com metodologia de custos 

O SR.. PRESIDENTE (Carlos ~_3:qodn.ío) - Está inceriada exístentes, _ m~ant~ a vari_ação dos preços das matérias primas e 
a sessão. -· nião":.âe..Obra direta. _ 

(Levanta-se a sessão às I7h44min.) Parágrafo primeiro. O pagariiéittO' será feito diietamenté~ao 

CONTRATON' 

Contrato celebrado entre a Câmara dos Depu
tados e o Centro Gráfico do Senado Federal - CE .. 
GRAF, para Impressão de Publicações Oficiais e de 
Divulgação de Atividade Parlamentar dos Deputados 
Federais. 

Ao(s) dia(s) do mês de o de mil novecentos e 
noventa e quatro, a Câmara dos Deputados, situada na Praça dos 
Três Poderes! _nesta Ç_apital, inscrita nO CGC sob o n° 
00530352/0001-59, daqui por diante denominada Contratante e 
neste ato representada pelo seu presidente o Senhor Deputado Ino
cêncio de Oliveira, e o Centro Gráfico do S~enado Federal --CE
GRAF. situado na Praça dos Três Poderes, nesta Capital inscrito 
no CGC sob o n° 00530279/0004-49, daqui por diante denomina
do Contratado e neste ato representado por seu Presidente, o ·se
nhor Senador Humberto Lucena, perante as testemunhas _que este 
subscrevem, acordam em celebrar o presente contrato, em con
formidade com as disposições contidas iio art._ 24, inciso XVI da
Lei n' 8.6ó6, de 21-6:93 alteradas pela Medida Provisória n° 
450/9~, de 17-3-94. -observadas as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
Cláusula Primeira- do Objeto 

O objeto do presente contrato é a impressão de publicações 
oficiais e de divulgação de atividade parlamentar dos Deputados 
Federais a serem realizadas no Centro Gráfico do Senado Federal 
-CEGRAF. 

Parágrafo único. Faz parte integrante do presente contrato, 
para todos os efeitos. a tabela de custos emitida pela Coordenação 
de Atendimento ao Usuário, Seção de Análise de Custos do CE
GRAF. 
Cláusula Segunda -da Execução dos Serviços 

Os planos de trabalho para a edição das publicações serão 
orientados e coordenados pela Secretaria Geral da Mesa (DCN-1, 
Ordens do Dia, Avulsos) e, pelo Centro de Documentação e Infor
mação (publicações oficiais e de divulgação das atividades parla
mentares) da Câmara dos Deputados e pela Coordenação de 
Atendimento ao Usuário da Coordenação de Publicações da Dire
toria Executiva do CEGRAF. 

Parágrafo primeiro. O conteúdo e a tiragem da publicações 
ficarão sob a exclusiva responsabilidade da Contratante, a quem 
caberá a definição fmal daS obras a serem editadas. 

Parágrafo segundo. A Câmara dos Deputados e o S~ado 
Federal estabelecerão em comum acordo, dentro da programação 

Contratado, mediante apresentação das [aturas dos trabalhos exe
cutados no período respectivo. 

Parágrafo segundo. Fica estabelecida como condição de pa
gamento a emissão,-pela Contratante, de Empenho Estimativo. 

Parágrafo terceiro. A metodologia a que se refere o caput 
deste artigo, deve ser apresentada pelo Contratado e fará parte .in
tegrante do presente contrato. 
Claúsula Quarta-da Classificação Orçamentária 

A despesa com a exe~ção do presente contrato, estimada 
em Cr$I.SOO.OOO.Q90,00 (bum bilhão e oitocentos milhões de cru
zeiros reais), correspondentes a 2.496.636,48 (dois milhões, qua
trocentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e seis unidades 
reais de valor e quarenta e oito centésimos), considerando a URV 
de 10-3-94, no valor de 720,97, objeto da nota de empenho n" 
e correrá à conta da seguinte classificação orçamentária: 

Programa de Tmbalbo: 0100100012021/00(Ú 
Natureza da Despesa: 
3.0.00.00-Despesas Correntes 
3.4.00.00- Outras Despesas Correntes 
3.4.90.00- Aplicações Diretas 
4.4.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juri

dica. 
CláUsuia Quinta -da Vigência e da RescisãO __ 

O presente contrato terá vigênciã. por 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em c_gn
formidade com o disposto na Lei n° 8.666, art. 57, IL 

Parágrafo único. O presente contrato poderá ser rescindido 
nos termos das disposis:ões contidas na Lei n° 8.666, arts. 77 a 80. 
Cláusula Sexta- do Orgão Fiscalizador 

Considera-se órgão fiscalizador do presente contrato o Cen
tro de Docmentação e Informação da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. Fica eleito o foro da Justiça Federal em 
Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para di
rintir as dúvidas e questões decorrentes do cumprimento deste 
contrato. 

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente 
instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e fOIDJ.a, para um s6 
efeito, com 3 (três) folhas cada, na presença das testemunhas abai
xo nomeadas. 

Brasília, 8 de março de 1994. 
Pela Contratante: Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente. 

Testemunhas: Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Gera.l. 

Pela Contratada: Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Agaciel da Silva Maia, Diretor-Executivo/CEGRAF. 
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1- ATA DA zs• SESSÃo; EM 12 DE ABRIL DÊ 

LI-ABERTURA 
!.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Requerimento 
N" 187, de 1994, de autoria do Senador José Paulo Bi

sol, solicitando que sejam considerados como licença para tra
tamento de saúde os dias 4, 5, 6, 7 e 8 do corrente. Aprovado. 

III• 188, de 1994, de autoria do Senador Mário Covas, 
solicitando que sejam considerados como licença para trata
mento de saúde, o periodo de 21 de março a 8 de abril do cor
rente. Aprovado. 

N" 189, de 1994, de autoria do Senador Moisés Abrão, 
solicitando que sejam considerados como !icença os dias 4, 7, 
11, 14, 18, 25, 28, 29 e 30 de março do corrente ano. Aprova
do. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 
-Recebimento do A viso n° 110/94, de 8 do corrente, do 

Presidente do Tribunal de Cootas da União, cópia da Decisão 
n° 202/94, beiii corilo o Relatório e Voto que a fundamentam. 

1.2.3 - Apreciação de matérias 
-Requerimentos n"' 182, 183 e 185, de 1994, dósSena

dores Josaphat Marinho, Alfredo Campos e João Rocha. lidos 
em sessão an~rior. Aprovados. 

1.2.4 -Comunicações da Presidência 

- Recebimento do Ofício n• 39/94; da Liderança do 
PTB, indicando os Senadores daquele Partido, que irão compor 
as Comissões Permanentes da Casa, de acordo com á Ílova pro-
porcionalidade. 

- Proposta ao Plenário das indicações dos Senadores 
João Rocha e Gilberto Mirandª' para, em missão a que foram 
distinguidos, integrai-em a delegação brasileira à Conferência 

Ministerial de Marraquesh, a realizar-se no petiodo de 12 a 15 
do corrente, para assinatura dos acordos da Rodada Uruguaia 
de negociações comerciais do GATT. concluída em 15 de de
zembro passado. Aprovada. 

1.2.5 - Comunicações 
- Do Senador João Rocha. referente ã sua ausência do 

Pais, no petiodo de 12 a 18 de abril de 1994. 
-Do Senador Gilberto Miranda, referente à sua ausência 

do Pais, no petiodo de 12 a 15 do corrente mês. 
1.2.6- Oficio 
-Da Liderança do PSDB, de substituição de membros 

_em Comissões Temporárias do Senado Federal. 
1.3- ORDEM DO DIA 
Pl:ojeto de Lei da Câmara n' 39, de 1994 (n• 4.290/93, 

na Casa de origem), que dispõe sobre a criação, extinção e 
transformação de cargos efeti_vos e em comissão, nas Secreta
rias do Tnõunai Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, e dã outras providências. Aprovado, após parecer 
de Plenário favorável. À sanção. 

Projeto de Lei da Cãmara n• 36, de I 9~4 (n" 3.707/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Tra

- balho,- que ciia -cargos- eiif ébmissãó ito Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaiia do Tribunal Superior do Trabalho e dá 
outras providências. Aprovado, após parecer de plenário favo
ráVel. A sanção. 

Prejeto de Lei da Câmara n' 246, de 1993 (n' 1.229/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a municipalização da me
renda escolar. Aprovado com emendas, após parecer de Plená
rio favorável. À Comissão Diretrira para a redação final das 
emendas. 

Redação fmal das Emendas do Senado ao Prejeto de Lei 
da Cãmaia: n• 246/93. AprovadÍl. À Cãoiara do.s Deputados. 
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ATA DA 25a SESSÃO, EM 12 DE ABRIL DE 1994 
4a Sessão Legislativa Extraordinária,da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 2Q HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affóruio Caniargo - Albano Franco - Alfredo Campos -
Almir Gabriel- Alexandre Costa - Antooio Mariz - Aureo Mello 
- Bello Parga - Beni Veras - Carlos Pat,roçínio - Çésar Dias -

Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalbo - Darcy Ribeiro -
Dario Pereira- Dirc_eri: Carneiro - Divaldo Suruagy -Eduardo Su
plicy - Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -
Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Melo - Francisco Rollem
berg - Ganbaldi Alves Filho - Gilberto Miranda- Guilherme Pal
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
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- Hydekel Freitas - Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior - Jarbas 
Passarinho- João Calmon -João França-João Rocha -Jonas PI
nheiro - Júnice Tristão - Josaphat Marinho - José Fogaça - José 
Paulo Biso!- José Richa- José Samey- Jtllio Canlpos- Júnia Ma
-=-:; !:::;.h.y Magalhães - Juvê,.,..io Dias - Lavoisier Maia - Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucidio 
Porteiia - Luiz Alberto Oliveira - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciei- Mário Covas- Mar
luce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho_- Moisés Abrão -
Nabor Jtluior -Nelson Carneiro- Nelson~Wedekin- Ney Mara
nhão- Ney Suassuna- Odacir Soares -Onofre _Quin<Ul .:. Pedro Si
mon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira 
- Rona!do Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotónio Vilela 
Filho- V aimir Campelo- Wilson Martins. .. • . . 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Havendo mi
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Uirio. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento-qUe seiá lido pelo Sr. 1 o Secre-

É Íido o segninte 

REQUERIMENTO N• 187, DE 1994 

Ex.m0 Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. PreSidente do 
Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 43, inciso I, do Regimento_ Jnteino do 

Senado Federal, requeiro seja considerado de licença para trata
mento de saúde os dias, 4, 5, 6, 7 e 8 do corrente, período em que 
estive em Porto Alegre (RS), submetendo-me a exames médico-la-. 
boratoriais, conforme laudo em anexo. 

~ 'IS!lia, 12 de abril de 1994. -José Paulo Biso~ Senador. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento está devidamente instruído com atestado médico previsto 
no art. 43,1, 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. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

Uirio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 188, DE 1994 

ExcelenUssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Digníssimó Presidente do Senado Federal -

Senhor Presid~te, 
Requeiro, nos termos do artigo 43, I, do Regimento Interno 

do Senado Federal, licença para tratamento de satlde, no período 
de 2'1 de março a 8 de abril do corrente. 

Brasilia, 21 de março de 1994.- SenadOr Mário Covas. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri

mento está devidamente instruldo com atestado médico previsto 
no art 43,1, 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. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr .. l 0 Secre

tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 189, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 43, inciso ll, do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro que sejam considerados como licença os 
dias 4, 7, 11, 14, 18, 25, 28, 29 e 30 de março do corrente ano, 
quando estive afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1994. - Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fica ccncedida a licença solicitada. 

A Presidência recebeu o Aviso n° 110/94, de 8 do corrente, 
da SI' Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia da Decisão n° 202/94, bem como o Relatório e Voto que a 
fundamentam. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

O SR- PRESIDENTinChagas "Rodrigne~) - Em sessão 
anterior, foram lidoS os Requerimentos n"' 182, 183 e 185, de 
1994, dos Senadores Josaphat Marinho, Alfredo Campos e João 
Rocha, solicitando, nos termos do art 43, ll, do Regimento Inter
no, licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa nos períodos 
que mencionam. 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n• 182, de 1994, do Senador 
Josaphat~o. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 183. de 1994, do Senador 

Alfredo Cainjx>s. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 185, de 1994, do Senador 

João Rocha. ~ 
Os Srs. Senadores que o--aprovam -queiram Permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licenças 

solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu o Oficio n° 39/94, do Líder do PTB. indicando os Senado
res desse Partido que irão compor as Comissões Permanentes da 
Casa. de acordo com a nova proporcionali~de. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICoS 

Titular Suplente 

L Jonas Pinheiro L José Eduardo 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAis 

Titular Suplente 

I. Marluce Pinto I. Jonas Pinheiro 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 

E CIDADANIA 

Titular Suplente. 

I. José Eduardo l. Marluce Pinto 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Titular Suplente 

I. V almir Carupelo I. Marluce Pinto 

COMISSÃO DE RELAÇÕEs 
E DEFESA NACIONAL 

Titular Suplente 

I. V almir Carupelo I. Jonas Pinheiro 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CON1ROLE 

Titular Suplente 

1. José Eduardo 

COMISSÃO DE INFRA-ES1RUTURA 

Titular Suplente 

I. José Eduardo L Marluce Pinto 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:- A Presidência 
propõe ao Plenário as indicações dos Srs. Senadores João Rocha e 
Gilberto :Mrranda para, em missão com que foram distinguidos, in
tegrarem a delegeção brasileira à Conferência Ministerial de Mar
raquesb. a realizar-se no petiodo de 12 a 15 do corrente, para a 
assinatura dos acordos da Rodada Uruguai de negociações comer
ciais do GA TI. -concluida em 15 de dezembro passado. 

Em votação à proj)OSla relativa ao nome do Senador João 
Rocha. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pansa.) 

Aprovada. 
Em votação a proposta relativa ao nome do Senador Gilber

to Miranda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Ficam os Srs. Senadores João Rocha e Gilbtmo Miranda au

torizados a aceitar a referida missão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidas as seguintes 

Exelentissimo Senhor Senador Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex• para comunicar-lhe, 

nos termos do disposto no artigo 39, alínea a, do Regimento Inter
no, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve viagem a 
Marrocos,noper!ododa 12a 18deabrildeJ994. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos 
de alta esthna e distinto apreço 

Brasília, 11 de abril da 1994.- Senador João Rocha. 

-Comunico nos termos do art. 39, a do Regimento Interno 
que estarei auSente do País no período de 12 a 15 do corrente mês, 
no desempenho de missão para qual fui designado pelo Senado 
Federal participando em Marraquesh, da Conferência Ministerial 
de Marraquesh, para a assinatura de acordos da Rodada Uruguai 
de negociações comerciais multilaterais do GA TI. 

Senado Federal, 12 de abril de 1994. - Senadcr Gilberto 
Mirando Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comunica-
ções íidas vão à publicaçiro. - -

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

Of.176/GLPSDB/94 

Senhor Presidente. 
Brasília, 12 de abril de 1994 

Dirijo-me Vossa Excelência para. nos termos regimentais, 
em substituição a Senadora EVA BLAY, indicar os nobres Sena
dores abaixo relacionados para, representando o Partido da Social 
Democracia Brasileira - PSDB, comporem as seguintes Comis
sões Temporárias do Senado Federal: 

CPMI Senador Qualidade 

Destinada a examinar Maurício Couê:a Titular 
o PLC n° 118!84, que 
institui o Códi.e;o Civil 

Destinada a instruir a Dirceu Carneiro Titular 
representação contra o 
Senador Ronaldo 
Aragão 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração. -Senador Mário Covas, Lidar do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 190, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, re

queiro inversfu? da Qrde!Jl ~pia, a fim de_ que a J.'!lRtéria constante 
do item n° 1 seja submetida ao Plenário em último lugar. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1994. - Senador Alfredo 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. &nadares que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita-a invéi'são solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. -

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N' 191, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria con,stante 
do item D0 4 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1994.- Senador Alfredo 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento. _ 

os srs.- SeDaciOies que ó a,ProVãm queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feitã: i illvcirsão Soiícitadã~ 

O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA N" 39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3"daResoluçãon' llO,de 1993.) 

Discussão, em tumo lil:liCO, do Projeto de Lei da 
Cãmara n' 39, de 1994 (n' 4.290/93, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação, extinção e tr,msforn;I.a
ção de cargos efetivos e em comissão, nas Secretarias do 
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais 
Eleitorais e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.) 

Nos termos do art 5° da Resolução D0 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Cid Sabóia de CaiValho ,Para proferir parecer, 
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDBc- CE. 
Para proferir pare"cer. - Sr. Presidente, Srs. Senadores, e~(á em 
exame, Sr. Presidente, o referido projeto de lei, exatamente con
tendo uma matéria da maior importância sobre a Justiça Eleitoral 
num ano .de eleições. 

Vale salientar, no entanto, que, se aprovado esse projeto de 
lei e dévidamente sancionado, não terá aplicação imediata, porque 
tem muitas complexidades e uma certa extensão. 

Mas a verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que são 
disposições de grande valia para a Justiça Eleitoral, priucipalmen
te levando-se em conta que a Justiça Eleitoral tem um grande nú
mero de decisões, mais de caráter administrativo do que 
propriamente de caráter judicial. . 

É, portanto, uma futura lei que há de se encaixar mais no 
Direito Admiuistrativo, para resolver problemas da administração 
da Justiça Eleitoral. 

' Na Justificação, lemos alguns trechos que parecem impor
tiuites _e que demonstram o cuidado de quando se elaborou a maté
ria:. Assim está escrito como justificativa: 

11A Justiça Eleitoral tem caracterlsticas singulares no qua
dro do Poder Judiciário: sua atividade é de natureza predominan
temente administrativa e só eventualmente jurisdicional. 

Acresce a temporariedade da investidura dos juízes eleito
rais, do que advêm a mutação constante na composição dos seus 
óigãos dirigentes. 

- Essas peculiaridades da Justiça Eleitoral se somam para ex-
plicar a relevância ímpar da tarefa conftada ao pessoal dos seus 
servíços auxiliares: com efeito, a experiência mostra como a pró
pria direção do processo eleitoral depende em grande parte da 

competência e da dedicação da burocracia profissional das secreta
rias dos seus juízos c tribunais. 

Não obstante- e curiosamente- desde a sua criação, a Jus
tiça Eleitoral se tem mantido à margem de todos os esforços dera
cionalização e modernização administrativa do País, incluídos 
aqueles que, nas últimas décadas, têm sido desenvolvidos também 
por diversos setores do Poder Judiciário." 

Essa parte transcrita já sintetiza o Relatório. 
A propositura foi examinada pela Câmara dos Deputados 

quanto aos aspectos atinentes à constitucionalidade, e não há nada 
a reparar quanto ao pronunciamento da Câmara. Mas queremos as
sinalar que o presente projeto tem características jurídicas. vez que 
não fere qUalquer princípio do nosso direitci positivo e objetivo, 
estando ainda a propositura redigida em obediência às boas nor.:. 
mas da técnica legislativa. 

___ Assim sendo, opinamos pela constitucionalidade, juridicida
de e boa técnica legislativa do Projeto de Lei da Cãmara n' 39/94. 

É o parecer, de caráter favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto. 

A,_ Pres~dência esclarece ao Plenário qUe, durante a discus-
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a: discussão. 
Em votaçãO o projeto .. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen:.

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É O SegUinte o projeto aprova~ 

PROJETO DE LEtDA CÂMARA N- 39, DE l9!M 
(N"4.290.'93.~taCauclc~. 

{til! laicWivll do Tribuoll Superior Elciknll 
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A.aaeaaor-nt.o Supc~r:Lor-.a, d. aool'do c:cn o Anexo ::rv ~ata 1~. 
S 1'" • .Incorpora-se i. :1:'.-unaração eLo aarvidol:' • inte

gn o pro~nto da apoaanbldoria o valor da X'*~cti.,. .rullQI.o 

OOIIU.aa:~.on.ad.a, & t'r.çlo de u. qu.z.nto, noa teJ:1110a do art. ~2, a 

aaua par•\l't'lll'oa, da Le1 n• 9.112, lHo 11 de de.t-.bro de l~DO. 

S 2'". Para afa1to Gil inoo~QAo daa ~ .. c5-. 

q\la trata o parigraJ:'o &ntorior, fJ.c:a &aa~~:ada a oontag-. do 

t~ de •-releio no Encarqo de Raproa-ntlt.çt.o de Gabina~. 

S J•. Poderio aar doaignadoa para o •~rd.c1o 1:1.
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f"un,.:3ea. 

-.1. Art." 6'". Palo oxe~cio do !unçio eon~uai~da- ~ 
dovl.d.lt, exclua:a.vamento, a rwb'1buiçio t'i)(ad.a no Anexo rv .:te.ta 

lai, n.lo •• aplicando o di.•po•to no Decreto-,4:,• n• 2.173, $ 

151 cte· no~tu:-o de 15l8.C; na Ltn. n° 7. 759, de 2.f ct. abril de 

1518$11; ·a· rto art.i·qo U d.. Le1 o.l..agad. n• 13, de 27 de aoc-to de 

151512, ~cl!M Íl ·r..:t.çio' da.cla pela Le:~. n• 8,538, ct. 21 cC. del:edx'O 

de 1992. 

A%-t. 7•. cn. ~eorrãncia do d1apoato no~ do a:t. 

5• ~ata lei, ~icaa ~tinto• oa En~a de bp~:"eaenta;llo dll 

Gabinete exiatantaa no 'l'!:'ibunal Supa~ior Elllitoral, no. Tri.bu

na1a Meo;rion.aia Eleitora:~.• a na a Zonaa E lei torai a. 

S 1•. Aa atuau pareel- incorpora~• de l.n~ CS. 

"-PZ:aHint.açlo de Gabinate do11 .. I:'Vidor- - ativ.z.c:t.de, -.ao-
tadoa • panaioniataa, da qua trabla •• Leia n•a &.732, • .t CS. 

da~ro de 15179, • 7.411, da 2 da daz.-bro da 1~!'~! ~-a 

cor~~r ao r:l!.v.l ~:"etribub.vo das ~ Oo.iaa~ 

I:C!ft,o.nta,o ~V daata lei. 

A::tt. 8•. O Tribunal Superior Eleito:ral :f.ixari, -

ato prliprio, a lotaçlo doa cargoa -. co.J.aa&o a eSsa ~ 

cc.iaaicmaclaa,. por 'unidadaa adminiatrativaa, ~ 01:8:1 u 

~· inab:u9'3aa n-.. ú-i- à apliaaçàa c~o .. u lei.. 

P&::tqra:fo , único, F1ca ~sattgUracb ao Tribunal aup.o
icn; ElaitoJ:"-,1, .s.-pn qua ocorrer. r.vialo dU aatrutuna ozva

ni:ucionaia do• Tribu~:~ais Elaitoraia, a taCl.lll~ da altaa.r a 

danc.ina~ • ~Jar o. carvoa - dOIIIiaalo a aa ~ 

~aaionlldaa da que trata aata lei, de.:le que n1o ~ 

:a~ to da doapaaa. 

Art.' g•. A O':tat1t'icaçto men-1 de qua tza.ta o 

pariO"rato -ún1-co -elo art. 2• da 1.6.1 n• 1!1.350, de 28 ela ~ 

de lSISil, daVi.d& aoa aacri viaa alai toraia, paaaa a c:orz:cq ' r 

ao ni,_l .n~tributivo da tunç;lo ccaiaa'l.onad:a FC-3, de que trata 
o Anexo IV daat.a la i, 

Art. 10 - Fica :~.nab.b.>i~ O'J:atitioaçlo ~al clavi.da 

aoa 0\a:faa da ~tório. da• Zonaa l.laitora1a do interior doa 

Eatadoa, pela pnataç.lo da aa:on.gea i. Juat.i.Q:II. Eleitoral, 

oonwapor~dilnta ao nivel notr~obut:LVO da :fw':lçio comiaa:Lonada 

rc-1, da qua trata o Anexo :tV desta lei. 

Art .• 11 - A-. atJ.vidadoa a ~ daaewolvidaa nas 

t.rUa da plana~a~Mnto da •lai~a. :Ln~onli.tic:a, ~o• m.-
~. or~t:o, ~n:~.•t.eaçlo :finanoeira, ooatrola ;1.nt.rl:lo da 

-tari.al a patr11l16nio a.u:i,o o:t"O"anizaclas aob a t'~ da &iate

... , cu.joa ~~~ c:~aa.tz:a1a ~ u -~-• unicladea do 

Tdbuu.l SUperior Elai tori.l. 

5 1• - Ali diapoaiÇI6ea conatant.a do c:aput daate 

artltio apl:LcPi.-.. -.-Õut:raa aUV:i4adaa .in:ix1l.1-aft.i -~. q._ 

-•i~ doa .coonianaçl.o e~ant:r.al. n-. JuatiQ& Eloitonl.. 

5 2'" - O• -rviçoa i.neu..bidoa das atl.vidadaa ~ qu. 

trata -ta a.rt:~.go alo ~~· .1.nteqradoa ao ~pacti'VO 

aiae- • ticaa, coru~aqu~ant~tra, sujaito• i. ori~~~nta.çlio 

a.cu:.a_ti~. zrupa:rvi~ t~c::a • ~ Ei~ealizaçlo _ açacltJ.oa do 

6~ cantral elo :sia~. •-"' !'l:'ej~z~ da aubo:rdinaolo 

hia~oa ao. d1:tig~Q~~.taa ®a 6rql.oa - euja aatrutura acai

ni.atrativa aativar- intagradoa. 

~· 12 - Salvo •• aa:tVJ.dor afativo da. juizo oa 

tribunal, nlo pocMri aar no.aadc ou dedgnado, para earQO Oll 

:funçlo doa oontiança, oônj~ga, ~ro ou parent., atto o 

teroai:t"O Q'n\l eivil, ineluaive, da qual~ar doa ra~vo. 

-....broa ou juiz•• - atividadlo. 

S 1• - N.lo podari •~ deaiqnado ••-•~ Ou ~liar 

da -çriatn.óo qualQUer daa paaaoaa re:fandaa no caput cS.at. 

S 2G ~ Aa nc~~~~~~a,QÕea pa~a o• .;.rqoa - ~adO • •• 

daai.ÇJI:I~ paR •• tunçf»u co.U.aaionadaa tSaveJ::a0 z:eC&iZ. -
peaao.,. que_ poaauam to~~ • axpari6nc::ia c:oql&.tlv.ia ooa -

noapacti-s ~ da atua~. 

s 3• -- oa ocupa.nt.a doa e&J:9os em cc.iaaao, doa 

saeretUi~ -. da Coo:t"denaclor ~·- U~u.~a' da ~trola I_n~ 
doa 'tribunai. El•itorah davQrAo ter aaoolaridal1a da- nival 

superior, ooa tomaçAo oo.pl-ntar ou axp~~riinc::ia -pecl.f'iaa 

nas at:Lvidadaa i.naracl.taa ao •i•~ da controla Intaz:no. 

Az:t. 1:1 ~ c.bari. aoa Tzoibuna..u Raqioaaia r.la.itoraia 

a -uzaQ~o doa ooncrur- ~iooa para. o proviaUtto ~ 

c&:vo• •rat1voa, no ~to da aua.a aac:ratari-. 

· Padg:rafo W:lieo - Os Tribunais Cla.iton1a, l .adida 

que ronaÍ ~Udo p:tOV:ldOa os .:.1:9as a~ativoa, -&averio NvaHar 

a ~aaidada ela pan~~~nincia doa s•rvidorea: raquiait:ado8, 

.in:f~ pariÔcii~ta à S.enotari.a da ~raoa aw.noa do 
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'l'n.bunal superior Elei~l a t'unçlo • •• ativicladea chaarrvol

vidaa po~: ••••• a-rvidona. 

Art. 14 - Fioa r.VOQadoa oa inciso• XI do art. 30 • 

VII cio art. »; • oa arta. fii2 a 65 • :ZSlt ã Loto! n• C. 737, • 

15 ele julho li-. Ul55, qu• di~ aabre o Pr.pandor U~ton.l. 

Art, 1.! - OS aervidor.a p\lbliocn f"«<er..1a, aataduaia 

a nmiapu.a, da acllllin1atnçlo di:e.ta a .!nd.ir.t:a, quando, 

oonvocadoa ~ coarpor aa -••• r.~to.l:'aa de votoa ou. juntu 

apuradon.a nQa pleitoa ela1ton..i.a, ~rio, ~ante ct.cla.nçio 

do na~'Vo .Juiz: Elaitor:.l, d.inito a au..ntu'-- do a,.-vi90 

- .u.a ~rtiç~a, palo dCib=o doa cliaa cM comrot:aolo pela 

Juati~ U.i toZ'&l. 

'Art.- lfi - M ~da~ua dttoorr.n.te. da aplie&Qio c&,oata 

h.L oo=--rio à Coobí du: dob~a ~ttriaa pcópri. ... da 

JuaUÇa' E lei to~:al. 

Art. 17 -- J!ab. 1.:. .ntzoa - Vi.;or na ~ta cM aul 

public.çlo. 

At't. us' ~ ~--•• aa d.1apoaiç6-a - oontririo. 
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...,_ .... :rv 'IIIII:•DU=102,4 " 
"'~ .. 

~ .. DS"''!U·101.4 " - 'DIZ·DU-101. C " 

- -
ATUAL N-Õ VA . .,.,. """" ... ' "" -- ... ATUAL NOVA .... ...... ... .. ..... -1'11&-DU·lOl,S " Oi%01t.ll" .... nl. ftK-IIU•1111.4 .. .. _~.,al 1-..... 'D&o(IU·lO:L.S .. ........... 'l'U-JIAI-101.4 " 

~--.. ft&-.DU~101 • .1 .. Di:Nt.z-.1. 'DZ-IIU-101 •• " - 'mli--GU-o101.1 .. 
---~IV 

DS-DU•102.t .. 
CNd . DII:-DU-101 •• " DU.bn• .. ..,. .. _zv 'D:II-DU-10Z •• os ....... '11111-DU-111.4 " -- .. 

- ......... 'fti:-DU-101.4. .. 
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- . --

ATUAL NOVA ATtJAL NOVA -- ....._ ... çJo ....,_ ... '<"' - ... çfe - ... 
F----' ~-liU-101,11 " ~"" 'DIII..;:r.as-101,1 " 

~ .. -.---.1. -ti.U-101.5 " II.I.M~o:w..l 'OS-DAS-101.1 01 

~- -.t&ria ~--101 .• .. -· --r:tu-:UU.5 .. 
f<-- .. -- ~--101.3; " - ---1DJ..4 ... ..... 
~ct.OJ.rido Da-liU-1111,2 " - ...... .t\1' ftiii-DU•102.1 .. 

F"""' • .__t:•d• 1111-DA:III-101.41 " .......... n~S·DU-101.5 •• 
~..tear ... .....___ saooDU-101,3 " -- llt&•IWI•lOl.t .. 
f-.. 
U.t= de OLVido 'DZ-DU·101..2 .. ....... _:ry 'fti:·DU-102.4 .. 

~ DE·DU-102.3 " 
a. .... _ IV 

'DK..CU-102,1 .. .. ...... ,.. --·l!I:Z.:I " A.IIM••or IV DJI•DU·102,4 .. 
.._ ... d. 'ZIIZ-DU•101..S .. e a 'd - Ba=DU•101,4 " --..... ~--101.1 ~ 

__ , 
!lai:-GU-102.4 " a.-•~ XV --11A8-102 ... " ti:I.:NqX .. 

Mat.>:" ... - DJI-DU•101.4 .. ....... '!.:-IIU-101 •• " 

-
ATUAL MOVA 

DI ••ç'o - ... .... ....,_ - GRtr.POS CATEGORIAS cODIGOS on: 

Dinto.,-o.z..L 'ZIIZ-DU-101.5 " DJ.N~n.l. 'ID-DU-101 •• " 
~1o Judicitrio T6cni_co Judieiãrio TSE:·AJ·02l 52 
(AJ-020} Auxiliar JudieUrio TSE:-AJ-023 " -· llll-ll&aoo101.1o .. Agente •• Segurança -- Dll:-.101.4. " JudieU.ria TSE-A.J"-024 " ~-"' oza:-ou-lO;t •• .. 

I 

111rofaz. ... ....... ~-:LOl.C 01 

Atendente JudicU.rio TSE·AJ-025 JS 

[outras Atividades édico TSE:.·NS-901 " ~· Nivel Superior Psit:Oloqo TSE·NS-907 03 
(NS-900) Odontóloqo TSE-NS-909 03 ..... Enqenheil"o TSE·NS-916 01 

1\rquiteto TSE-NS-917 02 -
A'l'UAL NOVA I Contador TS!:•NS-924 04 

' "'çio ""'"" ... "'Çio ""'"" ... Bibliotecârio TSE·NS-932 04 

-~ ~DM•llll,:lo " ~te.: .... Nl :u:-au-1111.1 .. Proeesluuncmto de oa- Analista de Sistem.a:s TSE·PR0-1601 JO 

~-·-tarl• ftlr.-DU-101.41 .. .__ ..... 'DII:-DAS-101.5 .. o• (PR0-1600) Programador TSE•PR0-1602 22 
Di-toz-"'" ~- ---101.:1 .. ~-..... 'l'lti:-DU-101 •• .. Operador de Coçutac!o TSE·PR0-1603 20 ..... 

Pertul:'ador-Diqi tador TSE·PR0-1604 25 
~tor "- DJ.vi.._ ~-DAI•101.2 " .._., 'ZIIZ·DU·1D2.4 " ..... _. 

'ZIIZ•JlAS4102 • .S " Aa!M•- lV '!III.•DU·lii%.C " --· 2D•IWI·1~1,1 .. 
.. _...., .t\1' 

Bl:oi~M•:lU,C .. ,.,qui~ 

"" Servico Arquivi:sta TSE•AR-2301 02 

i vil tAR-2300") 

I i ll.i.Mt."' .. ....... 'IIII:·DU-101 •• " 
utras Ativid.ades Auxilh.r de En!erma.C}em. TSE•NM-1001 01 

I'" Nivel Médio 

(NM-1000) 
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......... 
GP.UPOS CATEGORIAS COolGOS 

~aio Judicill.rio T'cnico Judic::U.do TRE-AJ-021 
(AJ-020) A.lnliliar Judic::i;lorio - TJU:-AJ-023 

Aqent• •• Sequrança 
JudicU.rb. TRE-AJ-024 

Atendente Judic::U.rio TltE-Jir.J-025 

putra~ Ativid.ldes OdontOloqo TRE-NS-90!J 

r<- Ni>H:l SuP4Jrior Contador TEIE•NS•924 

(NS•900) Biblioteclrio TIU:•NS-932 

Proce:us;aento de Da- Analista de Siste~~as TRE-PII.0-16'01 

o• IPR0-1600) Programador TRE•PRD-1602 

Operador d~ Computaçlo TRE-PR0-1603 

Perfurador-Diqi ta dor TII.&--PRo-1604 

~tras Atividades Auxiliar de Enfermaqem TIU:-NH-ltiOl 

• Nlvel Médio Telêfoni.sta TRE-NM-lOU 
(NM-1000) 

GRUl'OS CATECORU.S CODIGOS 

lf\poio Judlc::U.rio Ttcnico- Judiciilorio TP.E-AJ-Of:l 
(l\J-020) 'l'aquir;;nfo Juctlci.A~io TRE-AJ-022 

l'wxtli.ar Jud.ieiãrio TRE-AJ-023" 

Aqente do S~ranç:a 

Judiciâria TRE-AJ-024 

Atendl!lnte Judic1ârio rnE-AJ-025 

putra!J. Ativi~des MMico m..NS..:9Õl 

jde Nivel Superior Odont61oqo TRE-NS-90SJI 
{NS-!UJ"O\ Contador TP.E-NS-924 

8ibliotcc6rio nu:-NS··932 

ProcessaJJ.ento de Oa- Anali:Jta de SistUtaS TRE-PR0-1601 

do• {PR0-16001 Prog:-a...ador TRE-PIW-1602 

Operador de Co..putaçlo 't'U-PRo-1603 

Perfurado:r:-D.!.qi l;ol!c;ior 'l'R.E-PR0-1604 

an: 
101 

"' 
32 

>O 

03 

02 

01 

10 

10 

10 

•o 
01 

o• 

""' 173 

O> 
262 

12 

m 

03 

03 

02 
01 

oa 
01 

o o 
20 

I GIUll'OO I CATEGOl<Il\S I CODIGOS I""' I 
outras Atividades Aw~;Uiar de Enferaagem nE-NM-1001 01 

<3 lUve1 Mflclio Telefonista TIU!:-NM-10-44 04 

(NM-lOOOJ 

r-reea;mato {ART-1'001 Artifice 

Gr6fieas 

Gll.t!POS 

d• 

...,,o 
(AJ-020) 

Judiciár-io T6cnic:o Judiciário 

Taquiqrafo Judic:iUio 

_ putraa Atividadea Mfldic:o 

fs- lf1"9el Superior Odontbloqo 

(HS-9001 Cont&t\or 

Bibliotecãrio 

[Proc:ell'll.-..nto de Do-~alista de SisteJU.s 

f:so• (PR0-1Ci00) Proqr..ador 

Operador de eomputaç.lo 

Perfundor-Di1Jit.ador 

COillGOS 

TRE-NS-901 

TRE-NS-909 

TU-NS-924 

TRE-NS-932 

TP.E-PRo-1601 

TRE-PRo-1602 

TP.E-Pa0-1603 

TRE-PR0-1604. 

18 

02 

03 

" 02 

" 02 

01 

" 08 

OI 

20 

futra• Ati'll'idades Au:dlia:~: de Enfer.aqeR TP.E-NM-1001 01 

jc1- N1"9ol Mtclio 
(!M-1000) 

GIWPOS CAfiGORIÃS 

r<"''• Judi.eur.~.o T6cnic:o Judiciário 

CAJ-0201 T&quiqrafo J\Ld.iciirio 

Pluxili&z:o Judic:U.rio 

Aqente de Sequr;mça 

Jud.icU.ria 

futraa Atividad.es Mfldieo 

~ Nivel superior Od.ontóloço 

tNS-900) Cont&d.O:I: 

Bibliotec::Ario 

COD1GOS 

TRE-AJ"-021 

TRE-AJ-·o:z2 

't'RE-AJ-023 

TRE-AJ-024 

TRE-w.l-901 

TRE-NS-909 

'l'RE-NS-924 

'L'RE-NS-932 

cm: 

" 03 ., 
07 

37 

02 
02 

01 

01 
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GRUPOS CATEGORI~ CÓDIGOS ""' 
ProcessiUQCnto de Da- Analista ele Sistem.lls TRE-PRo-1601 " ... [PM-16001 Proqram<~dor TRE-PRo-1602 " Operador ele Comput<~~oç.llo TRE-PR0-1603 " Gl\tlt'OS cATEGORIAs C0DIG09 Q1'E 

Perfurador-Diqitador TRE-PRQ-160-t 10 

OUtra& AtiVidadea: Médico_ TRE-NS-901 01 

pur:as Ativi~e:~ AUJtili«r de Entermaqe• TRE-NM-1001 01 

• Nivel M~io 

do p<vel superior Odontólogo TRE-NS-909 02 

(NS-9001 contador TP.E-NS-924 C1 

Bibliotecãrio TP.E-NS-932 ,01 

~~-1000) 

11!1:0-DO.oJ. 

Procassomenta de Oa- Analia:ta de Si::l:temall TRE-PR0-1601 06 

fto· (l'R0-1600) Prograaaclor TRE:-E•P.o-1602 06 

Operador de CemputODÇIO TRE-PR0-1603 os 

Perturador-Oigitador TRE-PRO-HiOol 10 

GI!Uros O..TEGORIAS CÓDIGOS Q1'E 

fAPoio Judici4l:'io To6cnico JudiciArio TRE-AJ-021 " (1-J-020) Taquiqu.fo JudicU.rio TRE-AJ-022 01 

Auxilbr JudicU.rio TRE-AJ-023 .. 
putras Atividadlll• uxili~r dÕ E:lifêm.a;em TRE-NM-1001 C1 

f:se IU:vel H6dio 

tNH-1000) 

Aq&nte •• Segurança 

Judiciãna nu;-AJ-024 01 

Atendente JudicU.rio TRE-AJ-025 " 
:>utn.s Atividadea Hédico TRE-NS-901 01 - -

:1e Nlvel Superior Odont6loqo TR&-NS-909 02 

{NS-900) Contador TRE-NS-924 01 
GRUPOS CATEGORIAS CÓDIGOS Q1'E 

Sil:lliotecário TIU:.-NS-932 01 

Processaaento de oa- Analista de Sbtem.as 'I'RE-PRo-1601 D6 

""''o Judiciirio Têcnico Jud.ici6rio TRE-AJ-021 39 

{AJ-020) Taqul.qro.fo Judiciá.rio TRE-JI.J-022 - 03 

Aqente •• Sequranç.a 

•• !PRo-16001 Proora:nador TRE-PR0-1602 D6 JudicU.ria TRE-AJ-024 ,. 
Operador de Computilu;:lo TRE-PRQ-1603 05 Jlltendente Jw:!iciilrio TRE-AJ-025 21 

Perfurador•Oiqi t•dor l'RE:-l'R0-1604. 10 
foutrODS Athidadell ~êdico TRE-NS:-901 01 

::ie Nivel SUperior Odont6loqo _ TP.E-NS-909 02 

outras At1Vid.D.del5 Auxilillr de Enfenaaqe• TRE-NM-1001 C1 

• Nivel Medi o 
INS-900) Centador TRE-NS-92( 01 

Bib1iotecârio TIU:-liS-932 01 

INM-1000) 

Procesl!l.-.nto de ca- Analista de Sistemas TP.E-PP.0-160-1 06 

"" {l"RQ-1600) P:z:ogramador 't'PX-PRQ-1602 06 

Operador de COilq)UtaçAo TRE-f'RQ-1603 os 

Perfurador-Oiqit&dol:" TRE-PRo-1604 lO 

GRU1'0S CA'l'EGOIUAS CODIGOS Q1'E 
putras Atividades AWI.ilin de &nt111!"11L1119eiD 'l'RE-NM-1001 01 

o,poio Judiei.t.l."io T"cnico Judi:ei.trio TRE-AJ-021 26 • Nlvel H6dia 

{AJ-020) Auxiliar J"Udici.trio TRE-AJ-023 " lNM-1000} 

Aqe~nt.e •• SeqUr{IDÇ& 

Judiciiria TRE-AJ-024 ., 
Atendente Judiei.trio TRE-AJ-02S J3 
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GRUPOS CATEGORIAS CODIGOS QTE 

~oio Judici6rio 1'6cnic:o Judici&rio TRE-AJ-021 01 

(AJ-0201 Taquiqrafo JudieU.rio T!U:-AJ-022 02 

Agente de S4t9t)ranç• 

JucUcU.ria TRE-AJ'-024 01 

Atendente Judiciirio TRE-AJ-025 20 

GRUPOS __ C:ATE?ORIAS tODIGOS OTE 
f"-poio Judiciário Técnico Judi.eUrio TRE-AJ-021 23 
(AJ-020) Taquiqrafo Judiciâr.io TRE-AJ-022 02 

Awc:ili.a.r Judiciário TRE-AJ-023 06 
Aqente de Seguranca 

joutras Atividadea Médico TRE-NS-901 01 

j<se Nivel Superior OdontOloqo TP.E-NS-909 02 

(NS-9001 contado:- TRE-NS-924 01 

Processamento de Oa- Analista. de Siate.a.!l TRE-PRO 1601 06 

f'<>· {PR0-1600) Proqrama.dor TRE-PR0-1602 06 

JudicU.ria 'l'RE-AJ-02f 07 
Atendente J'udicillrio TRE-AJ-025 16 

putras AtlVidade.s Médico TRE-NS-901 02 r• N1vel Superior Odont6lovo TRE-NS-909 02 
(NS-900) Contador TRE-NS-924 01 

Operado: de c-oçutaeio TRE-P!i!0-1603 " Processamento de ,._ 
Ana.tl.sta de Si3tema.s TRE-PRD-1601 05 

Per fura.dor-Di<;Ji t11dor TRE-PR0-1604 10 o• (PR0-16001 l?roqralllador TRE-PR0-1602 05 
Operador de tomputacão TRE-PR0-1603 " Perfurador-Oiçi tador 'l'RE-?R0-1604 08 

-GRUPOS CATEGORIAS CODIGOS cm: 
~o i o Judicia rio Técnico JudicU.rio TRE-AJ-021 15 

{AJ-020) T•quigrafo Vucliciá.rio TP.E-}.J-022 02 

Auxiliar JudiciAria Tllt-AJ-023 " Aqente •• Sequrança 

GRUPOS CATEGORIAS CODIGOS O'l'E 
/"P"io JudiciAr i o Técnico JudicUrio TRE-AJ-021 23 
{AJ-020) Taquiqrafo Judicaário TRE-A.J-022 02 

Agente de Sequu.nça 
Judiciária TRE-AJ-OU 07 

Atendentlll Judici..irio TRE-AJ-025 14 

putras Atividades Médico ..... TRE-NS-901 02 

• Nivel Superior OdontOloqo TRE-NS-909 02 

Judlciária TRE-AJ-024 " Atendenu JudiciAr i o TP.E-A.;J-025 16 
joutro~a Atividades /Médico TRE-NS-90!. 02 
de N1vel Superior Odont61oqo TRE-NS-909 02 

!NS-900) contador TRE-NS-924 01 {NS-900) Contador TRE-NS-924 01 
Processamento de Da- Anal1atil de Sistemas '!'RE-PR0-1601 05 

~os (PRD-HOO) ProqrUI.ldcr TRE-PR0-1602 os 
roce.a:!lamento de oa- .Ãna1iista de Sistema:~ TRE-PRo-1601 os 
os fPR0-1600) Proqramador TRE-PRQw1602 05 

Operador de Co.putacao TRE-PR0-16(.3 04 Operador de Conrputac.J.o TRE-PR0-1603 04 
Perturador-Di9'itador TRE-PR0-1604 08 Perturadol:'-Dig:.L tador TRE-PR0-1604 OB 
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®W 

OROPOG CAT<OORIM CÓDIOOS ... E»1n'l0 ISJill'fO 

'-'" JucU.ciádc. Tlác::nico JucU.ciário TRI.-AJ-021 " (AJ-020) r.aqui.gJ:at"o <1udici:ir:s.o- 'Mtt-AJ -üZZ 02 

AuXiliar Jud.iciário "mE-AJ-023 42 Gl'tÕPOó 
_,_ 

"""""""""' CÓC_IGÓS ... 
,\qent• .. S...,..noa 

JUI1icU.ria TRE-A.:I-02.& 01 
i""''" Jucti.Cl.ário T•cn:a.eo · Judici:lt.r:a.O - - · TRJ:-AJ-021 13 

(AJ"-020) Taqul.o;rato J\lCij.cU.r:a.o TRE-AJ-022. Ol 

Atend•nte Jud..J.cJ.ário TRE-liJ-02.5 25 Auxili..ar Judl.Cl.ário TRE-AJ-023 " 
Ou.traa At.iv1dadaa --= 'l'Rt-~a:-901 02 .. Nivel SuperJ.or Odontólogo TRE-NS-909 02 

(F&-900) Cont.dor . TRE-NS-1;12.( 01 
-"' •• s..;uranQll 

Judl.ciár:~.a TRE-~·024 05 

AtoM.nte Juchci:lt.r:~.o TRE-A.J-025 15 

Prooeaaa:Mn to ct. Da- Analata ele Sia~s - TRE-~-1601 05 

doo (pt;~C-1600) P;!;o9~or TRE-1'!10-1602 05 

Open.dor ~ ~taç:lo TRE-PR0-1603 .. 
Por:fura.dor-D1.g i tador nu::-PIW-160.& o o 

outra• At:t.vid..cS.• Hitctico 
- 'mE-NS-901 Dl .. N1vel S~r:~.or Odont6~ogo TRJ:-NS-909 01 

(NS-900} Contador TRE-NS-924 " 
roe-•.-nto do Da- .l'ln:t.lJ.il'ta do s111u&;a;. -nu;-PR0-1601 o• 

00 (l'II0-1600) PI'OI;Jnmador 'm!:-Pll.0-1602 O< 

Oueraa· 'Ati vl.dackus ~lef"on1at& TIU:-tal-lOU 01 

• Nivel """'" 

opendor da Ce-pUt.aÇiào TRC-PR0-1603 02 

~rt\l.rar.lllr-DJ.q;L ta.dor nm-PR0-1604 D6 

(NM-1000) 

'""' ....,M 
"""""" CATEGioRV.S côoiOOB ... 

"""""" CATZ.OORIAS CÓOIGOS ... 
i'<'"'" Jud.ici:irio '1'6<:nico Jud.ic:U.rio TRE-AJ-021 28 

f->o JudieJ.ir:~.o Técn:t.oo Judiciário '1'RE-AJ-021 " 
(AJ-020) Taqu.iqn.to Judic;~.ár:io 't'RE-AJ-022 01 

Auxilia!:' Jud:..ciário TR&-AJ-023 l2 

CAJ-o:zo) TaQui9ra.!o Jud,i.ciário TRE.-AJ-022 01 
~nt• .. SG9..u-ança 

AUXilb:l:' Judiciário 'l'U-IIJ-023 " Jud.iciir.!:'ia nu:-AJ-024 03 ...., .. .. Be~JUranç:a Atoncl.nta Judiciirl.O TRE-AJ-025 11 

Judicl.IÍI:z:i.a TRE-AJ-02t o< 
At...O.nts .1udici"l:'l.O TRE-AJ-02.5 16 

OUtrao At1v.o:tad.a """= ' TRE-NS-901 01 

futn• 
' ~-NS-901 01 Ati vi~ MO<U= 

f'o lii1Wt1 Suporim:- Odont6log-o TRJ:-NS-909 01 

CNS-!1100) Contador Tro!-NS-92 ... 01 . Nivel SllP'Irior Odon.tólqgo 'l'N:-N8-90SI 01 
roce•a ... nt.o da Da- Anal.i•t:a da Gi•~ 'l'M-PRO-úi:o1 o< 

(NS-900) contador 'I'RE-NS-5124 01 
do• (1'00-1600) ._,..,....,. TRE-PR0-1602 o• 

-
P~•all!Minto doi Da· Anal:~.sta do Sia~a TRJ:-PR0-1601 04 Operador de' CQilp"Utaç.i.o 'l'RE- PR0-1603 02 

doo (PP0-1600) P%:01iJE1111\ador Ttu:-PR0-1602 o< PGrfurado!:'-D:a.q:~.t:ador -nm.-PR0-11504 06 

Operador da Cc:oput.~ 'l'RE-PR0-1603 02 
' 

hJ:turad.or-Di<;l. tador TRE-Plt0-1604 DO 
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lUO ~ DO IK*IS --DOatlL 
. -

GRIJI'OO ""''"'"'rAS CÓOIOOS ""' ....... J'udici•r1o 'l'6cru.QO .JUdiciário 'l'RE-AJ-021 17 
"""""" .,.,....,..,.. 

""'"""' .. ..... ..... Jud.iciido rigntao J'Ud.1.ciirio TRE-AJ-021 10 
(AJ-0201 '1'~i9nfo Judiciirio 'l'RJ:-AJ-02Z 01 {AJ-020) 

'haquiqn!o JUdieiirio 't!tX-AJ-022 01 
A.u:>e:Lliar Jud.icih-10 TRE-AJ-023 23 Auxiliar Judi<:iirlo TRZ-AJ-023 10 -·"" •• Sequnltl~ -""" ... !!~rança~ 

J'ud.l.ci:U'1a TRE-AJ-024 o> JudioU.r1.a TRI:-AJ-024 05 
A~~bll Judiciário TN-AJ-025 18 At:and4onta JudJ.ciir1o TRZ-AJ-025 .. 

Oo.traa Ati~dados -·= TRE-NS-901 01 OUtra• At!.vi~ 
"""~ 'l'IIE-Ntl-901 01 

do Nivel sup~~rior Odontóloqo TRZ-NB-909 01 
.. I'U,,..l Suped.Ol: Oclont6logo TRE-NS-510~ 01 

{NS-900) Contac:lor 'I'U-NS-5124. 01 (HS-900) COOta<lo• TRE-mt-~2.& 01 

Pro~s,_nto do Da- Analiata dto Si at-a '!RE-PA0-1601 04 

:'"· CP'R0-1600) PE"Og~OE' TRE-'Pi'I0-1602 O< 

Operaodor dto Ccllllputaçio TRE-PR0-1603 02 

Proe.~to <!-. Da.- Analbi:.a <!-. Si•e-• TRI:-P00-1601 •• ft- (1"1110-1600) P:rogr-.ctor 'l'RE-PR0-1602 04 
Operador d• ec:-put.açio ntE-PR0-11503 02 

Por!ura<iar-Digi ta® r ntZ-PR0-1604 06 hrfundcr-Diqi tador TRE-PRO-HiO.f •• 

--~ ~ 

GRIJI'OO """"""""'" c:6o1GOII ""' f<>o•o Juci1Clário Tlillcnico Judiciário TRJ:-AJ-021 o• 
CAJ-020)_ '1'aqui9rd'o Judic:iár1o TRJ:-AJ-022 01 

Auxil1ar Judici:i.rio TRE-AJ-023 ' 18 

"""""" CATE""""" CÓD1GOB ""' f-•· Jlxl1eiirio !'6c:ft:ioo Judioiiri.o 'l'RE-AJ-021 .. 
(II.J-020) 'l'aquiqrat'o Judicii.l:.io 'l'IU!-AJ-022 01 

Al;r•nu. do segurança Auxiliar Judiaiirio ntE-AJ-023 00 
Judiei iria TRE-AJ-024 05 -·"" .. _,..., .. 
Atltnct.ntoll Judieilr:a.o 'lm:-AJ-02.5 03 Juclieiária TRE-AJ-02' 05 

P>tra• Atividadoa H4di= 'rRE-NS-901 01 .. NLval SupGrior Odontóloço '1'11%-NS-909 01 

Ata~nta J1JI:ll.=irl.o 'l'RE-AJ-025 11 

bu.tn.. At!.vidaCW• - """= TRE-N.S-901 01 
(NS-900} Contador TRE-NS-924 01 ... "'-' ·-···· OdontólOgO TRE-HS-909 01 

P:r'OOIIaaam•mto de ··- Analiat& cl-. Si•~• 'l'Nl-PR0-1601 o• CN•-ooo) """'"""" Tl'IZ-Na-924 01 

•• (PR0-1600) ._ ......... TRE-PR0-1602 04 E"rocu~to do O&- Anal11ta d-. Sht-a 'mE-PPD-1601 03 

Clpclrador ~ CC~~çu~ TRE-PR0-1603 02 cSo.. CPRO-leOO) Prcl9nmador TRE-P!I0--11502 03 

Perturacior-01qi tador mE-I?P0-160.& 06 Ope~l:' da COqN.Uçlo TRE-PJ\0-11503 02 
Perht'ador-Digi t.cior 'rRZ-PJI0-1150.& 00 
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"""""" CATE..,.,.. cá>IOOII ""' """""" 
CA.TJ:QOIUAS- CÓDIOOC ""' _.0 Judici.ir:a.o T~ioo Judl.c:a.ir:a.o 'ntZ-AJ-021 •• ~o Jucliciúio T6cnico .Judiciário TRS-AJ...Q21 O< 

CAJ-020) Taquign.f'o Judiciário 'l'R&-.AJ-022 " p..:r-020) Taqu.i.c;rrafQ Jud.iciUJ.o 111E-AJ-022 " Auxiliar Judiciário TRE-AJ-023 10 
Auxiliar Juclie:~.ário TRE-IuJ'-023 31 ..,_ .. .. -loganta .. S~ranç:a Judiciirb ~-AJ-02( 05 

Ud.iciirJ.a 'l'IU:-AJ-024 05 
Atendant• Judlci;ir1o Ta!:-AJ-02!1 12 

!At.nc&ente Judiciirio TRE-AJ-025 20 
outra• Ati V1dadea M6dioo TRE-NB-~01 01 

~tn.a Ati~ H6dioo TRE-NC-S!Ol 01 

""- Ni va.l sup. rior -.,t6J.oqo '1'10!-NS-90Sl 01 
.. NS.,.l S~rior Odontó.loqo TRE-NI-~® 01 
(Na-SIOO) Contador TRE-NS-S.2C 01 

(HS-»00) Contado< DJ-MS-924 01 
Proce••~to de Da- Analiata doa llia~a mE-PR0-1601 03 

roo~~a..-nto de n.- ~liata âe Sh~a -ms-pao-1601 03 leso· (PII0-1600) Prooraa.c:lor tB-PR0-1G02 .. 
leso- (PAO-lGOOI Px:ogr '"dor TRJ:-I'W)-1602 .. Operador doi cc.putaçlo TRE-PR0-1603 02 

Operador de COIIpl.:ltaç.lo 11tZ-PXI-1603 " Perturador-Diqi tador 'l'RE.-PR0-1150. 05 
hrtu:MIIdor-Digitad.ol:' TRJ:.-PR0-160 .. O< 

-
"""""" ""''"'"'""" cá>IOOS ""' """""" 

.,.....,..,... CÓDIOOII ,.. 
i-o J\ldicUri.o T6cn.iCIO Judiciúio ru-AJ-021 03 

(AJ-020) 
. "raqU1grat'o• JUClioiáiC'iO TRE-AJ-022 01 

~-~ JUdici.iriQ Tknico Jud.io1Uio TU-A.J-021 ,. 
(AJ-020) '1'aqu1;raf"o JUdioi,rio nu:-AJ-022 01 

A,ojfant:a .. _.,...... 
Auxiliar Judi~rio TRE-AJ-023 " Judici.tria 'EM-IIJ-024 03 ....... .. Sequrança 

AtencS.!nt:a Judiciário TRE-AJ-025 03 
JuchCl.•ria TRI.-AJ-02( 05 

~traa Ativi~a H6dioo DE-NI!HiOl 01 

~ Ni'V'IIl SuperiOJ Odont6logo nu;-Na-:iK)!I' " 
At.n<Mnte Jud.io1k1o TU-AJ-02!1 09 

Putraa At1vi~ Midioo TRE-N8·SI01 01 

INS-!JOOI Cont.dor TRE-NS-9.24 01 f.!. N1v.l Supw-ior Odont6logo 'rRE-NS-P<)Sio 01 

roc..a~to d4l Da - Analhta de ·i·~· 
TN:-1'00-1601 03 (HS-!liOO) C:OOtador '1'U-NS--92C 01 

lcto- <~1600) Prooramador TRE-PR0-1602 " i>roce•.-nto doa ··- AnaU.ata de Si•~• TRE-PN)-11501 03 

Operador de cc-putaçJ.o 'ntl:-nCI-1603 oz 
~rtu:cad.or-Dig1 tactor TRE-PP0-1604 .. i<so• (ncl-11'100) Pl:ogzr.-dor 'l'RE-PR0-:1.602 03 

Operador M COIIrpUtaçlo 'l'RE-PR0-1603 .. _, 
horf'Urac!or-Di9i tador TB-P!I0-160. 05 
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"""""" ............ CÓDIOO& ... 
r;;. .Jucl.1eiiriq 'l''cnico Judic1á:r:io TN::-AJ-021 " (AJ-020) f-nte "" s-vunnça 

Judiciária TIIE-AJ-02( 02 
Cl'llP08 ..... ..,.,.. CÓDlOOII ""' ~·· Jud1c11o~i.o '1'-'C~nioo Judioi*no TRI:-AJ-021 02 

~trila Ativida&ta Odont6logo "mi!-NS-9051 01 

~ tUval. _ SUp.dot contador TN.-NS-SI2C 01 
(AJ-020) Taqlú.grato Ju4ic1lrio TRI:-AJ-022 01 INS-5100) ...... "" 

....,_.,. 
dud.ioiária 'l'N:-AJ-024 OJ 

Prooeaa~to de o.- Analista de Sia~a ~-PP0-1601 02 

elos (1'111>1t!ii00) Progr -do~ TU-PR0-1602 02 

puta.• AtiVl.dade. ........ TN:-NJ-901 01 

"" Ni-1 l~i.or Odont6logo TU-NC-510~ 01 

ape~ de c:;o.pueaçio TD-PP.0-1603 02 

hrturadoJ:"-DiV:r.e.dor na:-PR0-161>' 05 

(NS-900) Contador TU-N8-SI24. 01 

~--ta de~- Analbt;a de 81•~· TRE-Pa0-1G01 OJ 

leso· (P!II0-1600) Progr~J:" TRI:-l'R0-11502 03 

Oplndor de eo.putaçf.o TRJ:-PR0-'160) 02 """""" CAnoc:tUAS CÓDlOOO .,.. 
Pert'urador-Dig.i.t.dor 'rld:-l'R0-1604 .. 1-· JuclJ.C1i:t'10 Ti<:nioo Jud.ic:~.ir:a.o TR&.-AJ-021 03 

(AJ-020) ...... "" s-wurança 

JudicU.ri• TRE-AJ-024 02 

~tr .. Ativitt.c~e• Odoat6logo 'l'ltE-HS-IX)~ 01 

"" 
111-l Suporior Cont.dor TB-NSHI24 01 

(H·-~00) 

Proo.•--to ... Da- lmalbta ~ Si•t-.. TKE-PIW:I-1G01 02 

~- (PR0-16GO) Progna.dor 'I'RE-PR0-111502 02 

"""""" CA'l'EQORIAS CÓDIOOO ""' Operador de. CCIIpltaçAo 'fRI:-P00-1110] 02 

~· dud.icüdo '1'6cni.oo .Jud.l..ciário nur:-AJ-021 07 ~r-Di'Ji~ TllE-PII0-160& ., 
CAJ-020J Auxiliar J'udicllorio 'l'U.-.\J-02!1 02 ...... .. S.OUr.ança 

ol'Udia1U1a 'l'M:-AJ-02( O& 

A~te oJudiaiirio TM-M-025 O& CArt. s•. da La1 n• .. .. de 1511!111 ) • 

P,tr... At:Lvidalâa Odontólogo 'mZ-NII-!IJIO!il Ol 

"" 
Nt-1 S~ri .. r Conbdor 'I'M:-NS-!11124 01 

naiÇÓE8 caaUIQWlM 

(tu;-!~00) 
A) TIU!IUVI.L SOPERIOil BLEI'l'OML 

~----.... Da- Analista cr. 81•~• fttZ-PR!J:-1601 02 

~ (Pit0-1GOO) ·-- 'l'M!-J:IBOo.1G02 n "'""" gUMt'IDADE. 

~ de COilplt:a91o TM-MtO-UOJ 02 FC-05 .. 
._-furador-Dic;r.itador "ntZ-PR0-1&04. 05 :rc:-041 '-' 

I'C-03 l1 

I!'C-02 " 
FC-01 " 
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B) 'l'lU~S REGIONAIS EI.EI'l'ORAIS 

SÃO PAUI.O, MINAS GERAIS e RIO OE JANEIRO 

NivEL QUNI'UDADE 

FC-05 •• 
FC-04 •• 
FC-03 • 
FC-02 11 

FC-01 15 

C) TIUBUNAIS REGIQU.IS ELEITORAIS 

BAIIIA, RIO GRIINDE DO SUL, P.\MNÁ, PERN»>BUCC e CEMk 

NML QUANTIDADE 

FC-OS 4l 

FC-04 42 

FC-03 • 
FC-02 8 

FC-01 lO 

O) "fRIBlJNAIS :REGIONAIS ELEI~S 

SANTA CATARINA., PARÁ, ~ a GOXÁS 

NivEL (IOAN!Irw»: 

FC-05 36 

FC-04 35 

FC-03 7 

f'C-02 7 

IC-01 lO 

E) 'l'RIBttQxs Rl:GlaQID ELEI't'ORAIS 

PARAÍBA, ESPÍRITO S»>l'O, PIAUÍ • RIO GRANDE DO NOR'l'E KM'O 

GAOGSO, HA1'0 GROsso DO StJL, ALAGa~UJ, AKAZQQa, DIS'l'RI~ FEllJ:

RAL, SERGift, ~IA 0 2'0CANTINS 

NÍVEL 
"""""IDAD& 

:rc-os 
34 

FC--0.( 
32 

FC-03 
7 

PÇ-02 
7 

FC-01 • 

,., 't'lUBtKUs REGiaws EI.&I~s 

ACRE, AMAPÁ • RCPAINA. 

HML 
~ 

I'C-05 
28 

FC-O< 
23 

FC-03 
2 

fC-02 
5 

FC-01 
7 

A.KEXO IV ... 

NÍVEL PERCENTUAL BASE DE CÂLOJLO 
FC-05 2'01 DAS-0"5 
FC-04 20·· DAS-04 
FC-03 20, OAS-03 
FC-02 20' DAS-02 
FC-01 20~ DAS-Ol 
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v .. ct. U9 ) • 

al'ftDIÇNJ HOVA 

cowu:LN;i.o cat » ~s 
CCMIBSJ:CIIDoDM 

FC-05 

rc-os 
I'C-04 ,_.,, 
FC-01 

FC-01. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 36, DE 1994 

(Em regiilie"de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lef da 
Câmara n• 36, de 1994 (n° 3.707/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa, do Tribunal Superior do Trabalho, 
que cria cargos em comissão no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior Do Trabalho 
e Dá outras Providências. (Dependendo de Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

Nos termos do art. SOda Resolução n° 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Odacir Soares para proferir parecer, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para emitir Pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é submetido ao exame desta 
Casa o Projeto de Lei da Câmara n° 36, de 1994 (n° 3_.707, de 
1993, na origem), que "cria cargos _em cOmissão no Quadro ~~r
manente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho e dá outras providências"~ 

Objetiva o Projeto em questão dar, àquela Corte Superior, 
melhores condições de desempenho de suas elevadas missões ins
titucionais. 

Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a proposição ã 
revisão desta Câmara Alta, onde não recebeu emendas. 

É o relatório. 

2- Voto do Relator 

Os requisitos formais de constitucionalidade são atendidos 
pelo Projeto de Lei da .Câmara n° 36, de 1994, tendo em vista que 
a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, arts. 37, XIX, 
e 48, XI). de iniciativa privativa do respectivo Tribufial (CF, art: 
96, II, b). 

Quanto à jui'id!cidade e técnica legisla(iva, não há reparos. 

Quanto ao mérito, Cabe ressaltar importância da proposição, 
tendo em vista a relevância das funções a cargo da nossa mais alta 
Corte Trabalhista. 

O requisito de constitucionalidade material já mereceu exa
me por parte da Câmara dos Deputados, por intermé_dio de sua Co:-: 
missão de Constituição e Justiça e de Redação. 

Assim sendo, opinamos pela constitudOilalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei da Câmara n° 36, 
de 1994. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus-
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qtie o apr6vãm quei:i-am permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projetO vãi à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• JCI, DE 1994 
(n• 3.707193, na c- deorfpm) 

(De infcW:IYa do Trfbaaal SUperior do~) 

Cr:ta C.rtJOa .m cgau_aa;lo no Quadro 
Per!llllnene. da Poaaoal da See:r:-.taria 
do 'l'rl.bunal Su~rior do T.r.J:Ialho e 
d' outna :prov.~odinc.z;aa. 

O CONGRESSO NAC:rctfAL decret .. : 

Ju:'t. 1° - Ficam c;r:~oadoa .50 (C:a.nquanta) ca%'90& -. 

C4311u.d.o no Quadro l'illtru.nante do Poaaoal da S.cretar.~oa do Tr1bl.l

nal Su~:nor do Trabalho, inteqrantea do G=po Diteçio a 

M••••ot:aJMnto SUpRnoros, códJ.Q'O TST.DAS.100, n• to:nna do An.xo 

a aata 11111. 

A!:"t. -2• - Para o pr<:>v>.monto doa .:.rqo. cr1~oa por ••ta. 
le1, obaorvar-sa-.io, al• doa l"~IU•utoa cor"tantea do Anexo, •• 

aagu1ntaa oond:~.çõea: 

I - mio pcxlari.o u1r notMadoa par.nt.e• oonaanqu1.r:11aoa ou 

af1ns, até o tarc:e1ro qrau, de IIIIIQ'l.&t.radoa e procuradore. do 

TrJ.bunal S~.!:'l.Or do Trabalho, .,. at.J.vldado ou apoaentadoa h.i 

menoa do 5 (cl.neo) llllOS, axcoto •• lnt.~(l'r&ntea do quactro t'uncio

nal rued.iante aprovaç:lo - conc:u.r;•o pUblico I 

U - para <» c:arços de O~retor d111 Slllrvl.Ço C1 Du·otor 1:1.

s.ar.tar~a de Se~o E•~c:~all..zact. aO po<H.rio ••r' llOIM~ •ervi-

dor•• oeupante• da c:arqo do proVli!IQint.o 111:f0t1VO do qolad.t'o _,.de 

po••oal da Slllc:ro_ta>:J.a_ do_'r,t-J,I::!lJ,n,al._ SUpCIIrlOr do Tr:abalho, 

AJ::t. 3'" - M d••PIII•a• clecorronte!il de•t.a le.1 cor.ntrio i. 

eonb da!il ctotaçõel!l orçarnanúrias do Trlbun.al Superior elo 

Trabalho. 

publia.ção. 

AJ:>t-. 5'" - 'À.avOQ.m.-ee ae d~apoa1Q6e• - oontr6rio. 

'"'""' 
(Lei lt" , de dao d. l9SI , 

TRIBliNAL SUPEIU~ 00 't'AABA1JlO 
CARGOS EM CCMISSÃO 

oOIRt:çS.o EIMOSESSOR DA PIU:IJIOiNciAI 
.ASBl:SBORA• -- (Pr.1vativo .CS• B&charol 0111 
.NTO SUPE- DlN~l.to) ! 
~IORES ASSESSOR DA COMI:GLDORLII.·] 

-DAS-1DO ~ o.a. .JUSTIÇA DO TRA-I 
(Privativo 9 Bacharel -~ 
Diraito) 
:x.SESSOR DA onu:TORIA-GL-~ 

(Privat:~.vo de Portador de' 
Diploma do N1 '1411 Supe
rior) j 
OIJil:TOR DE SEClU:TAIUA DE' 
SEÇÁO ESPECIALIZADA. (Pr1-, 
vatlvo de Bacha:'llll -Di
=•~to) 
OU:FE DE GABXNE'l'E (Pr1.va-1 
tivo de BaC'll.\.t'rl>l .. Di-i 
roito, no 1110nW.t1te dtt 29 
(vintca 111 oito), c!o.a quai:t 
27 (vinte e sote) vincu
lacloe diZ'IIItmMnte a cada! 
Mi.niatro • 01 (UD) ao Di•, 
rotor-Geral) · 
DIRETOR OE SERVIÇO 

,.,.,.,., 
" {cinco) 

01 
c~> 

02 
(doi•) 

02-
(deu. a) 

28 
(v:s.nto o 
oito) 

12-

._<':'':":11:0) 

'"" !TS'l'-OAS-102.S 

' ' 
TST-JJAS-102. !5 

TST-DAS-102.5 

TST-OAS-101.5 

, TST-O.U-101.. 5 

' ' ! 
TST-OAS-101.-t 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 246. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3° da Resolução n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 246, de 1993 (n° 1.229/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a municipalização da merenda 
escolar. (Dependendo de parecer da Comissão de As· 
suntos Sociais.) 

Nos termos do art. 5° da Resolução n° 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Antonio Mariz para proferir parecer, em subs
tituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a nosso exame, 
oriundo da Câmara dos Deputados, onde mereceu aprovação nos 
termos de substitutivo, o Projeto de Lei da Câmara n° 246, de 
1993,. de autoria do ilustre Deputado Nelson Proença, que "dispõe 
sobre a municipalização da merenda escolar. 

Em sua justificação o autor faz objeções ao Programa de 
Merenda Escolar, especialmente à administração centralizada e à 
preferência por alimentos processados. Por outro lado, destaca o 
empenho do legislador em aprimorar o Programa, mediante sua 
regionalização. 

De fato, a centralização da merenda escolar tem sido preju
dicial, porque dá margem ao desperdício e a irregularidades, que a 
tomam mais onerosa. Há. também. maiores dificuldades na fiscali
zação das ações e na avaliação dos resultados. 

A adoção de uma política de descentralização se impõe de
vido à abrangência do Programa de Alimentação Escolar, que visa 
suprir, pelo menos, 15% das necessidades nutricionais de trinta 
milhões de crianças, da educação infantil e do ensino fundamental, 
no decorrer dos duzentos dias do ano letivo. Só assiin se poderá 
assegurar a oferta de uma merenda de boa qualidade com produtos 
naturais e mais saudáveis, de acordo com os hábitos alimentares 
regionais. 

O projeto em anâlise atende a essa demanda ao regular a 
descentralização da merenda escolar, facilitando o repasse de re
cursos e simplificando os procedimentos usuais. Cabe uma ressal
va à sua ementa por referir-se à municipalização quando, na 
verdade, propõe uma descentralização envolvendo estados e muni
cípios. 

Seu art 1° estabelece repasse de recursos orçamentários 
destinados à alimentação esçolar da União para os Estados, Distri
to Federal e Mmidpios. Dessa forma, os Estados e Municípios 
passarão a gerir c_om autonomia os recursos financeiros, responsa
bilizando-se pelo planejamento execução e controle das ações re
ferentes à merenda escolar. 

Em 1993, o MIDistério da Educação deu início a uma pro
posta de descentralização, elaborada com a colaboração de repre
sentantes dos Estados e Municípios e inserida no programa de 
combate à fome. A descentralização vem sendo progressivamente. 
implantada, tendo se iniciado com os Municípios das Capitais dos 
Estados e com os de mais de cinqüenta mil habitantes. No corrente 
ano, serão incorporados todos os municípios que assim -o deseja
rem. Os repasses dos recursos fmanceiros vêm ooorrendo com re
gularidade, de três em três meses, demonstrando-se, na prática, ser 
este um prazo adequado. 

O § 2° do art. 1 o ainda conserta a centralização dos recur
sos fmanceiros da alimentação escolar para os estabelecimentos 
mantidos pela União. Vale ressaltar que esses estabelecimentos 
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são em número limitado, compreendendo 22217 crianças na edu
cação infantil e 158.573 no ensino fundamental. Contudo essas es
colas se encontram espalhadas J:X'T todo o território naciOD.al, 
dificultando seu abastecimento pela União e elevando o custo es
colar através das Secretarias de Educação dos Municípios onde se 
encontram loc-alizadas. Mesmo porque a tendência é que venham a 
passar, aos poucos, para a total dependência administrativa muni-
cipal. 

O aprovisionamentO local, defmid6 ·no -iut. 5°, favorece o 
consumo de alimentos naturais, que chegam mais frescos à cantina 
da escola e, portanto, com maior valor nutritivO. Por sua vez, a uti
lização de produtos naturais da região transforma-se em fator de 
ampliação e diversificação do mercã.d.O local. Outro fator positivo 
é a redução-do custo unitáriO da merenda, pela diminuição nas des
pesas com armazenamento, embalagem _e transporte. 

Diante dessas considerações, somos pela aprovaçãO-do Pro
jeto de Lei da Câmara n° 246, de 1993, com as emendas a seguir 
apresentadas: -

EMENDA N" I: 

Dê-se à ementa a seguinte redação: 

"Dispõe sobre--ã descentralizaÇão da- merenda es
colar." 

EMENDAN"~ 

Dê-se ao caput do art. 1° a seguinte rcdação: 

Art. 1° Os recurSos cons1gnãdos no Orçamento da 
União destinados a programas de alimentação escolar, 
executados pela Fundação de Assistência ao Estudante -
F AE, vinculada ao Ministério da Educação e do Despor
to -- :MEC, em estabelecimentos de educação infantil e 
de ensino fundamental, serão repassados, em parcelas 
trimestrais, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios. - -

EMENDAN"3 

Dê-se ao§ 2° do art. 1° a :seguinte redação:-

§ zo_ Os recursos destinados a:-programas de ali
mentação escolar em estabelecimentos mantidos pela 
União poderão ser administrados pelos municípios onde 
esses estabelecimentos se encontram localizados. 

Finalmente: 

EMENDAN"4 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redaç.ão: 

Art. 2° Os recursOs só -serão repassados aos esta
dos, Distrito Federal e Municípíos que tenham, em fun
cionamento, Conselhos de Alimentação Escolar, 
instituídos por representantes do órgão de administração 
da educação pública, dos professores, dos pais e alunos, 
de trabalhadores, podendo também incluir representan
tes de outros segmentos da sociedade local. 

É esse o parecer, Sr. Presidente, pela apr~~~Ção, com ·as 
emendas apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigties) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto com as- quatro emendas que 
apresenta.-

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o--projeto e as emendas, ·em turno único. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas, em turno 

ünico. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação em globo das Emendas de n"' I a 4. 
.Os Sr~. Sep~dores que a:s aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · ·· 
Aprovadas. 
O prOjeto vai à Comissão Diretora Para a redação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER W 99, DE 1994 

(ComissãoDiretora) 

Redação final das Emendas do Senado ao Pro
. jeto de Lei da Câmara D0 246, de 1993 (n° 1.229, de 
1991, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal das Emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 246, de I 993 (n• 
1.229. de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre a municipa
lização da merenda escolar. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de abril de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos Pa
trocínio- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N"99, DE !994 

Redação fiDal das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n"246, de 1993 (n" 1.229, de !991, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a municipalização da 
merenda escolar. 

EMENDAN" I 

(Corresponde ii Emenda n° 1, Plenário) 

Dê-se à ementa a seguinte redação: 

'Dispõe sobre'a descentraliza-ção da merenda es
colar.11 

EMENDAN"2 

(Corresponde à Emenda n° 2, Plenãrio) . 

Dê-se aÓ. ca:put do arL _1 °_.3: -~guinte ~-ãb -
"Art. 1° Os ~cprsos consignados no orçamento 

da União, destinados a programas de alimentação esco
lar, exec1,1j.ados pela Fundação de Assistência ao Estu
dante - FÀE, vinculada ao Ministério da Educação e do 
Desporto - MEC, em estabelecimentos de educação in
fantil e de ensino fundamental, serão repassados, em 
parcelas trimestrais, aó5 Estadõs, ao Distrito Federal e 
aosMunicípiOS.11 -- -~ -------

EMENDAN"3 

(Corresponde à Emenda n• 3, Plenário) 

Dê-se ao § 2° do art._l o a seguinte redação: 

"§ 2° Os recursos destinâdoS a-programas de ali
mentação_ escolar em estabelecimentos mantidos pela 
União poderão ser administrados pelos municipios em 
que esses estabelecimentos se encontram localizados.'' 
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EME!''DA N° 4 

(Corresponde à Emenda n(; 4, Plenário) 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
11Art. 2° Os recursos só serão repassados aos Esta

dos, aQ Distrito Federal e aos MunicípioS -que tenham, 
em funciOri.amCnto, ccinselhos de alimentação escolar, 
instituídos por representantes do órgão de administração 
da educação pública, dos professores, dos pa:is e alunos, 
de trabalhadores, podendo também incluir repres_entan
tes de outros segmentos da sociedade local. 11 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a disCllssão, a matéria- é dada cerno defmitiva

mente aprovada independentemente de votação, nos termos do art. 
7° da Resolução no 110/93. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 36, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia-nos termos do 
art 3° da Resolução n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 36, de 1993, de autoria do Senador Alfre
do Campos, que altera o Decreto- LegisiãiiVO no 6, ru:;-
1993~ que "regulamenta a escolha de Ministros do Tri
bunal de Contas da União- pelO Coiigresso Nacional. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

Nos termos do art. 5° da ResoluçãO tio-110, de 1993, desig
no o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho para proferir parecer 
em substituição à Comissão de Çpp.stitllição, Justiça e Cidadania. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é submetido 
ao exame desta Casa o Projeto de :Oecreto Legislativo no 36, de 
1994, que 11altcra o Decreto Legislativon° 6 de 1993, que 11

, âe au
toria do eminente Senador Alfredo Campos. 

A proposição, essencialmente, visa a retirar a obrigatorieda
de da edição de decreto legislativo para a aprovação -de nome es
colhido pelo Congresso Nacional para o Tribunal de COii~ da 
União, compatibilizando o processo legislativo previsto no Decre
to Legislativo no 6, de 1993,-Com o ati.Ialmente previsto para a 
aprovação das derilaiS autoridades. _ 

Objetiva á Projeto em questão, conforme expõe o ilustre au
tor, corrigir conflito de normas verificado no citado diploma legal. 

ConfOrme-ajustifi'CaÇão da-proposição: - -
Ao ser elaborado o PrOjeto que deu origem ao Decreto Le

gislativo citado, houve por parte -cio legislador a confusão, involun
tária, da matériã," -a escollia dos Mmistros do Tribunal 9e Contas 
(art. 49, Xlli) com a veiculação da competência-exclusiva do Con
gresso Nacional por meio de decreto legislativo. 

1). proposição não recebeu einelidas. 
E o relatório. 

ll- Voto do Relator 

Os requisitOS formais de constitucionàli®de e regi.mentali
dade são atendidos pelo Projeto -de Decreto Legislativo n° 36, de 
1994, tendo cm vista que a matéria deve ser disCiplinada em decre
to legislativo, cuja "iniciativa pode partir de parlam~ntar. 

Quanto à jurid.icidade e técnica legislativa, não há reparos. 
No que diz respeito ao mérito, a proposição caminh_a no 

sentido do aperfeiçoamento da legislação que regulamenta a esco
lha de autoridades pelo Congresso Nacional, na medida em que 
restabelece ajurid.icidade do Decreto Legislativo n°6 de 1993. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de De
creto Legislativo no 36; de 1994. 

O Sr. Chagas Rodrigues, JcVice-Presidente, dei
-xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

A Presidência esclarece que durante a discussão, poderão 
ser oferecidâs emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em tuiil.ó Uirico. (Pausa)_ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Si-s. Senadores que o aprovam-queiXam-pennane_cer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
"O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sobre a mesa, 

redação final que serã lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 100, DE 1994 
(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 36, de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 36, de 1994, que altera o Decreto Legis
lativo n° 6, de 1993, que ''regulamenta a escolha de Ministros do 
Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional". 

· Sala de Reuniões da Comissão, 12 de abril de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos Pa· 
trocínio- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER W 100; DE 1994 

Redação final do ProJeto de Decreto Legislati
vo n° ~' de 1994. 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1994 

Altera o Decreto Legislativo n° 6, de 1993, que 
"regulamenta a escolha de Ministros do Tribunal de 
Contas da União pelo Congresso Nacional". 

O Corigresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O caput do art. 3? e seu § 2° do Decreto Legislativo 

n° 6, de 1993, ,Passa a viger Com a seguinte redaçãcr. 

"Art. 3° A Co.nll-ssão de AssuntOs Económico~ do 
Senado Federal e a ComisSão de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados submeterão à apreciação do 
Plenário da respectiVã-Casa, a escolha do Ministro do 
-Tribunal de Contas da Uníão. -

§ 1 o ....................... _ •• _ ... :=-·=··=·--.... -... ··-·--
§ 2° O parecer seiá apreCiado pelo Plenário em 

sessão pública e votado por escrutínio secreto.11 

Art. 2° Fica revogado o art. 4° e seu_ parãgrafo único do De-
cretoLegislativon06,de 1993. _ - _ . 

Art. 3? Este decreto legislativo entra _em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as dis!X)sições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A redação fmal é dada como defmitivamente aprovada, in

dependentemente de votação, nos termos_ do art. 7° da Resolução 
n° 110, de 1993. 

A matéria vai à Cànlara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 6: 

DiScussão, em turno único, do Projeto _ele Resolu
ção n° 33, de 1994, de iniciativa dil Comissão Diretora, 
que dispõe sobre a aplicação no mercado fmanceiro de 
recursos dos fundos do Senado Federal, do Centro Grá
fico do S_enado e Centro de Processamento de Dados do 
Senado Federal (Dependendo de Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania).- - -

Nos termos do art. 5° da Resolução n° 110, de 1993, desig
no o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho para pro~erir- ~ _p~---e
cer. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, srS. Senadores; a presente
proposição origina-se da ComisSãO Diretora -e pietende autorizar 
que o Senado Federal, o Cegraf e o_-Prodasen apliquem no merca
do financeiro, em títulos federais e_ por intermédio do Banco do 
Brasil e da Cãixa EconômiCa· Fedeial, as disponibilidã.des de seus 
fundos, oriundos de receitas que não te~(_l-Ill ~_gelll: <?f_Ç_~entária 
e que, por imposição legal, não deVani reverter ao Tesouro Nacio-
nal (art.l0 ). .. . 

Na justificação esclarece, p!eliminannente, que á lei e os 
atos, utilizados para disciplinar os fundos rotativas do Senado e de 
seus Centros Gráfico e de Processamento de Dados, foram recebi
dos pela nova Constituição e que -ã resolução ê o instrumento hábil 
para qualquer alteração naquelas peças. No mérito, justifica-se o 
projeto como lentativa de proteger os ativos fmanceiros da desv~
lorização da moeda. Reporta-se à Decisãon° 211, de 1993, do Tri-_ 
bunal de Contas da União, sobre consulta da Câmara dos 
Deputados, na qual aquela Corte entende depender de ato legislati
vo específico.aplicação da espécie e fOima cogitadas._ -

IJ-ANÁLISE 

Cabe à lei complemen~ estabelecer condições para a insti
tuição e funcionamento de fundos financeiros nos organismos pú
blicos, sendo vedada sua instituição sem- prévia autorização 
legislativa (CF, art. 165, § 9', U, e art.l67, IX). 

Estão exliD.tos os fundos que existiam nã data cia promulga
ção da Constituição em vigOr e que não forani Confirmados pelo 
Congresso Nacional até 5110/90, excetuados os fundos resultantes 
de isenções fiscais que passaram a integrar patrimônio priVado e 
os que interessem ã defesa nacional (ADT da CF, art 36). _ -

Mas foram ratificados pelo Decreto Legislativo J?:~ 27, de_ 
1419190, o Fundo Especial do Senado Federal, instituído pela Lei 
n°7.432, de 1985, o Fundo do Centro Gráfico âO Senadõ; instituí
do pelo Ato n° 13, de 1974, e o Fundo de Informática e Processa
mento de Dados do Senado, instituído pelo Aio n° 14, de 1974, e 
alterado pelo Ato n° 18, de 1975 •. 

A consulta do presidente da Câmara dos Deputados ao Tri
bunal de Contas da União teve por objeto receitas do_ fundo rotati
vo oriundas da alienação de bens, taxas de concursos públicos, 
taxas de confecção de crachás de identificação, diferenças de câm
bio resultantes de devolução de moedas estrangeiras, multas apli
cadas a fornecedores e participação dos_ servidores no custo do 
vale-transporte e do auxílio-alimentação (DOU de 16-6-93, Seção 

I, pãg. 7951). E a resposta do TCU, formalizada na Decisão n° 
211/93-Plenário, diz que depende de ato legislativo específico. na 
fonna do arl 71_ da Lei n° 4.329, do 1963, a possibilidade de apli · 
cação nO mercado fmanceiro, em títulos federais e por intermédio 
do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Ecoriôntica Federal, das dispo· 
nibilidaSfes fmanceiras de. fundo rotativo oriundas de receitas que 
não tenham origem orçamentária e que, por imposição legal, não 
devam reverter (na realidade verter ou transferir) ao Tesouro Na
cional (DOU de 16-6-93, Seção I, págs. 7951/52). O art. 71 da ci
tada Lei n° 4.320/64 admite que lei fixe regras peculiares para 
aplicação de recursos de fundo_s especiais, não prov_c;mientes de-do
tação orçamentária. 

ID-VOTO 

Com ftmdamento nas disposições constitucionais e-legais 
analisados, este parecer é pela aprovação do Projeto de Resolução 
n° 33, de 1994, do Senado Federal. 

É o parecer Sr. Presidente. 

O Sr, Humberto Lucena, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é oCujicida pelo Sr. Chagas 
~odrigues,l 0 Vice-Presídente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente ã matéria. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peÇa a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Coinissão-biretora para a recfaÇão fmal 

____ ()SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
redação -fmai que será lida pelo Sr. 1° SeCretário. 

É lida seguinte 

PARECER N-.101, DE 1994 
(ComissãoDiretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 33, 
de 1994. 

A Comissão Dire_tofa apresenta a Tedação fmal-do PrOjeto 
de Resoluçãon° 33. de 1994, que dispõe-sobre a aplicação no mer
cado fmanceiro de recursos dos Fundos do S_enado Federal, do 
Centro Gráfico do Senado Federal e dO Centro de Processamento 
de Dados do_ Senado Federal. 

SOJa de -Reuniões da Contissijo, 12 de abril de 1994. _c· Cha
gas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos Pa
trocinio- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER No !01, bE 1994 

Redação final do Projeto de Resolução n° 33, 
de 1994. 

Faço saber que o Senado Fe-deral aprovou e eu, Presidente, 
nos termos do art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo ã~
seguinte 

RESOLUÇÃO~ , DE 1994 

Dispõe sobre a aplicação no mercado financej .. 
ro de recursos dos Fundos do Senado Federal, Cen .. 
tro Gráfico do Senado Federal e Centro de 
Processamento de Dados do Senado Federal. 

O -Senado Federal resolve: 
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Art. 1° SãO-àS Adrn.inistraç·õeS dos Fundos RotativOs do Se
nado Fedem!, do Centro Gráfico do Senado Federal e do Centro de 
Processamento de Dados do Senado Federal, instituídos, respecti
vamente, pela Lei n° 7 .432, de 18 de dezembro de 1985, pelo Ato 
n° 13, de 1974, e pelo Ato n° 14, de 1974, alterado pelo Aton° 18, 
de 1976, todos da ComiSsãO Diretora, rãtificados pelo Decreto Le
gislativo n° 27, de 1990, nos termos da Decisão· no 211, de 1993, 
do Tribunal de- Contas da União, autoriZadas a aplicar no mercado 
fmahcciro, eni títulos federais e por intenÍl.édio do Banco do Brasil 
S.A. e da Caixa Econômica Fedem!, as disponibilidades fmancei
ras dos Fundos oriundas de receitas que não tenham origem orça
mentária e que, por imposiÇãO legal, não devam reverter ao 
Tesouro Nacional. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3° Revogam-se as disposiçõeS em Cciltrârío. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Em discnssão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo-quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada ·como definitiva

mente aprovada, independentemente de votação, nos termos do 
art. 7° da Resolução Il0 110/93. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 7: 

Discussão, em turno único. do Projeto de Resolu
çãon0 37, de 1994 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econõmicos como conclusão de seu Parecer n° 
75, de 1994), que autoriza a União a realizar operação 
de crédito externo junto ao Kreditans_talt für Wiederauf
bau - DfW, no valor equivalente a DM 27.000.000,00 
(vinte e sete milhões de marcos alemães). sendo DM 
24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil 
marcos alemães) a -título ·a.e empréstimo e DM 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil marcos ale
mães) como -contribuição rmanceira, "destinando-se os 
recursos ao fmancia:meD.to ·parcial do Projeto Ações Bá
sicas de Saúde no Ceará, a cargo do :Ministério da Saúde 

· e ~outras providênc~as. 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 8° da Resolução n° 110, de 
1993. .. .. . .. . .. .. .... . . 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno úniCo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) -Sobre a mesa, 
redação fma! que Serâli!la pelo Sr. !0 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER W 102, DE 1994 
(ComissãoDiretom) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 37, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 37, de 1994, que autoriza a União a realizar ope
ração de crédito externo junto ao "Kreditanstalt für Wrederaufbau 

- KfW"", no valor equivalente a DM 27.000.000,00 (vinte e sete 
milhões de marcos alemães), sendo DM 24.500.000,00 (vinte e 
quatro milhões e quinhentos mil marcos alemãeS) a tftti:lii de em
préstimo e DM 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil mar
cos alemães) como contribuíção fmancefra,- destinando-se os 
recursos ao fmanciamento parcial do Projeto Ações Básicas de 
Saúde no Ceará, a cargo do Ministêrio da Saúde e da outras provi-
dências. --

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de abril de 1994.- Cha
gas Rndrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Carlos Pa· 
trocinio- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER W 102, DE 1994 

Redação final do Projeto de Resoluçij"o o0 37, 
de1994. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nOS termos do art 48, item 28, doRegimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

Autoriza a União a realizar operação de crédi .. 
to externo junto ao Kreditanstalt fiir Wiederautbau
KfW, no valor equivalente a DM 27.000.000,00 sendo 
DM 24.500.000,00 a título de empréstimo e DM 
2.500.000,00 como contribuição financeira, destinan
do-se os recursos ao financiamento parcial do Proje· 
to Ações Básicas de Saúde no Ceará, a cargo do 
Ministério da Saúde, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1°. É -a República Federativa do Brasil, nos termos da 

Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a realizar 
a operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt für Wiede
raufban- KfW, no valor equivalente a DM 27.000.000,00 (vinte e 
sete milhões de marcos alemães), sendo 24.500.000,00 (vinte e 
quatro milhões e quinhentos mil marcos alemães) a titulo de em
préstimo e DM 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil mar
cos alemães) como contribuiçãofmanceira. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo 
destinam-se ao fmanciamento parCial do Projeto Ações Básicas de 
Saúde no ceará, a cargo do :Ministério da Saúde. 

Art. 2° A operação de crédito externo a que- se refere o art. 
1 o tem as seguintes características: -

a) valor do financiamento: DM 24.500.000,00; -
b) contribuição financeira: DM 2.500.000,00, não reem

bolsável nos termos contratuais; 
c) comissão de compromisso: 0,25% a.a, calculada para 

um período que começa três meses após a assinatura do contrato e 
termina no dia em que os desembolsos forem debitados, sendo exi
gível semestralmente, a 30 dejnnbo e 31 de dezembro; 

d) amortização: trinta prestações semestrais, sucessivã.s, 
sendo as dez primeiras no valor de DM 816.000,00 (oitOcentoS e 
dezesseis mil marcos alemães) e as restantes no valor de DM 
817.000,00 (oitocentos e dezessete mil marcos alemães), com a 
primeira vencendo em 31 de dezembro de 1994 e a última em 30 
de jnnbo de 2009; · 

e) juros: 4,5% a.a, exigíveis semestralmente, a 30 de junho 
e 31 de dezembro. 

Art. 3° A celebração do contrato de que trata esta resolução 
deverá ser precedida de manifestação escrita do Kreditanstalt für 
Wiederaufbau- KfW", quanto ao cumprimento, por parte do Mi
nistéri_9 da Saúde, das condicionantes previstas nos arts. 2° e 7° do 
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Contrato de Empréstimo, de Contribuição Fmanceira e de Execu
ção do Projeto. 

Art. 4° A contratação da operação de crédito externo a que 
se refere o art. 1° deverá efetivar-se no prazo -máximo de quinhen
tos e quarenta dias contados da data da publicação desta Resolu-
ção. _____ _ 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão a reda-
ção fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada. 
A redação fmal é dada como defmitiVàmeriie- aproVãda. in~ 

dependentemente de votação, nos termos do art. T da Resolução 
n• 110/93. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 1: 

Discussão, em rumo únicO,- do Projeto de Lei da 
Câmara n° 2, de 1994- Complementar, que altera are
dação da alínea b do inciso I do art. I • da Lei n• 64. de 
18 de maio de 1990, para elevar de _3 para 8 anos o prazo 
de inelegibilidade para os parlamentares que perderem o 
mandato por falta de decoro parlamentar. Dependendo 
de parecer da Comissão de Constifuiç-ãõ, Justiça e Cida
dania. 

Nos termos do art. 5° da Resolução n° 110/93, designo o no
bre Senador José Fogaça para proferir parecer em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. S_enadores, vem 
ao nosso exame o projeto "que é de autoria do nobre Deputado Til
den Santiago, eStabelecendo um prazo de 8 anos, e não mais de 3, 
para a inelegibilidade dos parlamentares que J?:2u':'erem perdido o 
mandato por falta de decoro parlamentar. 

Como nós sabemos, Sr. Presidente, a ConstitUição Federal, 
no seu art. 55, diz: 

''Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Sena-
dor: 

I - que infringir qualquer das proibições estabele-
cidas no artigo anterior; - ~ - - _ _ __ 

n - cujo procedimento for "de_clarado incompatí
vel com o decoro parlamentar; 11 

O art. 55 é, portanto, a base para a inelegibilidade. 
Tenta-se, aqui harmonizar o prazo com aquele que já é con.; 

sagrado, na Constituição, para a punição do Pres~~te da Repúbli
ca, em caso de impeacbment, oito anos para o Presidente, três 
anos para Deputados Federais. Evidentemente, não havia isonomia 
de tratamento. Para conferii-essa-isoiibm.iã.-de tratamento, muito a 
tempo e em boa hora, o Deputado Tilden Santiago apresentOu esse 
projeto de lei. Aprovado na Câmara, vem ao Senado, e estainos 
apresentando um substitutivo. 

A proposição ,não recebeu emendas no prazo· r'egiinental. 
Estamos entendendo que é necessário que haja eqüidade, trata
mento_ isonômicó coni-0 art. 52 da Constituição Federal, que diz 
no seu parágrafo único que "nos casos previstos nos incisos I e ll, 
funcionará Como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limi
tando-se a condenação à perda do cargo, com inabilitação por oito 
anos, para o exercício de função pública.'' 

Portanto, a perda dos direitos eleitorais do presidente que 
tenha sofrido impeacbment se dá por oito anos. Agiu o Congresso 

Nacional, por meio do Senado, nessa direção mesmo diante da re
núnCia do Presidente. Agora, o ponto de divergência com o projeto 
origínal do Deputado Tilden Santiago é exatamente no que se refe
re ao momento de início da contagem do prazo de oito anos. Na 
Coristituição, para efeito do Presidente da República, a contagem 
dos oito_ anos de inabilitação se dá a partir da perda do cargo. No 
projeto do Deputado Tilden Santiago, diferentemente, a contagem 
dá-se a partir do fmal do mandato. Por isso, estamos apresentando 
um substitutivo~ pelo qual se tenta corrigir ou aperfeiçoar essa si
tuação. 

Assim, a ii:ticiativa, ao dispor que 11são inclegíveis para as 
eleições que se realizarem durante o período remanescente do 
mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subseqücntcs ao 
término da legislatura''. cria condições de_ inelegibilidade muito 
além daquelas que são previstas para o Presidente da República. 
Isso, poique a contagem do tempo de oito anos inicia-se, no proje
to do Deputado Tilden Santiago, após o término da legislatura e 
não na data da perda do mandato. 

Por isso, estamos apresentando um parecer favorável na for
ma do substitutivo, que passamos a expor: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° A alínea b do inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, passa a vi
gorar com a seguinte rcdação: 

Art. 1° São inelegíveis: 

!-( ... ) 

b) os membros do Congresso Nacional, das As
sembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câ
maras Municipais, quC hajam perdido os respectivos 
mandatos por infringência do disposto nos íncisos I e II 
do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositívos equi
valentes sobre perda de mandato das Constituições esta
duais e leis orgânicã.s dos municípios e do Distrito 
Federal, para as eleições que se realizarem no pra7..o de 
oito anos, ·a partir da data da perda do mandato. 

Esta é a equalização, este é o sentido de isonom.ia de trata
mento que procuramos estabelecer: conta-se a aplicação da perda 
dos direitos- eleitora_is, ou seja, ~ _inelegibilidad_e, ~ partir da perda 
do mandato ou da data da cassaÇão propriamente dita. Isso vale 
para :o- Presidente da República, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais, SeD.adores e Vereadores. Enfim, estabelece-se uma si
tuação correlata, equânime, que me parece correta para todos. 

Portanto, -o parecer é favorável e opta pelo substitutivo que 
estamos apresentando. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria, na forma do substitutiVo que 
apresenta. 

A Presidência.esclarece ao Plenário que durante a discussão 
poderão ser oferecidas emendas ao projeto. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Peço a palavra para discu
tir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigncs) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria, 
preliminarmente, de fazer um apelo aos Srs. Senadores para que 
estejam presentes ao- plenário, na medida em que este projeto de 
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decreto legislativo? de origem da Câmara dos Deputados e de auto
ria do Deputado Tilden Santiago, em sendo projeto de lei comple
mentar, exige que 41 Srs. Senadores, portanto maioria absoluta. 
votem favoravelmente. _ -

Em virtude de neste instante nãó se-registrar o número sUfi
ciente de Senadores, embora haja presença significativa no plená
rio- nota-se que não atingimos o quorum net'essário, ou seja, 41 
Senadores. Portanto, faço um apelo a todos para que estejam pre
sentes. 

Gostaria de ressaltar que já se passaram--mais- de 33 dias 
que esse projeto está tramitando no Senado. Na Câmara dos De
putados, recebeu apoio de tcxlos os partidos par-a ser velado em re
gime de urgência, não tendo havido qualquer objeção. Quando 
veio ao Senado, o Deputado Tildcn Santiago teve oporttinfdade de 
dialogar com todos os Líderes e quase todos os Srs. Senadores. 
Recebeu o respaldo de todos porque avaliou-se como medida jus
ta, primeiro por aterider o clamor da opinião pública em relação 
àqueles que feriram o decoro parlamentar; segundo, porque confe
re aos que tiverem a perda de seu mandato pena semelhante àque
la que existe para o Presidente da República quando comete crime 
de responsabilidade. No caso do _Presidente Fema,n..do Collor ~ 
Mello, a punição foi a inelegibilidade por oito anos, além de even
tuais penas que possa vir a sofrei' quando do julgamento das ilici
tudes cometidas, que serão examinadas pela Justiça. 

Em virtude de se procurar dar o mesmo tratamento aos Par
lamentares, Deputados Federais, Senã.dores, membros das Assem
bléias Legislativas e outros incluídos nos projetes, ao Presidente 
da República houve a idêia de se ampliar de 3 para 8 anos o perío
do de inelegibilidade. 

O substitutivo do Senador Josê Fogaçã leva em conta a 
eqüidade de tratamento que ele assinala, tanto para o Presiden
te da República quanto para os Parlamentares, Deputados Fe
derais e Senadores. Porêm, o f~to de aprovarmos aqui um 
substitutivo levará à necessidade de novo exame pela Câmara 
dos Deputados. O impOrtante ·eqüe ó Senado Federal vote esse 
projeto o mais rapidamente possível, atê porque já se iniciam 
os processos de julgamento na Câmara dos Deputados, bem 
como o próprio Senado Federal está examinattdo o processo de 
julgamento de um de seus memb_ros_._É relevante que a ~egisla
ção a respeito deste assuri_to seja firmada antes do_ fmal do pro
cesso de julgamento. 

Assim, Sr. Presidente, o Partido _do_s_.Trabalh~~~ çpl}.si
dera importante ·a iniciatiVa dO Deputado Tilden Santiago e faz 
um apelo para que estejam aqui presentes os Srs. Senadores. Se 
poxventura, hoje, nãõ-bou_ver a presença de 41 Senadores, então 
seria essencial um esforço de parte dos Srs. Se;nadores na sessão 
extraordinária que, acredito, deverá ser realizada na manhã de 
amanhã. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidên
cia solicita aos Srs. Senadores que porventura se encontram em 
seus gabinetes ou em outras dependências que venham ao Plená
rio, pois a votação desta importante matéria exige quorum qualifica
do. 

Continua em discussão ·a nlatéria. -(Pau si 5 __ 
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a dis

cussão 
A votação fica adiada por falta de quo~~~· 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência va! encerrar os trabalhos, desig
nando p:ua a -sessão ordinária de quarta-feiia,-às 9 horas, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1993 

(lnclu!do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, 
parágrafo únieo, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 42, de 1993 (n' 247193 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concesslio outorgada à RÁDIO 
ALVORADA DO SERTÃO LTDA. para explorar serviço de 
radiodifosão sonora em onda média na Cidade de -8/io João do 
Piau( Estado da Piau(, tendo · 

• Parecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 
... . 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 2~3/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova à concessão outorgada à RADIO 
CAPINzAL LTDA. par/i explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capinzal, &tado de Santa 
Catarina, tendo 

Parecer favorivel proferido em Plenário, Relator: Senador 
Amir . !.&!do, em subStiluiçãO- à Comissão de Educação. 
(Dependendo de novo parecer) 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art 375, VIU, do 
Regimeato Interno) 

Volação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freq_üencía modulada na Cidtuk de Araras, &tado de · 
São Paulo, .tendo 
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. P~er proferido em Plenário, em substituiçâo à 
ConussAo de Educaçllo, Relator: Senador Áureo M:ello, favorável 
(dependendo de novo parecer). 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'48, DE 1993 

~m regime de urgfneia, nOs termos do art. 375, VIII, do 
· ~egiinento Interno) 

. yotaça:o, em turno único, do Projeto de Decreto 
Leg:~slatiVO ll0 48, ~e 1993 (n°'264193, na Cânlarã dos DeputadOs), 
que aprova_ o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA.·· para explorar serviço de· radiodifus8o 
sonora em freqUência modulizda na Cidade do Rio de Janeiro 
Estado do Rio de Janeiro, tendo _ ' 

Parecer favorávet, profe~id~ em Plenári9, Relator. Senador 
Áureo Meti o., em substituição à Cômiss!o de Educ.çio. 

s 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 56, DE 1993 

(Em regime de u~ênc~a, nos termos do art. 375, VUI, do 
Regimento Iaterno) 

. yotação~ em ·turno único, dO Projeto de Decreto 
Legislativo no 56, de 1993 (n° ~9~/93, na Câmara dos D~utados), 
que aprova o ato que outorga pennfssão à RÁDIO SrtRE<iFM 
LAGOA SANTA LTDA., para f!Xplorar serviço de radiodifosBo 
sonora em freqfiência modulada, na Cldack de Lagoa Santa 
Ertado de Minas Gerais, tendo _ _ _ __ : 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:: Senador 
Áureo Mello, em substituiç~ à Comissão de Educaçlo. . 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termO!! do art. 353, por,grafo 
único, do Regimento Interno) 

Voteçao, em turno 6nlco, do Projeto de Decreto 
Legislati~o n• 10, de 1994 (n°27~/93, na Cllmara dos Deputados), 
que aprtwa ~ ata que outorga· permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO TH/ESEN para executar serviçO de radiodijüslJo 
sonora em freqUência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estar:úJ.do Rio Grande_ 
do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário,. Relator: Senador 
João França, em substituição à Comissão de Educaç:lo. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•t2,DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do a~ 353, parigrafo 
único, do Regimento Interno) 

Voteçao, em ' turno (micO, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Cfunafa dos Deputados), 
que aprova o alo ·que outorga permissilo à FUNDAçJO 
CULTURAL · CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifuslio sonora .'em freqüência modulada na cidade tk 
Sorocaba, Estado de Stio Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. em substiiuiçao à Comiss!o de Educaçlo. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 2, DE 1994-
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336,. "b", do 
Regimento Interno) 

Votaçlo. em turno ímico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
2, de 1994 - C<Jmplementar (n' 181/94 - Complementar, na Casa 
de origem), que altera a redaçbo da allnea "b" do inciso I do art. 
I' da Lei Complementar n' 64, de 18 de mala de /990, para 
elevar de três para oito anos o prazo de inelegibilidade para os 
parlamentares que perderem o mandato por falta de decoro 
parlamentar, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, nos' tennos de Substitutivo que oferece, em 
substitutiçlo à Comisslo de Conttituiçlo, Justiça e Cidadania. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 14, DE 1994 

(Em regime de urgEncia,' nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento lnterao) 

Discuss!o, em turno (mico, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 14, de 1994 (n° 4.148/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
~idente da República. que, autoriza o Poder Executivo a 
instituir como Autarquia o Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM. e d6 outras providências. (Dependendo de 
parecer da C<Jmissão de Colllltltuiçlo, Justiça e Cidadania) 

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•ts, DE 1994 

(Em regime de urgiBocia, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento lutemo) 

DiscUssão, em turno úni~, do Projeto de Lei da Câmara 
n' IS, de 1994 (n• 4.218/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar 
quinze aeronaves A-122-A (T-23) à Força Aérea Boliviana. 
(Dependendo de parecer da Comiss!o de RelaçGes Eiteriores e 
Defesa Natioaal) 
. -- . .. ~I 

PROJETO DE LEI DA CÂ~ N" 125, DE 1993 

(lncluido em Ordem .do D~ .n~~ ter_m~s do art. J• da Resoluçlo 
n"l10..d~.l993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1993 (n° 2.815/92, ria· Casa de origem), que cria a 
Empresa Comunitária, estaiM_l~cendo incenltvos à participação 
dos empregados no capital da empresa e dá oUtras providências, 
tendo 

P_arccer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Márcio Lacerda, em SU;bstituiçl.o à ComisSão de Assuntos Sociais. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 38, DE 1993 

(lo<luldo em Ordem do Dia nos termos do art. 3" do Resoluçlo 
n•uo, del993) 

Votaçilo, em turno único, do Projeto de Decreto 
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Legislativo n' 38, de \993 (n' 270/93, na Câmara dos Deputados), Fed~ral osão convertidos, em Unidade Real de Valor_ URV ~o- • '"'""'""""'"MO(&~. 2M (XII) M ::0 • ' ~""""' • mo.~ ~·-- , _,,;: ~ 
Conferência Geral do Organismo para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL), que 
alteram. respectivamente, a cknominação legal do Tratado para a 
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e o 
parágrafo 2' de seu artigo 25, bem como o texto emendado do 

. Art. 2o A tabela de vençiroentos dos car os . 
Carrd erra Especialização Legislativa em Artes Jãfrc':e:;nãt d~s dai 
ga a mediante ato d Co lh d . -. rvu -
do Senado Federal, ~bser':.:d o e Supervrsa~ ~ Cen~? Gráfico 
presente aro. os os mesmos cntenos utilizados no 

ção. 
Art. 3o Est~ ato entra em vigor na data de sua publica-

referido Tratado, tendo 
Parecer, proferido em Plenârio, Relator: Senador Dirceu 

Carneiro, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, favorável ao Projeto e contrãrio à Emenda. 

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3' da Resolução 
n' 110, de 1993) 

Discussão, eJil turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 167, de !993 (n' 3.529/93, nà Casa de origem), que cria cargos 
do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente ck 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2' 
Região, e dá outras providências,-teodO - - · - - -

Parecer favorável, proferido.em Pleoârio, Relator: Seoador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissãó de 

Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Depelldeodo de parecer da Comissão de Assuntos 

Econômicos) 

da 

O _SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estã e . 
a sessao. : _ . _. . . . _ ~cerra-

(Levanta-se a sessãõãs-2lh8mih-:) 

ATO DA COMISSÃD DIRETORA · 

ATO DA COMISSÃo'DIRETORÀ No 4; DE i 994 

Vai Dispõe sobre a convers~, em Unidade Real de 
o r' da remuneração dos senadores e dos Servido

res do Senado Fcde:tal. 

A Comissão Diretora do Senado ~eral o d 
competência .;"gimcnta! e regnlamentar, resolve: ' n uso e sua 

Art. 1 Os valores do subsídio e da Te sen -
dores e os vencimentos e gratifi . _ d _ prc . taçao dos senatcaçoes os servtdorcs do Senado 

REMUNERAÇÃO DOS SENADORES 

VALOREMURV 
Subsidio 2372,20 
Rermntaclo 1.665,24 

TABELA DE VENCIMENTOS E DE REPRFSENTAÇÀO 
. DOS CARGOS EM COMISSÃO 

VALOREMURV 
CARGO EM COMISSÃO 

\'ENClNEN. IEIIESCN-
TO TÃêiÕ 

Diretor da Secretaria de Comunicação Soe· a1 
Chefe de Gabinete do Presidente 

1 

48988 1.09011 
~or da Subsecretaria de Divulgaçlo 
Díre\or da Subsecretaria de Relações Públicas 489,88 1.009,36 
Chefe do Cerimooial da Presidblcia 
Seaetâri<rGeJal da Mesa Adi unto 489,88 807,49 
Assessor r écnico 489,88 807 49 
Swetár\0 Parlamentar 367,41 605,62 
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TABElA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DAS CARREIRAS DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES LEGISlATIVAS E 
ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA IJGISIATIVA 

NIVEL PADRÃO VAWREM 
URV 

45 489,88 
44 474,96 
43 460,49 
42 446,48 
41 432,89 
40 419,72 

m 39 4tkí,96 
38 394,59 
37 382,60 
36 370~8 . 
35 359,12 
34 348,81 
33 338,23 
32 327,98 
31 318,04 
30 289,60 
29 280,78 
28 272)2 
27 263,94 
26 255~1 
25 248,13 

H 24 240,59 
23 233)8 
22 226)1 
21 219,34 
20 212,70 
19 2tkí)6 
18 200,02 
17 193,98 
16 t 188,12 

IS 171,49 
14 167,71 
13 164,01 
12 160,40 
11 156,87 
lO 153,42 

I 09 150,07 
08 144,84 
07 139,60 
06 134,36 
os 123,90 
04 118,66 
03 113,83 
02 105,50 
01 68,79 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N' 170, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação rle 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretont 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro· 
cesso no 001.665/94·4, ·resolve aJXJsentar, voluntariamente, WAG· 
r~ER TEJXEIR.A, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Nível ill, Padrão 45, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, -iri.ci.So ffi:. alínea 11c 11

, 

da Constituição da República Federativa do Brasil, combinadc 
com os artigos 186, inciSo ID, aiínea -c; e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim com a Resolução (SF), n' 77, de 1992, e os arti
gos 34, § 2'; 37; e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993. com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto 
no artigo 37, inciso XI, da ConstituiÇão Federai: 

Senado Federal, 12 de abril de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 111; DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade, com à: delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissã'? Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e teildo em vista o que consta do Pro
cesso n° 005.111/94-3, resolve aposentar, voluntariamente, ÁL
V ARO JOSÉ FERRAZ, Analista Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível ID, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federai, nos termos do artigo 40, inciso ill, 
alínea c. da Constituição da República Federativa do Brasil, com-
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binado com os artigos 186. illcisv rn. alillea c; e 67. da Lei D0 

8.!12, de 1990. bem assim com os artigos 34, § 2°; 37; e 41. da 
Resolução (SF) n° 42. de 1993, com proventos proporcionais ão 
tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 12 de abril de 1994.- Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 172, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de confonriidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo AtO da Comissão DiretoTa 
n° 2. de 4 de abril de _1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 004.600/94-0, resolve aposentar, voluntariamente ELISE-
1E BATISTA ARAÚJO, Analista Legislativo, Área de Saúde_e 
Assistência Social. Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal d.o 
Senado Federal, nos termos do artigo 40, _inciso ill, alínea c 4a 
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos-186, incisó"'lll, alínea c; e 67, da Lei n° 8.112, de 1990, 
bem assim com a Resolução (SF) n' 77, de 1992, e os artigos 34, o§ 
2°; e 37, da Resolução (SF) n° 42, de 1993, -com proventos propoi'~ 
cionais ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, in~ 
ciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 12 de abril de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDEN IE N 113, DE 1994 

O Presidente do Senado federal, no uso da sua competênc~a 
regimental e regulamentar, de conformida4e com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Atõ da Comissão DitetO!a 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 005.034194-9, resofve aposentar, voluntariamente, FER
NANDO ESTE V AM DANT AS, Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível fi, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, in
ciso ill, alínea c, da Constituição da República Federativa_do Bra
sil, combinado com os artigos 186, inciso m. alínea c, e 67, da 
Lei, n° 8".112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § Z';_37, e 
41, da Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos proporciO
nais ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso 
XL da Constituição Federal. 

Senado Federal, 12 de abril de !994. -- Sena'dor Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESI91lN'fE N' 174 DE 1994 

O Presidente do Senado Fedt}ral, no uso da sua competên
cia regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista _o que consta do 
Process_o n° 408/94-8, resolve aposentar, voluntariamente, com 
proventos proporcionais ao tempo -de serviço. José Luiz Ferreira 
Barbosa, matricula 0245, Analista de Indústria Gráfica Legislati
va, Nível ID, Oasse Especial, Padrão 'NIS29, do Quadro de Pes
soal do Centro Gráfico do Senado Federal CEGRAF, nos termos 
do artigo 40, inciso ill, alínea c, da Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinado _com o artigo 186, inciso ill, alínea 
c, da Lei n° 8.112, de 11 de_dezembro de 1990, e áitigos 1°, daRe
solução SF n° 59, de 1991, e 36, incisos I e m, § 4°, da Resolução 
SFn' 51, de 1993. 

Senado Federal, 12 de abril de 1994 Senador Humberto 
Lucena Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 175, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6°, §"2.0 , da ReSOlução no 42, -de 1993, re
solve designar MERCEDES TARDELI MOREIRA LIMA, Ana
lista Legislativo, Área de Apoio Técbico ãb Processo Legislativo, 
Nível ID, Padrão 45, do Quadro do Pessoal do Senado Federal, 
para substitUir- o- Diret6f -da Subsecretaria de AdminiSiiaÇão de 
Pessoal, FC-8, no periodo de 12-4-94 a !0-5-94, durante o afasta
mento do titular, em gozo de férias. 

SenadQ fe4eral, 12 de ã.bnl de _1994.- se:Oa49! Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 176, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, 
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi. ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretora n°~2, de 1973, e de_ acordo 
com o§ ff' do artlgO 13 da Lei no S.l12,-de 1990, resolve tomar 
sem efeito as nomeaÇões de GERALDO V1CEN'IE DA SILVA e 
JOSELITO APAREODO RAMOS DE BRITO para o cargo de 
Técnico Legislativo, Nível ll, Área de Apoio Técnico-Administra
tivo, Especialidade de Datilografta, Padrão !6, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, constantes dos Atos do Presidente n° 12 e 
52, de 1994, em virtude de não haverem cumprido o prazo previs
to para posse no referido _cargo, de acordo com o disposto no art. 
!3, § 1', daLein'8.!!2, de 1990. 

Senado Federal, 12 de abril de 1994. -Senador Humberto 
Lucena. Pre~idente. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

ATO DO PRIMEffiO SECRET ÁJ!IO N' 2, DE 1994 

O Primeito- Secretário do Senado Federal, na qualidade de 
Presidente do Conselho Técnico do Cedes_en e no uso de suas atri
buições re_gulamentares, tendo em vista o disposto na alínea b do § 
do art. 1° e no art. 14 do Ato n° 38/88, da Comissão Diretora, e 
considerando a escassez de recursos orçamentários por que passa o 
Senado Federal, resolve: 

Art. t<' Proibir, até o dia 31 de dezembro de 1994~ ou até 
que haja disponibilidade orçamentária. o afastamento de servidor 
para exercer atividades de treinamento no exterior nos casos pre
vistos nas-aiineã.s a e b do§ ZO do art. 3° do Ato n° 38/88._ da Co
missão Dfretorã:"' ~ 

Art. 2° Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em cOntrário. 
Seriado Federal, 12 de abril de 1994.- Senador JúliO Cam

pos, Primeiro- Secretário. 

ATOS DO DffiETOR-GERAL 

ATO DO DlRETOR-GERAL N" 39, DE 1994 

O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. T, § 2°. da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n° 006.227/94-5, 
resolve nomear SÍLVIO ROBERTO DE LUCAS para exercer o 
cargo, emcomíssão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador Nelson Carneiro. 

Senado Federal, 12 de abril de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Dfretor-Geral. 

ATO DO DlRETOR-GERAL N' 40, DE 1994 

O Diretor~Geral do Senado Federal. no uso de suas atribui
ções regulamentareS_ e de acordo com o disposto no artigo 2°, do 
Ato n° 9, de 1992, do Primeiro Secretário, resolve: 
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Art. 1° Designar os gestores dos contratos celebrados entre 
o Senado Federal e as empresas abaixo relacionadas: 

- INO SET- Serviços Especializados de Telecomunicações 
-Contrato n° 25, de 1993: prestação de serviços de radiochamada 
e de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de pe
ças, em aparelhos de telemensagem da marca Motorola- Substitu
to: Carlos Alberto L. Dominguez (matrícula n° 1516 - CEGRAF); 

- GB Encanadora Comércio e Representações Ltda, - Con~ 
trato n° 18, de 1994: prestação de serviços de encadernação de li
vros, periódicos e Diários Oficiais~ - -

Subsecretaria de Arquivo: 
Titular: JOELA~NCIO NETO (matrícula n° 1773); 
Snbstituto: ANTONIO ALBERTO DE CARVALHO (ma

trícula n° 1566); 
Subsecretaria de Biblioteca; 

Titular: SIL V ANA LUCIA RIOS SAFE DE MA TOS (ma
trícula n° 3031); 

Substituto: ID!LENICE JOVEL!NA LIMA PASSOS (ma-
trícula D0 2433). 

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° Esfe ?-to entra em vigor na data de sua publicação. 
Em 13 de abril de 1994. - Manoel Vilela de Magalhães, 

Diretor-Geral. 



MESA DO CONGRESSO NACIONAL 

PRESIDENTE Senador HUMBERTO LUCENA 

I'! VICE-PRESIDENTE DepÚtado ADYLSON MOTTA 

2'! VICE-PRESIDENTE Senador LEVY DIAS 

I'! SECRETÁRIO Deputado WILSON CAMPOS 
.. ' 
'. '' ' 

2'! SECRETÁRIO Senador NABO R JÚNIOR 

• 3'! SECRETÁRIO Deputado AÉCIO NEVES 

·. · ·4'!SECRETÁRIO ' SenadorNELSONWEDEKIN 
' ' . . .. , ' -

• • • ' - ~ ' •• ·- • • - o , -- = - ... - • 

.. .. "' 
'' I I 

• h ~ • 

•, . 

~'I 

• _·,• f' I I··, . . '.' ' .. '. . ' ' .. 
I'. ' •'' 

- ..... . . ''.' 
I t ' ' • ' . . . . ~ . . . . ' 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N• 38 QUINTA-FEffiA, 14DEABRILDE1994 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
.--------------SUMÁRIO-------------, 

1- ATA DA 26" SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
1994 

1.1- ABER11JRA 
1.2- EXPEDIENfE 
1.2.1-Discursos do Expediente 
SENADOR SALDANHA DERZI- Defendendo a apro

vação pelo Senado Federal do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 4. de 1994, que susta o efeito da Resoluçãon° 590 do Conse
llio Monetário Nacional sobre o crédito rural. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Regozijo pelo 
lançamento, na Bahia, do 11Prêmio Literário Luiz Viana Filho". 

SENADOR AUREO MELLO- Apoio à legalização do 
jogo do Bicho. 

SENADOR RONAN TITO- A questão da privatização 
da EMBRAER. Considerações sobre a chamada "Lei Tilden 
Santiago", o Projeto de Lei da Câmara n° 2/94-Complementar, 
referente à inelegibilidade por oito anos, na pauta de hoje. 

1.2.1- Oficios 
W 127/94 e 171194, das Lideranças do PP e do PMDB 

no Senado Federal, respectivamente, de substituição_ de mem
bro na Comissão Temporária destinada a instruir a representa
ção contra o Senador Ronaldo Aragão. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 
Recebimento do Ofício n° 174194. do Líder dÕ PSDB, de 

indicação de membros que irão compor as seguintes Comissões 
Pennanentes: Comissão de Assuntos Económicos. Coniissão 
de Asslllltos Sociais, Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Comissão de Educação, Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, Comissão de Fiscalização e Controle e 
Contissão de Infra-Estrutura. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Projeto de Decreto Legislativo n" 42, de 19_93 (n° 

247/93 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de São João do Piauí. Retirado da pauta, nos tennos 
do Requerimento n° 192/94. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1993 (n" 
253/93. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renõ· 
va a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., para explorar 

Capinzal, Estado de Santa Catarina. Retirado da pauta, nos 
termos do Requerimento no 193/94. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n° 
248/93_, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que rena~ 
va a pemiissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Araras, Estado de São Paulo. Retirado da pauta, 
nos termos do Requerimento D0 194194. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 48, qe 1993 (n• 
264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que rena· 
va a permissão da Rádio Jornã.I do Brasil Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusª" iiq!ÍOJa em freqü~n_cia modulada na Ci
dade do Rio de 1.3Ileiro, Estado do Rio de Janeíro. Retirado 
da pauta, DOS termos do RequerimeJ:ltO D0 195/94. 

- Projeto .de Decreto Legislativo n° 56, de 1993_ (n° 
293/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio Stéreo FM Lagoa Santa Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora e~ freqüência modulada, 
na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais. Retirado 
da pauta, nos termos do Requerimento n" 196/94. 
_ - Pn;:>jeto de Decreto Legislativo n° 10. de 1994 (n° 

279/93! na qmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen. para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul. Retirado da pauta. nos ter
mos do Requerimenton° 197/94. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n° 
319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga pe~issão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para exe
cutar sefviç_o de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. Retirado da 
pauta. nos termos do Requerimento n° 198/94. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 2, de 1994-Complementar 
(n':' 181!94-Complementar, na Casa de origem), que altera are
dação da alinea b do inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 
64, _de .l8 d.e maio de 1990, para elevar de três para oito anos o 
prazo de ineleg~Oilidade para os parlamentares que perderem o 
mandato por falta de decoro parlamentar. Aprovado, tendo re-
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

Manoel Vilela De Magalhães 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COU'TINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

tificado o parecer anterior o Sr. José Fogaça, após usarem da 
palavra os Srs. Eduardo Suplicy, Cid Sabóia de Carvalho, Júnia 
Marise e Magno Bacelar. À sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara li0 14, de 1994 (n° 4.148/93, 
na Casa de origem), de iniciativa dó PreSidente da República, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir como Autar<FJia _o 
Departamento Nacional de Produção :Mineral - DNPM. e ~ 
outras providências. Aprovado, após parecer de plenário. A 
sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n° 15, de 1994 (n° 4.218/93, 
na Casa de origem), de iniciati\ii do Presidente da República, 
que autoriza o Poder Executivo a doar quinze aeronaves A -
122 -A (1'-23) à,Força Aérea Boliviana. Aprovado, após pare-
cer de plenário. A sanção. _ 

- Projeto de Lei da Câmara n° 125, de 1993 (n° 
2.815/92, na Casa de origem), que cria a Empresa Comunitária, 
estabelecendo incentivos à participação dos empregados no ca
pital da empresa ·e dá outras providências. AprOvado. À san
ção. 

- Projeto de Decreto Legislativo n:o- 38, de 1993 (ri0 

270/93, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos das 
Resoluções n"' 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do 
Organismo -para a Proscrição das Armas Nucleares na América 
Latina e no Caribe (OP ANAL), que alteram, respectivamente, a 
denominação legal do Tratado para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Lat.ina e o parágrafo 2° âe seu artigo 25, 
bem como o· texto_ emendado do referido Tratado. Votação 
adiada. nos termos do Requerimento n° 181/94. 

- Projeto de Lei da Câmara 0° 167, de 1993 (n° 
3.529/93.-D.ã Casa de origem), que cria cargos do Grupo Pro
cessamento de Dados no Quadro Pçrmanente de Pessoal <!_a Se
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, e dá 
outras providências. Retirado da pauta nos termos do art. 175, 
e, do Regimento Interno. 

1.3.1- Discursos após a Oi-dcln do Dia 
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES - Reflexão a res

peito da situação de miséria em qrie-=vive o produtor rural brasi
leiro a partir das conclusões contidas nos relatórios do IPEA -
''Mapa da Fome: Subsídios à Formulação de uma Política de 
Segurança Alimentar11 

- e da Unicef- sobre a situação ni"undial 
da infância-1994. -

SENADOR NELSON WEDEKIN- Crise do setor fu
mageiro nacional, conforme dados do Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias -do Fumo da Região Sul de Santa Catarinã. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Deploraodo o 
corte no Orçamento da Saúde na proposta orçametária de 1994. 
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SENADOR V ALWR CAMPELO - Projeto da F.;nda· 
ção Abring pelos Direitos da Criança com a fmalidade de 
permitir a adoção de menores carentes em instituição de caráter 
social. A importância das iniciativas -pnVadas de caráter social 
para a solução dos prõbl~mas dos menores abandonados. 

SENADOR JOSE EDUARDO VIEIRA- Retomada do 
pre-ço do cafê e sua valorização em dólar. 

- 1.3.2- Comunicações da Presidência 
Convocação de_sessão extraordinária hoje. às 12 horas e 

42 minutos, c_om Ordem do Dia que designa. 

1994 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 27' SESSÃO," EM 13 DE ABRIL DE 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- A vis os de Ministros de Estado 
W 184/94, do Ministro das Minas e Energia, de 7 do 

corienle, encaminhando informações wbre os· quesitos cons
tantes do Requerimento n° 30, de 1994, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães. ----

N° 460!94, do Mínistro da Justiça, de 5 dO coiTente, en
caminhando informações sobre os quesitos constantes dO ·Re
querimento n° 11, de 1994, de autoria do Senador César Dias. 

2.2.2- Requerimento 
N° 199, de 1994, de autoria do Senador Irapuan Costa 

Júnior e outros Líderes, de urgêhcia ao Projeto de Lei da Câ
mara n° 34, d~_l9_94 (n° 2.535/92, na Casa de origem), que dis
põe sobre o exercíCio da profissão de desenhista. 

2.2.3 - Apreciação de Maté!ia 
Requerimento n° 184, de 1994, -de autoria do Senador 

Alf~edo Campos, lido em sessão anterior. Aprovado. 
z:2.4 -DiScursos-do Expediente· 
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Preocu

pação ~om o plano de estabilização econôroica. 
SENADOR JÚLIO CAMPOS-' Interdição da BR-163, 

que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA). como protesto _pela _má 
conservação da estrada. via crucial para escoamento dos grios 
produzidos no Estado. Descaso -do Governo Federal com as ro
dovias de Mato Grosso. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Oficio S/28, de 1994, através do qual o Governo do Es
tado do Rio Qran.de do Norte solicita autorização do Senado 
Federal para que possa contratar operações de crédito necessá
rias à viabilização da reabertura do Banco do Estado do Rio 
Grande do Norte. AProVado, nos termos do Projeto de Resolu-
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ção n° 42'94, após parecer de plenário. À Comissão Diretora 
para a redação fmal. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n' 42/94. Apro
varia À promulgação. 

2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do dia 
Requerimento n° 199/94, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado. 
2..3.2 - Discurs-os após a Ordem do Dia 

SENADOR AUREO MELLO - Recuperação da ENA
SA - Empresa de Navegação da Amazônia S.A .• ameaçada 
pela privatfZa.ção no anO pasScldo, devido --à eficiente adminis
tração atual. 

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Greve dos pro
fessores do Estado do Tocantins. 

2.3.3 - Comuriicação da Presidência 

- Convocação da sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que desig-
na. 

24-ENCERRAMENTO 
3- ATA DA 28' SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 

1994 
3.1 -ABERTURA 
3.2 '- EXPEDIENrE 
3.2.1- Aviso da Presidente do Tribunal de Contas da 

União 

N° 231/94, de 7 do_corrente, cncantinhando infonnações 
parciais sobre os quesitos constantes dÕ Requerimeflto n° 86, 
de 1994, de autoria do Senador Irapuan Costa Júnior. 

3.2.2 ,... Discursos do Expediente 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Prêmio cultu
ral ''Gabriela Mistral1 1

, 1993, conferido ao pintor pernambucano 
FranciscoBrenan. - - -- - ------- -- ---

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Conside
r~ ....o~ sobre o plano econômico do Governo, foc-alizando as 

reiteradas declarações do Ministro da Fazenda, de que não 
aceita alterações na Medida Provisória n° 457, que cria a URV. 

3.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n° 71, de 1994, do Senador Nelson Car

neiro. solicitando, nos termos regilncntais, _a transcrição, nÕs 
Anais do Senado Federal, do artigo A nacionalidade da pes· 
soa jurídica, de autoria do brasileiro Barbosa Lima Sobrinho, 
publicado no Jornal do Brasil, edição de 6 de fevereiro do 
corrente ano. Aprovado. 

Requerimento n' 165. de 1994, do Senador Júlio Cam- __ 
pos, solicitando, nos termos do art. 256, do Regimento Interno, 
a retirada, em caráter defmitivo, do Projeto de Lei do ~enado n° 
10, de 1994, de sua autoria, que altera dispositivos da Lei n° 
7.492, de 16 de junho de 1986. que define crimes contra o sis
tema fmanceironacional e dá outras providências. Aprovado. 

Ofício S/39, de 1994, através do qual o Banco Central 
do Brasil encaminha a solicitação da Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro a fim de que possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro-LFfM-Rio, cujoS re
cursos_serão destinados_ao giro de sua dívida mobiliária. vencí
vel no 1° Semestre de 1994. Aprovado, após parecer de 
pJenáriC? favorável nos termos do Projeto de Resolução n° 
43/94. A Comissão Diretora para a redação fmal. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n° 43/94. Apro· 
vada. À promulgação. 

3.3.1 -Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

3.4-ENCERRAMENTO 
4 - DISCURSO PROFERIJ)O EM SESSÃO ANTE

RIOR 
Do Sr. Aluizío Bezerra, pronunciado na sessão de 9-2-

94. 
5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 26a Sessão, em 13 de abril de 1994 
4asessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

_Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA- ta pelo Governo Federal e o abandono a que tem sido relegado, em 

DO/?ES: especial de uns seis anos para cá, têm-nos proporcionado segriidas 
Affonso Camargo·- Almir Gabriel --Aure_o Mello- Chagas oportunidades de assomar à tribuna para juntar a nossa voz à das 

Rodrigues- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Hydekel Frei- personalidades brasileiras que pensam que o produtor de alimen
tas-João França- José Eduardo --Júnia Marise- Lourival Bap- tos, neste País de famintos, merece uma maior consideração por 
tista- Magno Bacelar- Marluce Pinto- Maurício Corrêa- Mat~ro parte das autoridades e d~ órgãos públic9s federais. 
Benevides -- Odacir Soares - Pedro Simon - RaC:fiid--Saldanha - Todos conhecemos o estudo do IPEA que estima a existên

cia de 32 milhões de brasileiros indigentes, _uma população equi
valente à da Argeniina~-Esses nOssos concidadãos, cronicamente 
subnutridos, convivem no seu dia-a-dia com·a incômoda sensação 
da fome. Mas como haveremos de combater a fome a não ser pelo 
estímulo à nossa agricultura, que deve produzir alimentos suficien
tes a preços acessíveis? NãO é O que Parecem pensai os nossos go
vernantes, que descuidam da agricultura e que a jogam a um canto 
cflüdqu-er-daburocraciã federal.--

Derzi - Reginaldo Duarte - Ronan Tito. 
O SR. PRESIDENTE (Omgas Rodrigues)- A lista de pre

sença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid Saldanha Der-

zi, primeiro orador inscritO. -
-O S!UUCi-iiD SALDANHA DERZI (PRN- MS. Pro

nuncia o seguinte discurso._ Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, temos sido, ao longo de nosso vida 
parlamentar, um ardoroso e intransigente defensor do produtor ru
ral brasileiro. O descas_o com que tem sido tratado o agropecuaris-

Quantos rvtinistros da Agricultura já tivemQs no curto-espa
ço de tempo do atual Governo? 

No mundo inteiro, a agricultura recebe _subsídios, sendo al
cançada ao primeiro plano das preocupações com a economia. 
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Acompanhamos recentemente, pelos jornais, -a"-dificuldade enfrenR 
tada pelos Estados Unidos para convencer a União Européia a -que 
baixasse os altíssimos subsídios que paga aos seus produtores ru
rais. Por pouco a Rodada Uruguai de negociações comerciais não 
malogra por conta da resistência da União Européia em abrir mão 
de parte da proteçãO vot.ãda á seus-igii:CUltores; vimos, -também. a 
relutância do Japão e da Corêia do Sul em aceitarem abrit apenaS 
um pouco de seu mercado para o ingresso do arroz importado. 

E no BraSil, o que- acontece? Aqui o prOdutor rural é onera
do por políticas de financiamento a taxas de juros absurdas. que 
geram o efeito de tomá-lo inadimplente, e, ainda por cima, tem de 
competir com alimentos importados altamente subsidiados. Parece 
até que existe, no País, uma política agricola deliberada para que
brar o produtor nacional. 

Por esse motiVo foi muito oportuna a- decisão doe:: parlamen
tares membros da CPI do Endividamento Rural, após exaustivos 
debates e estudos, no sentido de submeterem à apreciação do Con
gresso o Projeto de Decreto Legislativo que recebeu, na Câmara 
dos Deputados, o n° 383. relativo ao ano passado, já tendo sido 
aprovado por aquela Casa Legislativa. o-referido prOjeto tramita 
atualmente no Senado_ Federal. constituindo o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 4, de 1994. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-V. Ex• um aparte? 
O SR. RACHID SALDANHA DERZI -Com muito pra-

zer. 
O Sr. Lourival Baptista- Nobre Senador Rachid Saldanha 

Derzi, felicito V. Ex• pelo pronunciamento referente aO .Problema 
enfrentado pelo produtor rural Fiz parte dessa Comissão Parla
mentar de Inquérito, inclusive tendo visitado o seu Estado·. Desta 
tribuna já fizemos-alguns pronunciamentoS Sobre o assunto. O dis
curso de V. Ex• é oportuno e necessário para qUe esse_ projeto seja 
aprovado aqui no Senado. É o que desejamos e esperamos. Felici
to V. Ex• pelo seu pronunciamento. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Muito grato a V. 
Ex•, nobre Senador Lourival Baptista. V. Ex• tem sido um baluar
te, um defensor permanente do homem rural brasileiro: Felicito V. 
Ex• pelo resultado da CPI, que apresentou sugestões para amparar 
o agricultor brasileiro. abandonado, espezinhado. 

Queremos, no decorrer deste pronunciamento, defender a 
aprovação, pelo Senado, do PDL n° 4, uma vez que o decreto le
gislativo resultante desse projeto terá-o efei~o de corrigir injustiças 
impingidas à agricultura brasileira, bem como de Sanãi ilegcilida-·
des cometidas pelo Conselho Monetário Nacional, que, entre ou
tras medidas, autorizou a cobrança; pelos bancos, de correção 
monetária sobre o crédito rural, o que é vedado pela legislação em 
vigor. - - - - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, caso retrocedamos um pouco 
no tempo para buscar a origem das dificuldades de alguns produ
tores em honrar seus compromissos -c-om-o crédito rural, chegare
mos primeiramente ao __ ano de 1988. Esse ano representou um 
marco na reversão da política de subsídios aos agropecuaristas. A 
partir de 1988, a produção rural, que até então beneficiava-se de fi
nanciamentos com juros reais negativos ou nulos -_como, aliás, 
acontece na agricultura dos países desenvolvidos -, passa a remu
nerar o crédito rural com juros positivos e"m asc-eiiSão. Dessa data 
em diante, cada vez mais, o produtor rural ficou entregue a sua 
própria sorte, sendo-lhe retirados progressivamente os incentivos à 
produção e sendo-lhe cobrados. também crescenteniente, juros 
mais próximos aos Vigentes no mercado. 

Em março de 1990, com o advento do Plano Collor I. veio o 
golpe de misericórdia contra a produção agropecuái"ia- brasileira. 
Numa injustiça reconhecida por todos, inclusive pelo Presidente 
do Banco do Brasil, o Sr. Alcir Calliari, eni recente depoimento na 

Comissão de Agricultura da Câmara, enquanto, naquele mês, o 
Governo corrigiu os empréstimos-agrícolas em 7 4,2%, os preços 
mínimos dos produtos agropecuários foram acrescidos em somen
te 41%. A diferença de correção entre a receita e o trem fmanceiro 
da despesa do produtor rural reptesentou 33%, sendo debitada ar
bitrariamente em sua conta. 

Infelizmente precisou-se aprovar, na Câmara dos Deputa
dos, o PDL n° 4, que tramita no Senado, para o Governo apressar
se em reconhecer essa falta com o agropecuarista e querer buscar 
uma solução para ela. Mesmo assim, a truculência do Banco do 
Brasil e dos bancos privados não cessou, uma vez que Contiimam 
em andamento as milhares de cobranças judiciais coritra os produ
tores, movidas por aquelas entidades. Como se pode explicar que a 
justiça permaneça sendo acionada para que se pague o que, reco
nhecidamente, não é devido? Exigiritos, 3ssi.ni, que essaS ações ju
diciais sejam imediatamente interrompidas! 

Outra pendência com a agricUltura;- que somente agora o 
Governo proclama estar interessado em resolver, refere-se ã. dívida 
do Ptoagro coin os agricultores. Calcula-se em 490 milhões de dó
lares o montante dos recursos devidos aos produtores rurais - e re
tidos pelo Governo -do programa governamental de seguro contra 
a quebra da safra. Muito ágil para cobrar, mas lento para pagar o 
que deve, o Governo tem insistido em desconhecer essas indeniza
ções, que, uma vez pagas, aliviariam mtiifo a: situação fmanceira 
dos agropecuaristas, _ 

Como conse.qüência dos repetiâos equívocos do Governo 
em relação à agricultura, bem como da ausência de uma política 
agricola eficaz e consistente, a produção agrícola brasileira é hoje 
apenas um esboço mal traçado do que poderia ser. Com isso perde 
o Brasil. que poderia contar com maiores receitas para exportação, 
e pcide a população, que poderia estar se alimentando melhor e a 
um custo mais baixo. 

Façamos uma breve análise da agricultura de 1988 para cá. 
quando, como mencionamos, os subsídios ao crédito rural foram 
escasseando. A área plantada no Brasil, naquele ano, correspondeu 
a 43 milhões de hectares de lavouras temporárias. Hoje, depois de 
cinco anos de barbeiragens com a agricultuia brasileira, plantamos 
apenas 36 milhões de hectares, a mesma área de 1976, ou seja, um 
retrocesso de 18 anos! Felizmente o fantástico progresso da tecno
logia permitiu um incremento _da prOdutividade ao longo desses 
anos; impedindo que houvesse um proporcional decréscimo da sa
fr3. co_lhida. Caso cultiváSSemos boje a mesma área de 1988, pOde
ríamos ter uma safra por volta de 81 milhões de toneladas e não 
apenas 68 Iiúlhões. 

Por fim, queríamos fazer um ligeiro comentário -sobre a mo
tivaçãO legal do Projeto de Decreto Legislativo n° 4. Esse projeto, 
que serã apreCiado pelo Senado Federal. tem por objetivo o resta
belecimento do primado da Lei. O PDL D0 4 tem o efeito de sustar 
a Resolução n° 590 do Conselho Monetário Nacional, manifesta
mente ilegal. A Resolução n° 590 do CMN, em relação ao crédito 
rural, autorizava: 

I- a cobrança de correção monetária; 
II- a capitalização mensal dos juros; 
m - a cobrança de juros de mora e encargos adicionais por 

inadimplência ou repactuação de dividas; 
IV - a contratação de novos fmanciamentos com o mesmo 

mutuáriO anterior para quitação das- suas dívidas anteriores. 
Pois bem, a cobrança de correção monetária sobre o crédito 

rural nãO tem respaldo nas leis Vigeri.teS no P-ais.- A Lei D0 4.595, de 
1964, que dispõe sobre o Sistema FinanceirO Nacional, exige a 
promulgação de lei específica para a autorizaÇão -de cobrança de 
correção monetária, o que não ocorreu. Por sua vez, as normas que 
regulam o crédito rural no Brasil - Lei n° 4.896165 e Decreto-Lei 



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Quinta-feira 14 1765 

0° 167/67- não estabelecem o instituto dciCorreção IfiOfietária nos 
financiamentOs rurais. Ademais, a Lei 0° 4.896/65 é clara a·o afir-; 
mar que ·os juros dos fmanciamentos rurais serão-capitalizados se
mestralmente e não- ·mensalmente, como quer o-- Con·selho 
Monetário Nacional. Portanto, a resolução do Conselho Monetário 
Nacional exorbita o poder regu1amentador da referida entídaàe. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. sem maiS delÕÕ.gas. concla
mamos 'nossos nobres pares a aprovar o Projeto ae_ Dbc~etêl Legis
lativo D 0 4. uma vez que, de acordo com o inciso V do- art. 49 da 
ConstituiçãO Federal. 11é da competência- exclusiva do Congresso 
Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do po
derregulamentar ... 11. Mantenhamos o império da Lei, derrubando a 
absurda resolução do Conselho Monetário Nacional. 

Afora-iSSo, Cobremos do Governo Federal um melhor trata
mento para a produção agropecuárici. nacicinal-Traduzído em ações 
concretas, esse desiderato hoje significa: primeito, pagamento ao 
produtor rural da diferença de 33% que lhe roc confiscada pelo 
Plano Collor I: segundo, imediata suspensão, pelo Banco do Brasil 
e pelos bancos-privados, das açõcs judiciais que visain à cobrança 
desses débitos~ terceiro, o pagamento pelo Governo da dívida com 
agropecuaristas referente ao Proagro. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.)"- Sr. Presidente, Srs. SeiÍadores, rio Ultilno dia 
6 de abril corrente, com o lançamento de um itp.portante prêmio li
terário, a Bahia relembra a vida e a obra de um dos seus filhos 
mais- ilustres e cultos de-ste séCulo. que realizOu uma brilhante car
reira política e uma produção literãria que se constituiu em precio
sa contribuição para a cultura brasileira e para a nossa história 
contemporânea. Em sOlenidade concorrida, qiie contou com as 
presenças do Presidente da Academia Brasileira de Letras, Josué 
Montello: do Presidente da Academia de Letras da Bahia, Cláudio 
Veiga; dós ex-Governadores Antônio Carlos Magalhães e Roberto 
Santos; do es_critor Jorge Amado: do Presidentes do Conselho de 
Cultura. Renato Bento de Castro; do Instituto ~ográfico -e-Histó
rico da Bahia, JaiiD.e Sá Menezes, e da Fundação Pedro Calmon, 
Afonso Maciel Neto; de magistrados, acadêmicos e outras perso
nalidades db meio intelectual' e político da Bahia, foi lançado o 
Prêmio Luiz Viana Filho de Biografias, que tein o patrocínio do 
Copene Petroquímica' S.A. e da Academia de Letras da B~ia. 

Durante essa solenidade, várias vezes lembrado c·omo prín
cipe dos nossos biógrafos, expressão que foi anteriormente referi
da por Tristão de Ataíde, Luiz Viaria FilhO feVe a sua obra muito 
enaltecida pelos presentes, que ressaltaram o estilo marcante do 
seu gênero literário e das biografias que esáeveu-..::-eflue-elas a de 
vultos ilustres c-omo José de Alencar, Machado de Assis, Eça de 
Queiroz, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e do Baião do Rio Bran
co, consideradas como primorosos trabalhos- U.e pesquisa, interpre
tação histórica e política da participaçãO desses vultos na formação 
do pensamento brasileiio e da nacionalidade. 

Em entrevista à imprensa, o Presidente d-ã-ACademia Brasi
leira de Letras, acadêmico Josué Montello, destacou a imJ_X>rtância 
do incentivo ao trabalho doS biógrafos, com a· institu-içãO de prê
mios literários,-Porque o exemplo dos grandes homens é como um 
espelho para gerações futuras; e ainda aftrmou que "é muito im
portante que o País tenha não Só denúncias para 6s seus erros, mas 
também louvor para os seus acertos11

• E é para isso que são escritas 
as biografias. · 

Sr. Presidente, faço· este breve registro para ressaltar a im
portância desse acontecimento literário e cultural de grande signi
ficado, aproveitando também o pretexto para reverenciar a 

memóriá- do nosso valoroso companheiro, grande amigo e conse
lheiro -que tive. Devo-lhe a gratidão de ter convidado meu ftJ.ho, 
Francisco Baptista Neto. para oficial do seu gabinete, quando foi 
chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Posterior
mente, quando fui Governador de Sergipe e ele, da Bahia, levou 
meu outro filho, Francisco, para ser o seu secretáriO particular. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Permite-me V. Exa um 
aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer, eminente 
Senador. 

---o Sr. Rachid Saldanha Derzi- Congratulo-me com V. 
Exa. nobre Senador Lourival Baptista, por remenibtat aquele ex
traordinário homem público e digno parlamentar, um dos parla
mentares mais capazes, mais cOmpetentes que teve o Parlamento 
brasileiro. Luiz Viana Filho nos deixou grande saudade, e, hoje, V. 
Ex a _presta essa homenagem juStíssima ao grande brasileiro, cujo 
desaparecimento realmente ainda choramos com saudade. 

. O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Saldanha Derzi, que foi grande amigo do~x-Se
nador, ex-Deputado, ex-Governador da Bahia, Luiz Viana Filho. 
Sei da amizade que ligava V. Exa a ele; muitas vezes encontramo
nos em sua casa pata almoços ou jantares, quando V. Ex a nos dis
tinguia com visitas e convites. 

Quanto a ele, como disse, além da amizade que nos unia, 
honrou-me, quando Governador, com o convite a meu fiJho para 
ser seu oficial de Gabinete, e_ quando foi Chefe da Casa CíVil da 
Presidência da- República levou meu filho mais velho para_ ser, 
também, seu oficial de Gabinete. QUer dizer, independentemente 
da amizade fraterna que tivemos nesta Casa. tive dele a solidarie-
dade para com o meu filho.- - -

O Sr. Aureo MeDo- V. Exame permite um aparte? 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer. eminente 

Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo MeDo - senadO! Lourival Baptista. ao trazer 
aqui à nossa evocação a figura de Luiz Viana Filho, V. Exa merece 
realmente os maiores aplaUsos, os- parabéns, porque está prestando 
um ato de justiça ao reverenciar uma memória que não sai das nos
sas lembranças. Aqueles que convivemos com ele aqui nos acostu
mamos- a lhe admirar a polidez, a juventude espiritual e física 
também, porque ele, como Joaquim Nabuco, era um parlamentar 
apolíneo; e, ao mesmo tempo, recordar tantas coisas que Luiz Via
na fez, principalmente na Bahia, terra da sua vida e vivência e que 
não pode ser olvidada. Pessoalmente, sou admirador _seu por um 
ato que· secundou uma iniciativa minha, que foi o projeto de lei 
que mandava sepultar as cabeças de Lampião, Corisco e Maria 
Bonita. Esse projeto que apresentei na Câmara dos Deputados, em 
função de uma solicitação do poeta Eurícledes Formiga e também 
de carta do filho de Corisco, que era professor de Economia no Es
tado de Alagoas, foi, a principio, recusado pela bancada alagoana 
e pela baiana por motivos que, francamente; não posso com--preéh
der, embora o .c:fuetor dqJnstituto Nina Rodrigues fizesse questão 
de exibir as cabeças daqueles cangaceiros para auferir os preços de 
entradas das pessoas que compareciam àquele instituto e aprecia
vam essas figuras já em decomposição, saponificadas, que não ti
nham qualquer utilidade cientifiCa. Porém, fõf Luiz Viana Filho 
que, num gesto pessoal, durante o·seu-govemo, mandou sepultar 
to::las as cabeças de cangaceiros que estavam expostas no Nina 
Rodrigues. E. cum isso, evidenciou aquele sentidO de humruiida:de 
que "lhe era tão peculiar e que tantas vezes foi evidenciado, não só 
no plano da atividade pública, como no relacionamento doméstico 
que nia.ritinha com seus serviçais, uril dos quais conheci e que me 
relatava coisas maravilhosas a respeito do Luiz Viana. Era um 
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companheirão aqui nesta Casa; amigo 'de todos nós. simples, edu
cado. e era uma alegria conversar com ele. De maneira q_ue V. Exa 
receba as minhas modestas felicitações pela sua brilhãiite -idéia d_e 
reverenciar e trazer à evidência a memória de Luiz Viana Filho, 
cujos cabelos de_prata ainda rebrilham. em nosso pensamento e 
cujo cavalheirismo é uma lição para quantos pertencem a esta au
gusta e serena Casa, que é, sem dúvida. o exemplo da urbanidade e 
da elevação política do nosso País. Muito obrigado. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Aureo Mello, pelas referências que fez a respei
to de Luiz Viana Filho, a quem ligavam, também, grandes laços de 
estima e amizade. 

Quanto a mim, já disse hoje, num dos apartes a que respon
di, a minha amizade com Luiz Viana Filho ~eio desde que nos mu
damos, em 1960, do Rio de Janeiro para Brasília, como deputado 
federal. Naquela oportunidade, os deputados e senadores moravam 
em pensões ou em hotéis. ComO havia trazido uma cozinheira, 
doze parlamentares, dentre os quais o Senador Luiz Viana Fillio, 
faiiãm- refeições em nosso apartan:ieiitO; Vínlúiillos -Parã-Brasília na 
terça-feira e voltávamos na quinta-feira. Luiz Viana F~lho, como 
chefe da Casa Civil do ?residente da.República, convidou o meu 
filho mais velho para ser o seu oficial de gabinete. _ _ 

Depois, quãndo eu e ele éi'amos _ govem~~o_!e~! _~leitos na 
mesma época, como governador da Bahia, convidou esse meu fi
lho para ser o seu secretário particular. Logo, a minha amizade 
com Luiz Viana Filho foi, por assim dizer~ de família. TudO o que 
se refere a ele tenho obrigaçãO de destacar nesta Casa, para que 
sua lembrança fique sempre viva. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite_-me V. Exa um aparte? 
O SR. LO URNAL BAPTISTA ·- Ouço com prazer o 

eminente Senador Mauro Benevides. , 
O Sr. Mauro Benevides - Senador Lou_rival Baptista, V. 

Exa faz esta Casa revíVer, na nianhã de hoje, mais um dos momen
tos de grande emoção ao evocar a figura ínolVidâVel do ex-Sena
dor Luiz Viana Filho, que f<.'i, sem dúvida, ·uma das figuras de 
maior preeminência da vida pública do Pais. Senador, governador 
do _seu Estado, Ministro-OJ.efe do Gabinete Civil, intelectual de 
méritos incontáveis, membro da Academiã. Brasiledrá de Letras; 
enfim. uma personalidade extraordináriã. poi- queiD. devotamos a 
mais profunda admiração e respeito. Neste instante, após o seu de
saparecimento, a mais sentida das saudades. Tive o privilégio de 
conviver, durante algum tempo, com Luiz Viap.a e, mais do_ __ que 
isso, privar da amizade da sua família, da amizade daquela dama 
extraordinária, Dona Juju Viana, e da amizade de seu filho, Luiz 
Viana Neto, que integra a outra Casa do Congresso Nacional. 
Aquela convivência, no edificio onde rCsidiam os Senadores, fez 
com que nos entrelaçássemos mais solidamente. Naturalmente isso 
permitiu-me conhecer aquela figura admirável de homem público 
impoluto, que se:mpre metcceu o respeito e a admiração de todos 
aqueles que com ele conviveram de perto. Dois episódios desejo 
relembrar neste instante._ O primeiro deles foi quando exerci aPre
sidência da Assembléia Legislativa do Ceará, num dos instantes 
mais delicados de nossa vida político-institucional. Luiz Viana in
terveio certa vez, com a sua prudência, com o seu equilibrio, com 
o seu descortino, com a sua clarividência, para que fosse superado 
um impasse que poderia fazer periclitar a própria estrutura demo
crática brasileira. Em um telefonema para Fortaleza, em nome do 
então Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, o Minis
tro Luiz Viana Filho assegurou que a ordem democrática seria 
mantida no Estado natal do Chefe da Nação. E, ao se dirigir a 
mim, ele o fazia em nome do Marechal Humberto de Alencar Cas
tello Branco, que tinha naquele momento as responsabilidades de 
comandar a vida política e administrativa do País. Depois, com a 

minha eleição para o Senado Federal, o então Presidente desta 
Casa, ~uiz Vian_a Filho - e ninguém o excedeu em dignidade, em 
elegância. em_J?rill!o. em cultura-, entendeu, Sr. Senador Lourival 
Baptista, de pinçar a mim, entre tantos colegas desta Casa - ele 
que era ou que foi até agora. ninguém o ultrapassou, o maior bió
grafo de José de Alencar- de_confiar a mim o discurso de uma so
lenidade que objetivava rememorar o Sesquicentenário de 
nascimento do grande romancista, ficcioD.ista, teatrólogo. José de 
AlCncar: E. no curso daquele pronunciamento. quando anuncieí 
que a grande frustração_ de José de Alencar fo~ _a de não ter sido 
alçado também ao Senado Federal- como o seu pai, escolhido que 
fora numa lista tríplice, pois o Imperador, por razões ainda não su
ficientemente conhecidas, preteriu sua indicação -, Lulz Viana. 
depois desse pronunciamento, procurou-me e aditou outros escla
re_cimentos, deixando realmente patente que ele era a maior autori
dade em ~ermos de obra, em termos de vida, em termos de figura 
do grande José Marti.riiano de Alencar. Esses dois fatos fizeram 
com que eu admirasse ainda mais arraigadamente o Senador Luiz 
Viana Filho. E neste instante em que V. Ex .. vem à tribuna para re
lembrar a sua flgura inconfundível. senti-me no dever de aparteá
lo, para reiterar aqui aquele reconhecimento. aquela gratidão, 
aquel~ respeito e, sobretudo. a grande amizade que me vinculou a 
Luiz Viana Filho, a sua esposa incomparável, Dona Juju Viana, 
que foi a inspiradora de tantas das suas lutas, dos seus êxitos, da 
consistência da sua cultura polimorfa _e do seu filhO, Deputado 
Luiz Viana Neto, que honra a tradição política do seu pai, ocuPan
do uma das cadeiras destinadas ã Bahia, na Câmara dos_ Deputa
dos. Foi, sem dúvida, um grande brasileiro, e V. Exa pode ficar 
absolutamente certo de que o exemplo de Luiz Viana será sempre 
admirado por todos nós, seus contemporâneos, e sempre lembrado 
pelas gerações porvindouras. -

O SR. LOURIVALBAPTISTA- Fico grato a V. Ex', Se
nador Mauro Benevides. Os_dados apresentados por V. Exa._ o seu 
testemunhe? sobre a figura de Luiz Viana, sobre a sua maneira de 
agir, enfrm_._tudo_o que V. Exa disse a respeito desse grande ho
mem veio engrandecer ainda mais o nosso discurso. 

_ MeQlbro ilustre <;lesta Casa, Luiz Viana Filho foi figura ex
ponencial do Con.gresso Nacional. do qual foi Presidente em uma 
f~ç muito importante da vida parlamentar e _da Instituição. Ele nos 
deixou, junto com a sau~de dos que conviveram com ele. um ad
mll-âvel conjunto de obras literárias e um:i folha exemplar de servi
ços prestados ao Nordeste, à Bahia e ao Brasil. 

Deputado Federal em 1935, foi Constituinte ein 1946, renO
vou o seu mandato em várias legislaturas desde então, foi Gover
nador da Babia, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República, Embaixador do Brasil em Paris, MinistÍo de-Bsui.do da 
Justiça. Presidente do Senado e do Congresso e possuidor de uma 
extensa lista de importantes condecorações nacionais e eStrangei
ras, como reconhecimento do seu prestígio e da sua atuação literá
ria, diplomática e política. 

Da sua atividade intelectual, dedicou muitos anos ao magis
tério superior como Professor de Direito e de História do Brasil na 
Universidade:_da Bahia e foi membro da Academia Baiana deLe
tras, do _Instituto Geográfico e Hist6rico l~rasileiro, &:Academia 
Internacional de O.lltura Portuguesa, da Academia de Ciências de 
Lisboa e da Academia Histórica de Portugal, sendo um dos gran
des colaboradores do intercâmbio cultural entre os dois países. 

Relembrar Luiz Viana Filho é também enaltecer a memória 
desta Casa,_ por onde já passaram tantos brasileiros ilustres, entre 
eleS o pai do saudoso homenageado, o Conselheiro e Senador do 
Império Luiz Viana, e seu filho, Luiz Viana Neto; portanto, três 
gerações dessa importante família baiana que muito fizeram pela 
sua região e pelo Brasil. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer. ouço V. 

Ex a. eminente Senador Jutahy Magalhães. - ---- --- - _ 
o sr. Jutahy Magalhães- Senador LOllriVal :Baptista: V. 

Ex" boje evoca a figura do companheiro sempre lembrado, nOsso 
amigo Luiz Viana Filho. TiVe a- sati.Sfãç_ão d_~ !lào apenas conviv-er 
com S. Ex• no Senado, mas de ter sido seu Vice-Govemador na 
Bahia. V. Ex• sabe que nem sempre há uma ligação tranqüilã. entre 
Governador e Vice--Govemador, mas mantivemos um relaciona
mento respeitoso e afé-fratemo. Todas as vezes que S. Exa se afas
tava da Bahia, mesmo não sendo obrigado pela ConstitUíÇao-;- ele 
passava o governo ao seu Vice-Govcmador. No exercício da go
vemança, eu tinha a oportunidade de praticar todos os atos de um 
GOvernador, muitas vezes, inclusive, um pouco polêmicos; havia 
reações políticas de companheiros fraternais do Governador Luiz 
Viana Filho, mas S. Exa jamais modificou" Uri:t ato por mim pratica
do. Em relação ao ·convívio no Senado. V. EX• sabe como era o 
tratamento -dispensado pelo Senador Luiz Viana - V. Ex• teve uma 
convivência maior com S. Ex•: fidalgo, a educação prevalecia So
bre qualquer sentimento, sobre qualquer razão de ordem política. 
Nas divergências, ele sempre mantinha uma postura educada, de 
um verdadeiro estadista inclusive. Por isso evoco não só a figura 
do político-; do literato, do educador, mas a figura da pessoa huma
na de Luiz Viana Filho e de sua esposa, Dona Juju; a ligação que 
tinha com seus filhos. a convivência familiar, que dava a todos nós 
a satisfaçãOae ver uma família em que o chefe era-reSpeitado e ca
rinhosamente tratado por seus familiares. Por isso tenho sempre 
em minha lembrança a figura de LUiz Viana Filho. N'este momen
to, quero apenas trazer a palavra de quem teve alguma convivência 
com ele, em ~iversos aspectos, cm diversas sitUações: Divergimos 
politicamente várias Vezes, mas acredifõ qúe sCmpti tenha havido 
reciprocidade em relação ao respeito que eu tinha por ele. 

o sR:rourov AL BATISTA ~Senador Jutahy Magalhã-
es, o aparte de V. Ex• muito o enaltece. _ __ _ 

Naquela época em que V. Exa era Vice-Govemador da Ba
hia- recordo-me porque, como disse, eu tinha um filho que era se
cretário particUlar de Luiz Viana Filho-, eu sabia-da estima que ele 
tinha por V. Ex• e também por seu querido pai. Desta tribuna, já 
mencionei as ligações que tive e que mantive com o então Gover; 
nadar Juracy Magalhães_. __ 

Conló já afumei, Conheci S. Ex• na RevolUção de 30, quan
do desceu com as tropas revolucionárias: ele, Rui Carneiro, Agildo 
Barata e outros, após uma batalha de tropa do Exército com os re
Volucionários que desciam de Aracaju, C?PJ. Sauípe, onde morreram 
várias pessoas, e chegirari:i à estaçãO -de Aiãioinhas. E seu pai, o 
então Tenente ou Capitão Jurac:Y Magalhães, Agildo Barata e ou
tros foram a Alagoinhas. O almoço, no dia seguinte, foi D.a casa do 
meu querido_ pai. Daí vem a nossa amizade: seu pai e meu pa.a. 

Acompanhei a trajetória pOlítica de Juracy Magalhães e 
sempre fui seu eleitor, na Bab.ia, como-o meu pái. 

O aparte de V. Ex• enriquece demais este pronunciamento, 
que faço hoje de saudades, a respeito de Luíz Viana Filho; foi ex
pressivo e sincero. V. Exa falou com o coração, cOmo digo sempre, 
sem passar pelos filtros da inteligência. 

Quando yejo qiiãlqper nota a -respeito de Luiz Viana Filho, 
sinto-me no dever de falar sobre S. Ex• 

Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Jutahy Magalhães. 
Finalizando, Sr. Presidente, quero me congratular com os 

promotores -deste evento relativo ao Prêmio Luiz Viana Filho de 
Biografias e enviar os meus cumprimentOs 'â.OS Seus Táililliares, es
pecialmente a D. Juju e ao seu filho Luiz Viana Neto, ambos tam
bém presentes naquela solenidade. 

O Sr-.--Francisco RoUenlberg - Pennite-me V. Exa um 
aparte, Senador Lourival Baptista? 

_-- c O SR. LO URIV AL BAPTISTA - Corn prazer, eminente 
Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Lourival 
Baptista, V. Ex•, melhor do que qualquer um de nós, registra neste 
instanle as homenagens prestadas, recentemente, na Bahia, ao emi
nente ex-Senador Luiz Viana Filho. Conheci S. Ex• ainda como 
Deputado Federal e participei coni ele de algumas missões no ex
terior. Lá, fora do Brasil, tive a oportunidade de conhecer o ho
mem magnífico que ele representava: inteligente, cultura 
polimorfa. conversa agradável. E, em muitas tardes, quando está
vamos no labor de representar o País, sentávamos para conversar e 
eu me impressionava cóm a sua cultura, com o que ele conhecia de 
História e de Fitosofiã. E, de certa forma, impressionou-me a sua 
alta e rara sensibilidade política. As nossas conversas serviram 
como um orientador, um roteiro para o andamento da minha vida 
pública. S. Ex• me ensinou o que era tolerância, o que era paciên
cia, o que era saber esperar; e me ensinou também a agir, a decidir 
de pronto, quando necessário. Sua figura, por isso, encantava-me e 
eu o procurava sempre que me era possível. para ouvir, para me 
aconselhar, trocar idéias, conversar sobre literatura, sobre política, 
enfim, para me abeberar dos seus conhecinientos. Âs vésperas do 
seu falecimento. havíamos· conversado a respeito de um trabalho 
meu, sobre o qual ele me aconselhava que publicasse para o Sena
do e que fizesse uma apresentação diferente -e orientou-me sobre 
como fazê-lo. Conversamos muito sobre o assunto e, no dia se
guinte, soube que ele havia falecido. Juntei-me a V. Exa e a outros 
companheiros e_ fomos a Salvador prestar a última homenagem 
àquele eminente homem público. Mas, Sr. Senador, V. Exa, real
mente, é o homem que deveria estar prestando esta homenagem. 
Digo isto porque, há mais ou menos 15 dias, conversei com o filho 
do Senador Luiz Viana Filho e ele me disse: "Como vai o Louri
val? Meu pai queria muito bem a elen! E me disse ainda: "Se você 
quer ter um amigo ou quer conhecer um amigo, conheça o Louri
val Baptista e seja amigo dele". Era esta a impressão que o Sena
dor Luiz Viana tinha de V. Ex_• e era isto o que ele diziã sobre V. 
Ex• aos seus nJ.hos; ele tinha cuidado com V. Ex• e também um 
grande afeto, Senador Lourival Baptista. Portanto, neste instante, 
vendo V. Ex• emocionado, prestando a homenagem a este grande 
amigo, quero juritar-me' a ela, em nõme da minha Bancada, em 
nome dos sergipanos que represento e dizer que todos nós que fa
zemos o Senado da da República sentimos a sua ausência. Senti
mo-nos felizes em termos louvado a presença de Luiz Viana Filho 
nesta Casa, quando foi possível estar entre nós. S. Ex• não se enri
queceu por ser Senador, mas o Senado Federal foi enobrecido, te
nho certeza, com a sua presença. E a Bahia, seu berço natal, sua 
origem, sua_ família, há de prestar, através dos séculos, homena
gens como a que prestou agora, reverenciando sua memória, Como 
só a Babia sabe fazer aos seus fllhos mais ilustres. Associo-me, 
portanto, às homenagens_ que V. Ex• presta a Luiz Viana, nosso 
companheiro, seu _amigo, ineu amigo. 

. O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Francisco Rollen1:berg, pelo depoimento e pelos 
esclarecimentos que faz a respeito de Luiz Viana Filho. 

Permi_ta V. Ex a e esta Casa que _eu relate episódio de minha 
Vida de jovem, quando fazia vestibular na nossa saudosa e querida 
Faculdade de Medicina da Bahia. O vestibular era muito concorri
do - havia mais de mil candidatos -.- porque só existiam duas es
colas federais de Medicina no Brasil: urna na_ Bahia e outra no Rio 
de Janeiro. Eram dez provas, cinco escritas e -cinc~ orais. Na pri
meira disciplina, não me fui muito bem ---tirei O e 1. Nas outras 
oito provas, portanto, eu precisaria obter 49 pontos para inteirar os 
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50 e ser aprovado. Na última prov<t, eu 'não estava· muito- afiado. 
Sentei-me, fui argüidO, tirei 4; fui para· oUtro· professor e tirei 3. 
Dirigi-me então· pãrâ ó último proféssor, o· QU.a.J. eu nunca havia 
cumprimentado, nem lhe apertado a mão. Quando me sentei, ele 
perguntou: 

- Menino. que nota você tirou ali"?-· 
Eu disse que tinha tirado 4. 
-E ali? 
- Ali eu tirei 3. 
-Vou lhe dar9. 
Não me fez nenhuma pergunta e me deu 9. Nunca lhe havia 

-repito- apertado a mão. Foi o pritheii"O imo em- que hoUVe criiso 
pré-médico na Faculdade de Medicina da Bahia. Por causa ·dessa 
nota, passei no vestibular. 

Matriculávamo-nos em agosto, pa"gávamos ro mil réis pOr 
mês, as aulas começavam às 4h. Ficávamos naquele, saguão, que 
V. Ex'- conhece, na entrada, tocando cavaquinho e cantando embo~ 
Iada. Esse professor passava e nos via tocando e cantando. 

Três dias ·depois; mudei a roupa, fui ao· COnSultório dele. 
Cheguei às 4h30min da tarde. Do lado de fora. havia cadeiras, sala 
de entrada e sala de consulta. Sentei-nie, vC:io o enfermeiro e per
guntou: 

-O que deseja? 
-Falar com professor fulano de tal. 
-Ainda tem oito clientes. 
-Espero.-
Às 20h30min o professor abriu a porta do consultório para 

sair o último cliente. Eu aíri~ estava sentado, à espera. Ele per
guntou: 

-Menino, o que é que você veio fazei- Rqlli?-
-Vim agradecer. 
-Oquê? . 
- A nota 9 que o senhor me deu. Graças a ela. passei no 

vestibular. 
Tirei ui:n cartão -do bolso e disse: aqui está riieu noirie. ·moro 

na Praça Ruy Barbosa, n° 44, em Alagõi.i::thas, Bahia. Se algum dia 
eu puder, ser-lhe-ei útil. Ele bateu a mão em meu ombro e disse: -
Menino, já aprovei muitos, mas nunca il.enhum voltoU para agrade-
cer. 

Portanto, entendo que é meu dever, quando ouvir notícia re
ferente a Luiz Viana Filho ou outra pessoa que me tenha ajudado, 
falar e distinguir. Nós, que fazemos política·- eu há. 43 anos, creio 
que V. Ex"- ó.ão era nem nascido-. sabemos que hoje os agradeci
mentos são poucos; poucos voltam para agradecer. O que fizemos 
hoje foi riin agradecimento a um homem digno, a um homem que 
honrou a Bahia e, podemos dizer, o Brasil. 

O Sr. Francisco RoUemberg - V. Ex a não quis revelar o 
nome do professor que o argOiu, mas tenho a impressão de que sou 
capaz de saber. Permita-me que divulgue, então, esse nome: Edgar 
Rego dos Santos. - - -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Não queria dizer, mas 
foi. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Foi meu Reitor, era ·uma fi
gura excepcional. Também faço-parte dos que votavam grande ad
miração por Edgar Rego·dos Santos. Foi um homem que renovou 
a Universidade da Bahia e deu-lhe a dimensão que hoje tem. Real
mente, há um divisor de águas entre a Universidade pré e pós Ed-
gar Rego dos Santos. -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Edgar Rego dos Santos 
for o meu segundo pai na vida. No meu gabinete, no Senado, está 
o seu retrato de Reitor, com a seguinte dedicatória: "Ao querido 
amigo Lourival, inexcedível em dedicação e fidelidade, Edgar 
Santos". 

Quando eu cursava o quarto ano de faculdade, Edgar Rego 
convidou-me para ser seu interno. Na_quela época, o intenio ganha
va I:iO mil réis; meu pai mandava 150 mil réis, e eu morava na
quela Pensão das Nações, na Rua Chile, em cima da Confeitaria 
Olile. Depois. convidou-me para ser seu assistente, mas, por um 
motivo, não pude ficar na Bahia e fui para o Estado de V. Ex"-, 
onde cheguei um ano depois da minha formatura. 

Em 1943, desci em Sergipe; em 1946, elegi-me Deputado 
Estadual só por São Cristóvão; em 1950, Prefeito; dapois, Deputa
do Federal e Governador; e, em 1970, Senador. Estou sentado nes
te local há 23 anos. 

Sei da lealdade que V. Ex• também teVe para com Edgar 
Santos. Não me canso de dizer: foi meu segundo pai na vida. por
que, se não me tivesse dado aquela nota 9, talvez eu não tivesse 
passado no vestibular. 

Assim, Sr. Presidente, congratulo-me com os produtores do 
evento relativo ao Prêmio Luiz Viana Filho de Biografias. Envio 
meus cumprimentos aos familiares, espe~ialmente a D. Juju e ao 
seu fiTho, Luiz Viana Neto, ambos presentes naquela solenidade. 

A TARDE • Qulnta·fdr• e 714/1994 

Montello elogia lançamento 
çlo Prêmio Luís Viana Filho 

r'IKMI~=.~~= 
tantes da lam.b. Eleaçrlllklceu_a ho
menzsgem,deslilcatldo,r::omotan"lt»m 
foi leito~ JoSYé Mor"II>Jio, !11 par!OCI• 

r:a~~~~~~ 5cA.P:: :::;!~ 
la(la pelo supennlendoole Ferrn..-.do 
Paos de Andrade 

A solerudadt marcou também o 
lançamcnro da c~mpanhe para a 
oon~ do monumento alui$ \/la
na F1lhc, na &WII"Iida que Iam o seu 

~~~-~~~~~~~: 

e louvor para os &e\I.S a~Mot; e 11 pafll 
ISSO que stocsailu as bicgraftll$", 
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Peço, Sr. PreSidente, a transcrição, com o meu pronurtciaw 
mento, da notícia publicada em A Tarde, e_dição de 7-4-94, com o 
título "Montello elogia lançamento do Prêmio Liiiz Viana Filhd'. 

Muito obngado. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 

BAPTTSTA EM SEU DISCURSO: 
Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. Chagas 

Rodrigues, 1° Vi~e-Presidente deixa_a cadeira da presidência. que 
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, Suplente de Secretário 

. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nobre Senador 
Lourival Baptista, a Mesa do Senado FOO.Ci-ãl associa-se às mani
festações justas e à homenagem que presta V. Ex8

, nestã. oportuni
dade, ao insigne homem público, Luiz Viana· Filho, que tanto 
homou esta Casa e tanta saudade deixou no seio daqueles que tive
ram o privilégio de conviver com ele. V. Ex a será_ atendido. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Declino da palavra, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Concedo a pa

lavra ao nobre Senador Aureo Mello. 
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronúncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminentes Srs. 
Senadores, desde anteontem que está me dando uma comichão 
verbal para falar a respeito desses eventos políticos, e até policiais, 
que estão acontecendo no Brasil: jogo do bicho, listas incomensu
ráveis, parlamentares acusados de se_ haverem deixado sub0f!1ar, 
gente de tOOo o feitio. O rn.acarthismo está crescendo e evoluindo 
neste País. Brevemente, não haverá casas para abrigar as pessoas 
honestas, porque e] as estarão ocupadas ou transformadas em prisõ
es para os que são apontados. indigitados como transgressores e 
culpados. 

Aí me vem assiduamente à lembrança aquele conto de Ma
chado de Assis, 110 Alienista11

, em que havia um brasileiro de alta 
capacidade, que foi estudar em Portugal. e ali se revelou um ver
dadeiro gên!o. FC?!ffiOU-se_em J\1.edi~~a. c~Q _ _y. Ex', que agora 
ocupa a PresidênCia, cOmo o senad6f-Jutahy Magalhã_es_e como o 
nosso querido Senador Lourival Baptista. Entretanto, quando che
gou ao Brasil, foi morar em Itaguaí, no Estiido do Rio, e lá foi 
apcntado como dirctor do hospício local, que. naquela ocasião, se 
chamava 1~A Casa Verde11

• 

Chama~a-se o médico ilustre, o alienista eminente, Simão 
Bacamarte. E, ante os seus olhos perscrutadores, ninguém passava 
despercebido, desde que tivesse qualquer peculiaridade de anor
malidade. Imediatamente o seu indicador apontaria como pessoa 
enferma da mente e os poderes locais acolheriam a sua indicação
porque ele era o mestre, era o sábio educado em Portugal-, e o ci
dadão indigitado seria reCOlhido à Casa Verde, que era simples
mente o hospício local. 

Então, se um cidadão ficava prostrado à porta de sua casa, 
gozando as delícias dos f avônios da tarde, imediatamente o Simão 
Bacamarte passava a olhar com suspeita aquele cavalheiro e, em 
breve, verificava que se trataVa de uma aiiõrmalidade. E, apontado 
ele ao prefeito,- à pOlícia, à câmara de vereadores, era recolhido à 
Casa Verde. 

Se um outro que porventura teria tiraôo uma sorte lotérica e 
resolvia distribuir os seus dinheiros entre os pobres, os humildes, 
evidentemente teria essa conduta apontada como anormal e o -Si~ 
mão Bacamarte, de olho vivo. se encarregaria de fazer recolher o 
distinto cavalheiro à Casa Verde, ao hospício local. 

O sacerdote, com a sua sotaina e S_eus murmúrios, não esca
pou às acusações de Simão Bacamarte e acabou também sendo re~ 
colhido à Casa Verde. Houve tantas acusaÇões e tantos 
recolhimentos que a população de Itaguaí se tomou diminuta e, Do 

fmal das contas, havia mãiS malucos na Casa Verde do que mora
dores normais em Itaguaí. 
· Então, o Simão Bacamarte verificou que se o núillero de 
loucos era maior do que o.número de sadios, então os sadios eram 
os loucos_e os loucos eram os sadios. Qual a maneira de tomar os 
sadios loucos, isto ê, normais, e de fazer os loucos se tomarem sa
dios, iSto_é, fazerem jus a sair da Casa Verde? Inculçar no espítito 
e nos costumes de cada pessoa, dita normal, e na eventualidade 
louca, hábitos, manias, psicoses e costumes que fizessem jus e jus-
tificassem-o internamento dos mesmos na Casa Verde. _ 

Aí acabou indo oprefeitó, ãcabou indO a câmara de ~verea
dores e atê o padre de Itaguaí, que também não foi deixado de 
mão.~_E. no fmal das contas, somente restou o Simão Bacamarte, 
doutor emérito pelas facu"Idades __ de Coimbra e pelas instituiçõeS 
européias. Mas _ele, que era um homem justo e que somente reali
zava coisas em que aCreditasse plenamente, chegou à conclusão de 
que se todos estavam loucos e somente ele sadio, era sinal de que 
O- grande louco era ele e que tOOos os internados eram absoluta
mente sadios. Mas, por descargo de consciência, ele se internou 
também na Casa Verde_. 

- Aí, posta a mianimidade das pesSOas de Itaguai internadas 
no hospício, ele fmalmente liberou a todos, porque a coletividade 
louca era a coletividade sadia, era a coletividade que as~im. real
mente, merecia essa denominação. 

Tenho a impressão de que, no Brasil, está começando a 
acontecer um fato dessa natureza, porque o jogo do bicho sempre 
existiu. Há mais de 43. anos que ele é proibido e há mais de 43 
anos que ele funciona regularmente em todos os Estados da Fede
ração. 

De repente, aparece essa onda de perquirição, que, parece, 
foi deflag~ada no Brasil por um indivíduo extremamente sadio, 
que é aquele irmão do Presidente Fernando Collor, aquele que, por 
inveja, tratou de acusar o seu irmão. Imediatamente, o PT segurou 
11a bolau, que estava no ar, e iniciou as Comissões Parlamentares 
de _Inquérito. E ali for<rol.submetidos à apreciação do Parlamento e 
dos seus próprios c-olegas, inúmeros cidadãos que foram apontados 
como indesejáveis, desonestos e injUStos. E quem os apootava, por 
sinal, eram aqueles que se consideravam verdadeiros_ 11Sim.ões11

, 

justõs, honestos e honrados. As coisas evoluíram e acabaram com 
um impeachment deflagrado c_ootra o Presidente da República. 
Foi substituí-lo um Vice-Presidente, de panache erguido e flame
jando ao vento, e as coisas decorreram, ao que me parece, de ma
neira bem diferente daquelas que estavam acontecendo naquela 
eventUalidade. 

Aí, os acusadores de outrora começaram a ser apontados 
como loucos, isto é, como delinqüentes, como fraudadores da Co
missão de Orçamento da República. De repente, começou a fun
cionar uma máquina teiiível, talvez presidida, não por um Simão 
Bacamarte, mas pelo alvo do Bacamarte, que era esse querido ilus
tre membro deste consenso parlamentar, ou seja, o mestre Passari~ 
nho, com a sua probidade, com a sua indiscutível dignidade e o 
se~ talento. bnediatamen~e! houve oportunidade a que os indigita
dos criminosos fossem apontados e cada um deles depois conside
rado criminoso pela referida Comissão. E, ocasionalmente, os 
criminosoS apontados pela Comissão, em grande parte, eram os 
acusadores do ex~Presidente~ aqueles que diziam que o Presidente 
merecia ser castigado, porque ele era culpado de inúmeros crimes, 
de ter permitido que algumas comucópias particulares se derra
massem nos seus cofres para permitir a sua campanha político
eleitoral. 

Pegou-se um homem calvo, de bigodes espessos e, através 
da sua sigla, que parecia cOm a sigla do Partido Comunista do Bra
sil, lá se foi ele amargar, como amarga atê hoje, a dura frialdade 
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das enxovias, sendo assim uma espécie de bode expiatório de toda 
a confusão. -

Começou, então, a··apãrecer aquilO que muita gente está 
chamando hoje de 11A maldição de COllor11

: começou a acontecer 
uma degringolada naqueles que acusaral)l e que denubaram o Pre
sidente do poder. A maldição começou a se exercitar precisamente 
naqueles que tfu.ham o dedo mais comprido e mais e:11durecido ~a 
direção da vítima, em forma de acusação. 

A verdade, Sr. Presidente, é que o espírito do Siinão Baca
marte parece que baixou forte na coletividade e na sociedade bra
sileira. Hoje em dia, por qualquer dá-cá-aquela-palha, acusa-se um 
cidadão de ser um delinqüente, de ser um criminoso, de estarrece
bendo verbas ilegalmente. E lá no Rio de JaneirO, aquela terra fes
tiva e amiga, ·oode o jogo--do bicho é- institÚciOnal e faz parte da 
atividade doméstica e social de cada pessoa que -ali reside. come
çaram a aparecer batalhões inteiros acusados de receber propinas 
do jogo do bicho. 

Mas, afmal de contas, será esse jog-o do b_tcho um bicho ~o 
feio e tão apavorante que dê motivo a que tantas pessoas vão parar 
na Casa Verde? Será esse jogo do bicho uma instituição tão apávo
rante e avassaladora que permita que a maioria daqueles que eram 
considerados sadios passem a ser louc-os .c que os loucos passem a 
ser sadios? Não sei, Sr. Presidente. Sei qui, C:ril diVersos Estados 
'da Federação, o jogo do bicho funciona normalmente e. inclusive, 
as suas verbas são destinadas a instituiÇõeS sociais. 

Quer um exemplo, Sr. Presidente? O Anlazonas. O Amazo
nas tem, nas suas esquinas, os bicheiros funcionando com a sanção 
e as bênçãos do governO estadual. E as ·verbas que decorrem dessa 
atividade são canalizadas e c_onduzidas para o bem-estar daqueles 
mais carentes e mais necessitados. 

No Brasil, entretanto, já se acusou -o Betinho -homem re
conhecidamente altruísta, um coração generoso. voltado para o 
amor, para fazer a compensação da pobreza que assola todas as 
pessoas - de estar recebendo do jogo do bicho. Os ç_aricaturistas, 
principalmente do jornal O Globo, não perdoam nada e não per
dem a oportunidade de desenhar esses cidadãos brasileiros. ora de 
fraldas, ora de cuecas, ora nus, ora vestidos, trazendo a corrupção 
atrás deles como se fosse uma vacina, ou· um tertível estigma. Não 
sabemos mais a quantas andamos. 

Por isso, Sr. Presidente, quero achar bonito o projeto ou a 
decisão do Líder do Governo deste Senado da República que an
dou dizendo por aí, em reuniões, que é neCessário regillamentãr o 
jogo do bicho. E é mesmo, porque se regulamentarmos esse jogo, 
proibido pelo Marechal Dutra e por Dona Santinha, sua piramidal 
esposa, ele será, quem sabe, uma fonte institucional de renda e de 
bem-estar para outras pessoas. Por isso, viva! Sus! para esse Líder 
do Governo que teve essa idéia tão feliz e festiva óe reguiamentar 
e normalizar essa situação de anormalidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos de entendimento -que 
o número de acusações que se está fazendo atualmente está exce
dendo e está ultrapassando os limites. Acusa-se sem provas. fai
se, na base do boato, a vinculação de personalidades ilustres a 
crimes e a infriÇões peDais. que rião Parecem ter pfenajustifiCativa 
com base na verdade. 

Nesta oportunidade, nesta cx::asião em que se dialoga de ir
mão para irmão, nesta Casa de serenidade, tão diferente daquela 
outra, ande quando lhe transpomos os umbrais temos a impressão 
de ter entrado na sucursal do purgatório, aqui, nesta Casa de paz, 
neste céu, conforme foi defmido por Tancredo Neve:> em determi
nada ocasião, neste ensejo de diálogo, me dá vontade de falar e de 
dizer aos meus eminentes pares que devemOs ter muita atenção 
com relação a essa febre macarthista que está evoluindo em todo o 
País. Vamos ter mais cuidado com a honra dos outros! Vamos res-

peitar mais a dignidade dos noss_os cOJ;npatticios! Vamos apreciar 
com rna._ior serenidade, porqoe·senão 11A maldição de Collor11 pode 
desabar em cima daqueles que praticaram as acusações, julgando
se talvez donos da verdade ou inteiramente integrados naquÜo que 
julgam o certo e o correto. 

Querem· endireitar o Brasil. Então, terão que endireitar ore
gime capitalista, terão que endireitar o sistema do homo homini 
lupus, em que o homem, sendo lobo do homem,_ procura passãt ã 
frerite um do outro. Precisa-se acabar com a chamada 11...ei do Gér
son11, que tem sido tão comentada c tão aplicada nesta Pátna. 

Diante disto. Sr. Presidente, um Crédito de confiança para 
diversas e diversas pessoas que têm sido acusadas, de maneira que 
me parece precipitada, por delegados e_juízes ávidos de publicida
de. ansiosos por ver seus retratos publicados na reviSta Veja ou 
nas primeira:q:m:ginas do jorÍlaf O GIÕbo."E que prospere a inicía
tiva daquele líder governamental, que teve a idéia de que o jogo do 
bicho deve_ser passado ao próprio campo do Dfreifo e- que possa 
ser exercitado normalmente pelas pessoas que já o vêm fazendo há 
décadas e décadas subseqüentes. _ _ _ 

Existem vários projetes ·que estão tramitando na Câmara 
dos Deputados. Não sei se nO Senado existe algum. Mas, Sr. Presi
dente, a verdade ê que o Brasil não pode se transformar na casa do 
Simão Bacamarte. não pode se transformar na Casa Verde, não 
pode abrigar a todos no hospício da penalidade, porque senão, bre
vemente, chegaremos a uma ocásião ·em que haverá tantos culpa
dos. haverá tantos loucos, haverá tantos criminosos, que eles -ê que 
serão os notn:iais, eles é que serão os certos. e culpadoS serão 
aqueles que têm a mente correta, que terão, JXrr sua vez. que ser 
submetidos a uma terapia que llies pennita também adquirir ma
nias, obsessões e maus costumes, como queria o saudoso Machado 
de Assis. 

Sr. Presidente, muito obrigado pela OfX'>rtunidade deste pronun
ciamento, e que os ossos de l'Aachado de Assis repousem em paz. 

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

Durante o discurso do Sr. Aureo Mell-a, o Sr. 
Carlos Patrocínio, suplente de Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagás 
Rodrigues, ~~_'(ice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG.Pela ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presíd_ente, tento sempre me inscrever para 
falar, esperando que seja obedecida a ordem de inscrição. É evi
dente que poderia pedir licença ao meu Líder para falar em nome 
da Liderança, mas não gostaria de usar esses atalhos. 

Estava na Comissão, apreciando a questão da medida provi
sória, e telefonei para a Mesa com o objetívo de me informar- ares
peitO -das incriçôes, tendo sido a mim comunicado que o próximo 
orador inscrito seria o Senador Jonas Pinheiro, após o qual poderia 
eu falar. Como o Senador Jonas Pinheiro não está presente, deixei 
a reunião e vim ao plenário para fazer o corimnlcado. 

Gostaria. então, de saber quais os critérios agora adotados 
para se chamar os oradores. pois desejo obedecer à regra da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Com boa 
vontade, irei esclarecer a questão a V. Exa 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, embora 
inscrito antes, não faço objeção a que o Senador Ronan Titõ-use da 
palavra. 



Abril de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL Quinta-feira 14 1771 

O SR. RONAN TITO -Não quero prerrogativas, nobre 
Senador, quero apenas entender a ética da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A Presidência 
vai esclarecer a V. Exa a questão, com a boa vontade e a conside
-::-;5-c q.;c V. Ex a merece. 

O SR. RONAN TITO -Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Aqui está a 

lista dos oradores. O primeiro foi o Senador Lourival Baptista, que 
falou; o segundo, o Senador Jutahy Magalhães, que comunicou 
haver desistido, não tendo sido, entãO;"'cn-~UiiildO;O terceiro, o Se~ 
nador Eduardo Suplicy; o quarto, o Senador Aureo Mello. 

O Senador Eduardo Suplicy nãO foi chamado nessa ordem, 
pois comunicou à Mesa que gostaria de fazer uma permuta com o 
Senador Aureo Mello. E como o Senador Aureo Mello era o se
guinte, o de número quatro, entãO o Senador Eduardo Suplicy não 
precisou vii paia o lugar do Senador Aureo Mello. 

É comum esse procedimento aqui, terido sempre existido 
permuta entre colegas: às vezes, um quer viajar. "C_?utro tem necessi
dade de ir a uma comissão. 

Dessa fOrma, foi" chamado o Senador Aureo Mello. Ao tér
mino do seu discurso. deveria eu deveria chamar o Senador Eduar
do Suplicy, e o fJZ. Porém. VejO que O sen.aaor-Eduardo Suplicy 
não faz qualquer objeção a que V. Ex• use da palavra neste mo
mento; posteriormente, S. Exa o faria. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Exatamente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Sendo assim. 

concederei a palavra a V. Exa 
E, se V. Ex• me permite, gostaria de ressaltar que'está aqui, 

na insCriçãO feit.i pela Assessoria da Mesa. o nome do Senador Jo
nas Pinheiro, que não está presente no morilento. No entanto, está 
no livro e está aqui. --

0 SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, a inf6rmaÇão que 
obtive da Mesa foi a ~de que o Senador Aureo Mello estava falando 
e, em seguida, falaria o Seri3:dor Jonas Pinheiro. Como- S. Ex.• não 
estava presente no momento, eu seria o seguinte. Por isso~ apres-
sei-in,_ ..:1..1 vir ao plenârio. - ·- --- ·-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Expliquei a 
V. Ex• o motivO de haver dado a palavra ao Senador Eduardo Su
plicy. Tendo o Senador Eduardo Suplicy penriitido a V. Ex• que 
use da palavra antes dele e não estando presente o Senador Jonas 
Pinheiro, vou chamar V. Ex'\ que ê o seguinte à inscrição dO Sena
dor Jonas Pinheiro. 

Tem a palavra o nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) 
O SR. JUTAHY MAGALHÃÉS - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESiDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 

palavra. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo apenas uma 
infolmação, para agilizar um trabalho que pretendo fazer, não irei 
criar problema. 

V. Ex• vai entrar na Ordem do Dia f>OsiiriOrmente â pàlavra 
do Senador Ronan Tito e-ado Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Sim. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não tenho objeção al

guma quanto a isso, est9u apenas me orieiitaô.do para saber comO 
agir. Como tenho outro assunto a tratar, irei me retirar agora, retor
nando posteriormente, a frm de participar da Ordem do Dia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, da minha 
parte, como considero a Ordem do Dia prioritária, desisto-do meu 
pronunciamento. cedendo o meu tempo ao Senador Ronan Tito. -

Conclamo ·os Srs. Senadores a virem ao plenáiio-a fim de 
votarmos os projetes da Ordem do Dia. -- ·- · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Vou conceder 
a palavra ao Senador Ronan Tito e, em consideração ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães, informo a V. Ex'"s que ainda não temos 
quorum para votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, não es
tou fazendo qualquer objeção ao procedimento de V. Ex•. Como 
preciso me ausentar do plenário, não gostaria de corre:ro-iisco de 
não estar aqui no momeD.to da Ordem do Dia. Como esta não ocor
rerá iriiediatamente, posso sair e retomar posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - V. Ex' pode 
se ausentar agora e permanecer atento no seu gabinete, porque, se 
for necessâiio, tomo Ocorreu on-tem, farei apeiO pa.ra que os- Srs. 
Sena: dores venham ao plenário, a fim de votar. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. apenas para prestar uma informação à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA PMDB- RS. Pela ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente. de fato, temos hoje uma votação 
extremamente importante. de uma lei complementar que ontem re
cebeu parecer deste Senador. 

Havia sido infOrmado pela Mesa da existência de uma 
orientação de Líderes no sentido do parecer que foi dado. No en
tanto, não se confirmou essa-~orientação, de modo q~e hoje estou 
retificando o ·parecer e retirando a apresentação da proposta desse 
substitutivo. 

É evidente que, com isso, o projeto passa a ser aprovado na 
forma como veio, ressaltando, portanto; a necessidade de que con
V<X)Uemos os Srs. Senadores para que estejam presentes ainda hoje 
pela manhã, para votarmos o projeto de lei complementar, com o 
parecerretifiCado que éstou apresentando. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Se a Mesa 
bem entendeu, V. Ex• retifica o parecer, aceitando, pura e Simples
mente, o projeto tal como veio e não apresenta mais o substitutivo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Exatamerite. . 
O sR. PRESIDENTE (Chagas RodrignÚ) - Não preciso 

dizer a V. Exa que, quer para a aprovação do substitutivo, quer 
para a aprovação do projeto originário,- precisaríamos de quorum 
especial. que, no momento, não existe. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não há dúvida nenhuma. Por 
isso estou intervindo neste momentO, p-ara salientar a necessidade 
de que os Senadores estejam presentes, em número de 41 vo~ 
positíVO!f; no mínimo, pará -aprovarriloS o Projeto Tiiden Salttiago. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Perfeltamen-
te. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pau-
sa.) 

Concedo a pa.Iavra ao nobre Senador Ronan Tito. 
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o segnin

te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, em primeiro lugar, agradeço ao Senador Eduardo Suplicy, por 
cOii.ceder-me a palavra. Em seguida, desejo agradecer ao nobre Se
nador José Fogaça. E. em terceiro, a V. Exa, Sr. Presidente. 

Perguntaria ao Plenário aaaase há necessidade de uma outra 
explicação sobre o que disse o Senador José Fogaça a respeito da 
Lei Tilden Santiago, ou se todos entendemos. (Pausa.) 

Sr. PresideD.te, desejo fazer 3penas uma breve comunicação. 
Publicação de edital pode levar à contestação na venda da 

EMBRAER. 
sr. Presidente, a EMBR..AER é um patrimônio do povo -bra

sileiro. Com dinheiro subtraído do Orçamento, ou seja, utilizando
se do dinheiro com que se deveria atender à saúde, à educação, ãs 
estradas, ã infra-estrutura. foi montada urna indústria aeronáutica. 
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Essa empresa, no momento, 6 detentora de muitos conhecimentos, 
de tecnologias, de uma maneira geral. No cntan_to, sabemos muito 
bem que aquela assertiva americana sobre a questão da tecnologia 
hoje é 100% válida: "Funciona. É obsOleton. Essa tecnologia, que 
boje pode servír ao povo brasileiro e à EMBRAER. amanhã. Se fi
cannos três, quatro. cinco anos parados, pode não valer -rn.aís nada. 

Quando tivemos. no Senado Federal, uma votação par~ U:t
jcção de recursos do Orçamento, tirados do povo para colocar na 
EMBRAER, votei favoravelmente. sob condições --inclusive o 
Senador Jarbas Passarinho me acompanhou na votação. Aprova
mos a injcção de 500, 600 milhões de dólares àquela empresa, des
de que fosse para privatizá-la. Por quê? Para que nãq se perca o 
património da EMBRAER e, muito mais_do que isso, a tecnologia 
por ela apropriada. 

Fala aqui alguém que. no passado, agiu de maneira heróica, 
pretendendo pre.c;etvar um património do povo bi.a&ileiro: o Uoyd 
Brasileiro. Fui contrã. a privaiizaçao nã_quele momento e hoje o 
Lloyd está ã venda. Alguém quer comprar? Ningu~m oferece 10 
centavos, porquê virou sucata, não vale mais nada. Estipendiamos, 
gastamos_, jogando pela janela esse património do povo que era o 
Lloyd. O momento de ser privatizado era aquele, que obstruí e não 
permiti que fosse. 

Dizem que errar é humano. mas permanecer no erro é dia~ 
bóHco. Brincai- com o dinheiro do povo é mais do que diabólico. 
Tenho assistido, a pretexto de agradar o povo, a pretextos cle~to~ 
rais, a uma brincadeira com o dinheiro do povo- e, neste momen
to, estamos, outra vez, brincando com o dinheiro do povo. Ou 
privatizamos a EMBRA_ER imediatamente ou vamos, mais uma 
vez, jogar pela jane]_51 o dinhe_irg do povo, que foi tirado do Orça
mento e jogado lá dentrÇ) e, e.t;ttretanto, é absolutamente insuficien
te. Hoje, para a EMBRAER funcionar. será_ preciso, no mínimo, 
mais de 1 bilhão de dólares, além da demissão de três mil funcio-
nários. Senão, não funcioria. - --

Agora -este é um ponto importante -. a pretexto de res
guardar o património público. alguns são contra a priVatização. 
Isso está me lembrando Hitler, quando invadiu a Polónia em nome 
da paz, porque os exemplos que já tivemos de obstrução de priva
tização são catastróficos. Pergunto ao Senador Eduardo Suplicy, 
que foi tão gentil comigo, permitindo-me ç.sar da pâlavra. qual foi 
a empresa que o Presidente do seu Partido e mais alguns compa
nheiros foram pedir ao então Presidente Sarney qt;te_não privatizas
se. Foi a COBRAS MA? 

O Sr. Eduardo Suplicy- A COBRAS~ era uma empre
sa do Sr. Luiz Eulálio Bucno Vidigal Filho, se não me engano. 

O SR. RONAN TITO- Não me lembro. Era uma empresa 
que fabricava vagões. 

O Sr. Eduardo Suplicy - MAFERSA. 
O SR. RONAN TITO -Sim. foi a MAFERSA. Então o 

Presidente José Samey permitiu que não fosse privatizada naquela 
ocasião, mas o inevitável, mais Cedo ou~ mais tarde, acontece, 
como diria o Conselheiro Acácio. Ãconteceu. O Brasil perdeu, no 
mínimo, dois anos naquela brincadeira e nl.a:!s 30 T)Jbões de 46la
res. Quem vai ressarcir ·o Tesouro dessa gentil~za? De um_ lado, al
guém que pede que não_s_e demita; de outro lado. o Presidente. que 
diz: "Vou conceder". 

A EMBRAER está no ponto de ser privatizada Essa cíu.és
tão já foi discutida aqui neste plenârio e, mais do que isso, autori
zamos a injeção de 500 milhões. de dólares desse _Orç~ento 
minguado, onde faltam recursos para a saúde, para a educação, 
para o leite das crianças, para tudo, com o c_olllpromisso de a EM
BRAER ser privatizada. E, agora,_vamos entrar. em juízo. e, se 
possível, aparecerá lá um soldado que dê uma cacetada na cabeça 
de alguém para aparecer sangue e se dizer hei-61, porque lutou con:-

tra a privatização. Patranha das patranhas, engo::lo dps engodos, 
mentira das mentiras! 

Neste _momento, resguardi:r os interesses brasileiros é criar 
condições para que _essa empresa, que está capengando, que está 
afundando, seja privatizada. por...p:.e, se ela for privatizada, conti
nuará aqui no Brasil, criando empregos ~ apropriando tecnologia. 
Caso contrário, quem está disposto a votar mais 1 biJhãÕ de dóla
res para os cofres da EMBRAER? Quem? 

Pelo amor de Deus! Essa demagogia já foi feita_diversas ve
zes. Chega! Vamos respeitar um pouquinho os contribuintes. Não 
vamos fazer, outra vez., aqueles escândalos que foram feitos no 
passado. 

Eu me lembro de um Governador de Estado, até um homem 
conceituado, que. primeiro, insuflou a população contra a privati
zação ~e uma determina9,a empresa e, depois, mandou a polícia 
meter o cacete naqueles que jriam lá resistir à privatização. 

Isso aconteceu no-episódio de privatização da Companhia 
Siderúrgica Nacjonal, no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, ela 
não é privatizável, mãs todoS sabíamos que a lei determinaria que 
ela o fosse. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas, insufladas 
pelo Governador da Guanabara, resistiram à sua privatização, e o 
mesmo Governador mandou a polícia me!er o cacete. Que .beleza, 
não é? Este País é exttaordinãrio! 

Sr. Presidente, em nome dos recursos do povo brasileiro, 
em nomé desse Orçamento minguado, peço, pelo amor de Deus: 
não sustem essa privatização! Permitam que a EMBRAER conti
nue extstuulo! Ninguém vai pegar a EMBRAER, _colocá-la nas 
costas e levá-la para os Estados Unidos rl:a __ América do Norte. A 
única maneiia de essa empresa continuar vivendo~ através da ini
ciativa priyada. Por _quê? _Porque ela precisa de recursos e;_não te
mos recursos para incentivá-la. 
_ _ ~ós temos casos de empresas e~tatais que funcionam ex
traordinariamente _e que não têm necessi~de de apropriação <f.e_re
cursos. como é o caso da_ Vale_ do _Rio .Doce. P,or q~ê? Porque a 
V ale do Rio -Doce __ compete interna e externamente. _Com isso. ela é 
uma estatal que tem vitalidade. Em uma consultaria efetuada pelos 
Salomon Brothers. há pouco tempo, ela foi considerada uma das 
melhores mineradoras e comerciantes de minérios _do mundo. Não 
vejo por qUê privatizá-la. · - -· · -

Não sou daqueles que pensam que a solução de todos os 
problemas -é a privatização. Também não sou daqueles que pen
sam que as estatais são o paraíso da irresponsabilidade administra~ 
tiva. Diante de Deus, não sou! Mas há casos e casos. E, neste 
instante, urge privatizar a EMBRAER. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. RONAN TITO - Com muito prazer, ouço o nobre 

Senador Eduardo Suplicy, por graça de quem eu falo neste mo-
mento._ _ . _ .. 

O Sr._Eduardo Suplicy -Senador Ronan Tito, em l 0 de ju
lho de 1991, o Senadc;>Fed~ral voto~ favoravelmente no_ sentido de 
ser aprovada uma operação de relending da ordem de 407 milhões 
d~ dQlares, operação segundo a qual o Banco do Brasil colocava 
recursos na EMBRAER. Sabia-se, naquela ocasião, que a EM
BRAijR estava ne_cessitando de recursos e houve, então, uma 
preocupação do Senador NelsOn ~eiro - já preVendo que pode
ria, mais tarde, haver uma tentativa de se privatizar -a EJ\ffi~R. 
aÍl!da mais diante da nova injeção de recursos do setor público na~ 
quela empresa, que tem tido uma função estratégica de desenvolvi
mento tecnológico para o Brasil- no sentido de que, em havendo 
a privatização, seria importante que o- Congresso Nacional apro
vasse o edital de privatização. Isso foi"incluído na Resolução n° 30 
do Senado. Há três semanas, quando o BNDES estava cogitando 
de encaminhar o edital de privatização da EMBRAER, o Presiden-
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te Pérsio Arlda telefonou-me perguntando s~bre o_ assunto. Eu 
avaliava que seria importante que aquele edital fosse encaminhâdo 
para exame do Congresso Nacional. O Presidente da Comissão Di
retora da Comissão de Privatização. Andié- Franco Montoro Filho. 
encaminhou ao Presidente Humberto Lucena que, por sua vez. en
caminhou-o_ à Comissão de Assuntos &onõmicos, Sem. entretan
to, !="olocar nos termos daquela resolução. Preocupado c_om o 
assunto, conversei com o Senador João Rocha; fiz uma visita ao 
Presidente Itamar Franco e conversei com o Ministro Hargreaves, 
lembrando aquela resolução. O Presidente Itamar Franco disse-me 
que iria respeitar o" Seriado Federal e encaminhou,- naquele mesmo 
dia ou no dia seguinte, uma mensagem presidencial. Portanto. não 
apenas o Sr. André Franco Montoro Filho mas também o Presi~ 
dente da República encaminharam ao Presidente Humberto Luce
na o edital. Disse ao Presidente Itamar Franco: '-'Presidente, não se 
trata de uma questão de se opor à privatização, mas seria impor
tante que, dada a situação histórica e estraiégíCa dessa empresa, o 
Congresso Nacional fosse bem informado das razões da privatiza
ção e da maneira como ela vem sendo feita. A mensagem presi
dencial foi, então:, recebida pelO PreSideitte-HUIDberto Lucena. que 
a encaminhou à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
onde, ontem. -o Senador Iram Saraiva ·designou o Senador Jutahy 
f\.1agalhães para dar parecer - se é o caso do Congresso Nacional 
aprovar aquela resolução, vez que surgiram-dúvidas se, em função 
de medidas provisórias posteriores, haveria ou não aquela necessi
dade. Sugeri ao Senador Jutaby Magalhães, apesar de não conhe
cer ainda seu parecer, mas precisando Q_Ccngresso Nacional, de 
acordo com a Resolução n° 30, aprová-la, ou mesmo se S. Ex•. em 
seu parecer. considerar que isso já está ultrapassado, até porque o 
Senhor Presidente teve a atenção de encaminhar o edital ao Con
gresso para que possamos ouvir, até em reunião conjunta da Co
missão de Constituição. Justiça e Cidadania e, proximamente, na 
de Assuntos Econômicos, antes do dia 20 de maio - data do leilão 
de privatização_ da EMBRAER-, o :Ministro da-Aeronáutica-que 
foi. segundo André Franco Montoro Filho, quem o convenceu, 
pois ele prioritariamente não era a favor da privatização, especifi
camente, da EI\1BRAER -.bem como o Sr. André Montoro Filho 
para que expliquem os termos do edital. V. Ex• sabe que surgiram 
dúvidas sobre .os. tennos e (!.S razões: O Presidente do BNDES ex
plicou quê, em números redondos, a EMBRAER tem hoje uma dí
vida de quase 900- milhões de dólares e um patrimônio de 600 
milhões de dólares. Há duas possibilidades: ou o· Governo assume 
a dívida para que alguêm compre a empresa por 600 milhões de 
dólares, ou _o Governo paga 250 ou 300 milhões de dólares para 
que alguém assuma o patrimônio da empresa. Alguns economistas 
fizeram uma avaliação independente a respeito, a exemplo da Sr" 
Laura Calabi, do Sr. Amir Khaair e outra economista. O parecer 
desses economistas, em virtude de sugestão que fiz, foi distribuído 
aos membros da Comissão de Assuntos Econômicos. De acordo 
com esse parecer, o patrimônio da empresa representa um pouco 
mais do que 600 milhões de dólares. Seria importante que tivésse
mos essas informações pormenorizadas. Primeiro: é preciso que 
especialment_e a Comissão de Assuntos Econômicos esteja bastan
te _consciente a respeito desse processo de privatização. Segundo: a 
questão do_ edital. O Governo, por exemplo, acha que deve manter 
o controle da empresa em mãos nacionais e limitou em 40% a par
ticipação do capital estrangeiro, no edital. Seria importante que_ ti
véssemos conhecimento das razões da Comissão de Privatização; 
ou seja, por que chegou a isso? Há uma participação para os traba~ 
lhadores. Que razões levaram a isso1 Enfrm, Sen,ador RQllall Tito. 
faço a recomendação, inclusive a V. Ex•, membro da Coni.issão de_ 
Assuntos Econômicos, para que possamOs ouvir as autoridades dO 
Executivo, da própria EMBRAER e da Aeronáutica sobre esse as~ 

sunto, para que a decisão seja a mais racional e, depois, não tenha
mos dúvidas a respeito. Há uma reportagem da revista IstoÉ que 
levanta algumas dúvidas sobre a forma do edital. Tudo isso pode 
ser esclarecido e assim poderá até o Congresso_Confirmar, depois 
de um debate a respeito desse assunto, que o edital ficará válido 
em seus termos, para que o leilão seja realizado em 20 de maio. O 
Senado Federal e a Câmara rl:os' Deputados poderão, diante dessa 
discussão. propor alguma alteração. Não sei em que medida V. Ex' 
conhecia es.ses detalhes, mas avaliei que seria iinportante -que V. 
Ex', assim conhecendo, até possa contribuir para que, proxima
mente, quem sabe_ na semana que vem - porque o Senador João 
Roch~. o Presidente_ e o Vice~Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicns viajaram esta semanã -.-possamos ter a oportunidade 
de uma reunião dessa natureza para o exame do assunto. 

O SR. RONAN TITO -Agradeço o aparte do nobre Sena
dor Eduardo Suplicy e felicito-me por poder conceder-lhe esse 
aparte porque, na verdade, falo por concessão do Senador Eduardo 
Suplicy. 

V. Ex' diz que alguns_economistas acreditam que a Compa
nhia Siderúrgica. Nacional vale mais. Lembraria que Barbosa Lima 
Sobrinho falou que a USIMINAS valeria, no mínimo, 18bilhões 
de dólares.; contudo, os tigres aSiáticos estão montando aciarias, 
todas computadorizadas, a um custo de mil dólares a tonelada de 
produção. Nesse caso, a USI:rvtiNAS valeria qualquer coisa em re
dor de 2 bilhões e 5QO milhões de dólares se fosse montada atual
mentE:' _com os critérios, principaimeri.te, da Coréia: cOm 
computadores, controle de qualidade_etc.;mas conforme o critério 
de Barbosa Lima Sobrinho que, segundo ouvi aqui, é homem que 
não fala simplesmente - não tenho opíníãõ peSSOal -; quando ele 
fala é dogma- não podemos discutir -,-valia 18 bilhões de dóla
res. 

Por outro lado, digo a- V. Ex•, o -que é despiciendo, que 
quando se leva a leilão, o mercido corrige o preço se ele estiver 
baixo ou· alto. Ninguém é obrigado a ~ender pelo pfeço mínimo. 
Se tivermos pretendentes que queiram pagar um preço superior, o 
leilão vai determinar isso; EsSa é a-regra-do jogo; nãó é do Brasil; 
é do mercado, é do mundo todo. EntãO, se vai a leilão, se ele é 
aberto ... Devo dizer a V. Ex• que há um detalhe em suas explica
ções que desconhecia: essa proibição de que empresas internacio
nais nãO podem adquirir a EMBRAER. Eu imporia outra 
condição: de que a EMBRAER não pode sair daqui. Só isso. Fi: 
cando aqui iria linritar o núillero-dõs comPradOreS, -e- o qiie ãcoD.te
ceria'! V. Ex• disse: até_ 40%. Eu 9-iria o contiário: â eiripiesa não 
pode sair daqui. SO issO. Esta seria a condição; E teria que ter con
tinuidade. O mais seria estultice, é abaixar o poder de competitivi
dade e o preço da empresa. Se alguma empresa multinacioD.ãl se 
interessar em comprar o controle dessa eüipresa, não vã.i querer 
compiar, não vai poder comprar. ó iriei'c"ado vãi fiCar restrito, me~ 
nor. O que vai acontecer? Vamos adquirir menos cruzeiroS -por 
açãO-do que teríamos se ampliássem~s o mercado. 

Alguém pode investir. de Tóquio, na Bolsa de Valores do 
Brasil, e qualquer brasileiro pode investir na Bolsa de Tóquio. 
Desculpem-me, mas essa colocação é estúpida, ignorante e, além 
de tudo, mostra um desconhecimento que o Poder Executivo tem 
do mercado no atual momento. Desculpem-me, mas sou Qbri_gado 
a falar deste jeito. -- - - --- - -

Qualquer cidadão brasileiro pode inveStir na Bolsa de Nova 
Iorque, de Londres, de Tóquio. Qualquer norte-americano pode es_-
tar investindo na Bolsa daqui. -

Mas, de repente, vamos criar regras para quê? Para l.im.itar a 
possibilidade da venda e por preço correto. Quanto mais restringir 
o mercado menos CQDlpetidores teremos e menos preços teremos. 
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Lembro-me bem que quando Felipe González. homem da 
0extrema direita" da Espanha, privatizou a indústria autom()bilísti
ca espanhola, os ditos esquerdistas disseram c seguinte:" Primeiro 
Ministro, o serihor vai vender a indústria automobilístiCa? Isso não 
será um prejuiio para o EstadO?" Ele respondeu: "--Se os alemães 
pegarem essa indústria à noite, colocarem nas ·costas e levarem 
para a Alemanha, será um grande prejuízo para a Espanha. Mas se 
trabalharem aqui, aumentarem, como eles se comprometeram, a 
produção, agregar tecnologia. criar mais empregos, a Espanha vai 
ganhar muito". 

Mas esse pensamento é de um estulto, de um homem que 
frequenta os extremos da 1'extrema ·direita" e que não entende nada 
de mercado. Apenas por "estultice" do povo espanhol, está lá há 
não sei quantos anos, batendo inclusive recordes de tempo no po
der. Ele consertou a Espanha, c-olocou-a no rumo certo e está lá 
administrando o ·país de maneira magnífiCa. -

Nós, com a nossa "sapiência11
, somos capazes de questionar 

os maiores luminares do mundo moderno e ficarmos apreciando 
tudo aquilo que não deu certo, e dizer que aquilo, para nós. é que é 
tabu. Então, o esqueidismo que não deu certo na Rússia - e que 
eles estão avocando neste momento-; esse, para nós, é "imexível" 
-como diria um ex~ ministro deste País. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Pennite-me V. Exll. um 
aparte? 

O SR. RONAN TITO- Com prazer, ouço V. Ex'. 
O Sr. Cid Saboia de Canalho- Eu estava no meu gabine

te acompanhando o discurso de V. Exll. e estou vendo o rumo que 
V. Ex a dá ao seu raciocínio. Quero, no entanto, dizer, nóbre Sena
dor Ronan Tito, que essa questão cia privatização, leilões etc, fud.O 
isso _é da maior gravidade e do maior cuidado nacional Não é 
uma questão que s_e leve no peito, generalizadap1ente. Tudo que se _ 
generalizar leva, evi~ntemente, a um prejuízo. Acho que há o que 
deva- ser privatizado, deva ir a leilão. Essa prOvidência de que fala 
V. Ex11., de não retirar a empresa, isto é básico, porque ela lião- será
carregada para o exterior; ela ficará aqui gerando riquezas, prOdU
zindo (ff~itos na econon:iia, tudo issO é muito razoável. Mas não_ 
admito. no meu r;u~iocínio, mes.q1o acompanhandO 0-brilhãntism.O
de sua dissertação, é.de como o Estado I?05Sa se ausentar por intei
ro de todas as iniciativas. Por exemplo: eu não sinto o País- t:nae:lufõ 
neste momento para, numa Revisão ConstituciOnal, privatizar a 
PETROBRÁS ou al(erar ... 

.O SR. ROJII~ TITO - S~nador, a PETROBRÁS é impri-: 
vati.zável.- Qualquer empresário _sabe disso. _O patrimôD:iO-líquido 
da PETROBRÁS é de 130bilhõosde dólares e ela fatura 14. Qu;U
quer e;mpresârio sabe que os~ capital tem que ser remunerado de, 
7 a 10%aoano. APETROBRAS vende 10% ao ano. Ela criou um 
monstro às custas dÜ TeSouro Naçional e do povo brasilf!iro; in:
vendável. Ninguém no mundo vai comprar a PE1RÜBRÁS, V. 
Exll. pode dormir tranqüilo, pois ela é iinpriVatizáVel. Com a rCgTa 
de economia de que o capital tem que ser remunerado de_ 7_ a 10% 
ao. ano, no míninjQ- a PETROBRÁS \em um patrimôniÓ de 130 
bilhões de dólares e fatura 14. Qtlem comprará? · 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho -Sim, mas há um aspecto, 
Sen~dor Ronan Tito, nesses 13 ou 14 bilhões de dólares que ela 
fatura, porque aí nesseS 13 ou 14. bilhões de dólareS estamos ape
nas verificando o n;tercado petrolífero e similares, e_nãoestamqs 
verificando o peso político dessa posição. Ve"jã- V. Ex•, por exem
plo, que os Estados Unidos pagam, na: verdade,muito mais por um 
barril de petróleo do que o preço declarado contabilmen\e, porque 
os .Estados Unidos. para terem petróleo, mantêm uma indústria bé
lica, mantêm ocupações territori{lis. mantêm Uilla poBtic-3. "éxtenla 
toda voltada para propiciar a possibilidade di cOmpra do petróleo 
num determinado setor do mundo, um setor muito conflagrado. 

Por isso o barril de petróleo nos Estados Unidos há de custar _não 
os vinte-e poucos dólares e sim mais de 90 dólares, -quiçá--100 dó
lares o barril. Nesse lucro da PETROBRÁS V. Ex' pode multipli
car. por essa proporção norte-americana, pela diferença do barril 
verdadeiro- de petróleo para o barril que os Estados UnidoS com
pram com todos os cuidados da política internacional. Se fiZer 
uma conversão vai verificar que o lucro da PETROBRÁS é bem 
maior. 

O SR. RONAN TITO -Penso que V. Ex•.nestemoffiento. 
não deu aula a mim, porque não entendo nada de ecOnomia. mas 
deu aula ao pós-graduado economista Eduardo Matarazzo Suplicy. 
porque, com toda a sinceridade, tenho escutado muito de econo
mía, mas é a primeira vez que vejo ap:ropri3.çã0 de cústos políticos 
com esta predsão que V. Ex a fala. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Não, não estou f...tando 
cOniabiimente, nem ecoD.omicamente; estou falando politicamente, 
porque um assunto tem diversas facetas. Só estou traZendo uma fa
ceta pOlítica Para a questão. Sei que nao podemos aplicar à econo
mia um custo político, ainda mais um custo de política 
internacional. Mas ·quero dizer que o Brasil, para obter essa mesma 
situação, poderia, como os Estados Unidos, despender muito mais 
direta e indiretamente. N-ao é aula! Sabe V. Ex• que neste Senado 
quem entende mesmo_de_e_cooomia. quem tem demonstrado isso 
em seus pronunciamentos, é V._ Exa. Sou um bome_m que cuida 
mãis do aspecto jurídico e de outros aspectos. 

O SR. RONAN TITO - Não é verdade. V. Ex' é um gran-
de político e entende muito de tudo. . . . _ 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Estou abordando a ques
tão no asPecto real. Quanto custa um barril de petróleQ aos EstadOS 
Unidos? Contabilmente custa tanto, politicamente tanto, não é? Na 
política~temahá.up1 .... , - . _ _ _ . _--- _ , 

O SR. RONAN TITO- V. Ex' também já fei esses cálcu: 
los quanto ao Japão, Itália. França, Alemanha? Ou só dos Estados 
Uni4os? -_. . . . . . . . . . 

O .Sr. Cid Saboia de_ Carvalho~ Já vi quadros tomparati
vO~._Tivê· o·~idã4o de a,n!llisar·quadros' Col:nparativos. Verifiquei a 
situação do petróleo em vários paíSes do mUrido. ser que -as fOntes· 
norte-americanas· ~carão âentro de cinco _anos e ,seis _meses apro
ximadamente-- é o-Período pelo qual os Estados Unidos terão pe
tróleo. Eu tenho medo, Sinceramente, de que- o moo o pólio do 
petróleo quebrado no Brasil ou a privatizaçãO da PETROBRÁS, 
quanto a qUal V. Exa,_ i.ranqüilizâ, pela hnpossibilldacie da aquiSi
ção privada dessa empres8., porque ela se tomou, digamos assim ... 

· ·O SR. RONAN TITO -É um monstro! Um monstro! _ 
O ~r. Cid Saboia de Cat-va)ho -:- Exato. Ela se tomou algo 

monstruoso dentro da economia brasileira. -
O SR. RONAN TITO- Ela é a 16' empresa do mtmdÔ ~m 

~pital e patrimônio líquido; mas ela é a 1&9· empresa em faturã.. 
m:ento. 

9 Sr •. Cid Sabo;~ d,e Çiu:va~O. -:- Pois bem, verificando 
que o monopólio quebrado. trouxesse para cá, na exploração do pe
tróleo, diretamente, empresas norte-americanas, elas poderiariJ. le
var o Dosso _petróleo para os Estados Unidos, apressar o ·no-sso 
fmaJ de produção. Nós temos o máximo de 40 anos em petróleo. A 
Venezuela tem 300 anos -de petróleo, mas eSses -300-ãiloS são- pe-
tróleo d,e baixa qualidade. O petróleo de boa qualidade, na Vene
zuela. se não estou enganado - vou arriscar aqui um dado -,
parece-me que poderá chegar a 80 anos. Mas chegará a 300 no pe
tróleo de baixa qualidade. EntãO; todo~ esses dados me preocu
pam. Veja V. Ex' que a PETROBRAS já abriu um pouco -
quando ãqueles __ cqntratos dk: _risco foram celebrados, repreSenta
vam uma abertura do próprio monopólio e nada daquilo deu certo. 
Não estou tecendo um juízo crítiCo a V. Ex~~.. Eu estou apenas I em~ 
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brando que o Estado moderno - aliás, quero dizer que-eStíve relen
do uma obra fundamental sobre o Estado, de Euzébio de Queiroz 
Lima, que o Senador Josaphat Marinho deve conhecer muito bem. 
uma obra clássica da teoria de Estado; penso que a última edição 
que saiu fOi em 1953, mas ainda se mantém absolutamente nova. 
como nova é a obra de Dei Vecchio e de muitas teorias de Esl.a.do~ 
obras que, naturalmente, não prescreveram, obras que não enve
lheceram-, por tudo isso, verificamos_ que, evidentemente, ele, o 
Estado, se exarcerbou. V. Exa tem razão quando fala em tudo isso: 
o Estado exagerou, o Estado, no Brasil. ocupou estradas de ferro. 
ocupou estradas vicinais, as BRs ... 

O SR. RO N AN TITO - Mas, segundo alguns. tUdo isso é. 
estratégico. Eu airida não descobri qUe Cstratégia é e.:>sa,_ma:S_tudo 
isso é estratégia. . . , 

O Sr:Cid Saboia de Carvalho~ O Estado ocupoo os por
tos, o Estado ocupou os teatros, ocupou a edição de livros... · · 

O SR. RONAN TITO -Ocupou hotéis. . . ... 
O Sr.- Cid Saboia de Carvalho - E isso. iViâen16irierite, 

está errado. 
. Q SR. RONAN TITO - Não, isso é estratégico; apenas V. 

Exa nãó per'cébeti. V. Exa não sabe o que acontece na suíte presi
denéial do Grande Hotel de Araxá, terra onde nasci Eu ví faZer 
aquele h~tel. ~ fui ~larãdo pCrsôria non grata na -mlnh~ cidade, · 
porque disse que aquele hotel Precisava serpriv.itiia:dõ: V. Ex" rião
pode imaginar, politicamente, o qUe 'vafoco:het IÍtúD.à Suít'e d"á.qlle- · 
la s'e aquilo for (mvatizàdo. JamaiS~- ~x~ ~e·~po/; ' ' ' 

O Sr. Cid Saboia de Canrallio - Essa sua critica; ainda 
mais marcadA j,éiá ironia, é CóntúndentC e verdadeira: D.irtguém 
pocÍ.~ r:iegar isSo aO talento de V. Exa. Ninguém pode negar. A sua 
tese é perfeita. Apenas temos ·que verificar o·i'eflexo de -determiná
das providências, não-apenas da economia, nias,-po"r "eierilplO, ria 
qu'e~tã? d§ ·se&t!_f4nç-~ ~-ad~nal,' nO que Conçeme à Ti!LEBRÁS. A 
1ELEBRAS faz o intermeio das ''teles11 nos Estados; quer dizet, é' 
uma coisa gravíssima O ç:ontrole da t_elecoriiiiiiícaÇãO. Entãd. ape
nas defendp um ·aprdflmdarrienlo, btn' estudO. mtiitó gi'aiidé j>ara o 
qu3.I'não estaniós p'rCparad.OS nessá. Revisâ:ó, porque'criarrios a fi
gurá ditatôriàl'de ur:D'I{elatOi. tim_d'istaric~amento mujtO grande 
paia- cóni 0 .Plên'ário; U~ ilC~limiqade· nã ~decisão. Não há como 
esiudar isso profundamente; mas- tembs. que fazê-lo. · · ' 

.-O.S&.'RONAN TITO...: V. ex• tev.e C_inco ailós de prilzó. 
p~~ ~e~fu~. Es~e. arti~o •. art. ·3o ~~ P!Sp~i~&yÇonSUtué:foiúris 
Tran~i.tóna,s~ (o~ prol atado no d)a 5 de outubro de 1988·. Seis _anos! 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho -"- Mas a· leitura desse' arti
go,,sabe V. -&.•;é feita de dóis tr1od9s._É'f~ítà quahtõà--ili1enÇão do 
legiSlador. É uma leiluta: foi 'a' quê 'predoniillàu'. "E há Urha leitura 
técnica, que é a minha, que nãó a"uioriz3. _a 'RevisãO.' &tãO, 'n'isso aí 
diS'?oi:'dap.ios inteiráillenté,' se b~m-quc'sou o vencido e estoU lá na 
Revisão marcando a minha posição. 

. O SR. RONAN TITO -Parabéns a V. Ex• 
• r • • O ·Sr. Cid SabOia de' Cá.i:-vallió - F'ul ·vellcido,_ màs estou 

lá. 'áeinOCTaiiCáníêni.e, COfiO "v. 'Exã eStãii-à Veiiddo nunla outra si
tuação.· Màs o qUero -dizer é que todos·esses 1assuntos ·são ajJrbfunw 
dtívéis. V. Ex• está prestando uma ·rontribuiçãó aO tlai Url:J.á visãO 
forte; tontundenie, Sobre todOs e~seS jJrobleniis~ ApenaS defehdo 
qUe _o Estado 'não pOdé deiXar de ier- uma atívldade aqui~· ali, em 
que sua preseD.ça: Sirva Coino pailmefro. c-omo na -áreã: ae educa
ção, cOmo na área de saúde e em outras áreas. Então, pergunta-se: 
E quanto às telecomunicações? QUanto ao fomeciiÍlento de petró
leo e sua ;exploraçãO, é necesSárià._'a· jlresehÇá ~à Estado? Então, 
essé aprofui:lClame:O:to é- básiCo',- florqué os·qlle de'ferldeÍn u_ma tes_~ ~ 
os ciue defendénl oUtra se conflitani nulna deteii:ninada ãrea onde o 
pontó de conciliaÇão 'será, Seni dúvida, o interesse nacional. Quero 
parabenizar·v. · Ex• mais uma vez pelo discurso ·qUe fáz, íricluSive 

porque traz exemplos os mais vari~dos, e fixo minha posição: Sou 
contra a privatizaç-ão da TELEBRAS, sou contra a privatiZãção da 
PETROBRÁS, e a qualquer tentativa que surgisse infrutífera tam-
bém seria contra. Sóu contra a quebra desses monopólios porque 
entendo que o momento não é adeqUado, nem há fórum para esse 
estudo porque a Revisão não-está capacitada a tanto. Mas não me 
recuSO - entenda bem - aos estudos que V. EX11 hoje clareia aqui e 
ilumina nossas mentes dandÕ novas linhas e novas dimeflsões para 
que-examinemos o assunto. Quiçá sejam assuntos para outros riio
mentos. porque este Legislativo é vivo. ele não pára, está sempre 
atuando. Lá fora há uma imagem distorcida, e seria preciso que se 
tomasse conhecimento de um discurso com tantos quilates como o 
de V. Ex11 para saberem o valor deste Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues. Fazendo soar a 
campainha.)- Pediria ao nobre Senador Ronan Tito que não mais 
concedesse apartes, a fim de passannos imediatamente à Ordem 
do Dia. 

O SR. RONAN TITO- Tenho baStante collhecimento das 
minhas limitaçõeS. Tanto tenho que já proclamei e vou repetir, não 
rrie"carididato à reeleição. EStou até muito bem nas pesquiSas" no 
meu Estado: estou em primeiro lugar, segundo a:s publicações do 
Ibope. da Vox Populi etc. Mas, nobre s-enador, estou inteiramente 
superado pela realidade do Parlamento. Nã~ tenh~ a pretens_ão de 
pensar que-sou o homem com o passo certo num exército onde to
dos estão riiarchando com o passo errado. Tenho certeza qué estou 
errado, absoluta certeza. 

Quando vejo, por exemplo. como aquele terremoto em Los 
Arige1es abalou as estruturas daqUeleS pontilhões a ponto de desa
b'arem ou _quase, e vejo os americanoS come,çarem imediatamente a 
reCOnStrui!-JiCo pensalldo que estão errâd.Os. Tinhaní de ·escutar os 
bràsileiros, tinham de fazer umá CPI pOrque :aquilo é um absurdo; 
aqu~la empreiteira, quando construíu àquilo· ali, 'sabia muitO bem 
qué lá há terremotos. Mas como foí que fez -aquelas construções? 
ISso ·é um absurdo, tinham de fitzer uma CPI. tinham de chamar 
pessOã.s_deste Parlamento para ir lá questionar a: construção daque
leS- elevados; que- Parassem os· Estados Unidós para saber, 'direta
mente,' por·que aconteceu aquele'terremoto; eril prinle'iro lugar, e 
depoiS uma <PI -para saber. queni Construiu; terceiro, querO: era o-
governador? . 

· _ A diferença nossa é que lá, guando se necessita fazer, fai-_ 
se:;-aqui, -discutimos. Estamos discUtindo !ud.O,' «:n<tÜat}to·t~so te_~ 
moS deseinpregad6s, temoS gente que pas_Sa forite. ·MaS isso não 
sénsióilizá ninguérii, Sr.Presidente. e·as caUsas dissÕ-tainbém não.· 
Qúe!eirióS disCutir O preCiOSismO dàs llbSsas idéiaS,' que sãd sem
pré stibjetivas, todas elas lastreadas em doutrinas: Per~_n:tó_àqtii 'e 
m:e pergunto: será que existe alguina'dobl:!'i!ta ne'sie"nitiiido, certa 
oU errada, que nãO tenha tido uhí lumiilar para defeD.der teses e 
niáis teseS ~obre ela?" · · · · - · 

Mas tem alguiDa coisa que-supera to4as a:s teses: é a reaiida
d~ .. A realidade brasileira é cruel: são 14 xp.ilhões -de ·desémpregaw 
dós, são m.iis de 30 triilhões que pasSam fõnie, -ségllndo o Betinho; 
90% das cidades dÔ "interior deste' <Pais não têm rede -de esiOtO. • 
pOUca -água-é tratada e faltam escolas; e isso não qllêrem.oS'discu
tiT .-Talvez; instítuamOS aqui uma CPT para apurar o porquê- de tudo 
isso' iC:OiiíêCei, embOra todos saibamos pot que i"sSó acontece. · · 

- -" Queióuvir Uma razão. Si'. Presidente, pára encerrar? 
O Parlamento moderno fOi criado par<i duas coisas: para fa

zer o orçamento e parã fiscalizar o rei -século Xll, João Sem-terw 
ra. Criou-se o Parlãmento moderno para limitàr Os ga5tOS do "rei e 
fiscalizá-lo. A Corirlssão de __ Qrç~énto doS Estados Unldo's da 
América do Norte, a Budget Comis'siOn está recebendo nesse ins-· 
tanle o Orçamento"de 1995. Hoj~. Senador José Fogaça, oParla
niento dos Estados Unidos da América do Norte está recebendo o 
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Orçamento_d_o ano de 1995.. Sr. Presidente, ainda não rec_ebemos o 
Orçamento de 1994! Como vamos 1imitar os gastos do reí e fisca
lizá-lo? 

Nesse momento. o Parlamento brasileiro está agindo mais 
ou menos desta maneira: dirigindo um carro com q pára-brisa pin
tado de preto e olliando através do retrovisor. Estamos flscaliza:D.d6 
o rei pelo retrovisor c empolgadíssimos cOm -a nossa seriedade, 
competência c, princip3.Imcnte, com a nossa eficiência.- Será que 
seremos julgados pela nossa competência ou pela nossã eficiência? 

Sr. Prcsídente, em termos de competência, dou dez para to
dos, menos para mim. Conheço a:s minhas limitaÇões -tanto 3.~ ~o
nhcço que não sou mais candidato. Mas, em termos de eficiência. 
vamos deixar que a história julgue. 

Muito obrigado. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco- Alexandre Costa- Alfredo Camnn."- An

tonio Mariz - Carlos Patrocínio- Cid Saboia de Carvalho- Da
rio Pereira -- ~ Divaldo Suruagy - Esperidião Amijl_- Flavlai:to 
Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho-- GuiL'ler
me Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho 
-João Calmon -Jonas Pinheiro_:- Jônice Tristão -Josapbat Mari
nho -José Fogaça- Jos~ Paulo Bisol -José Sarney- Júlio Cam
pos - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Qias ,
Louremberg Nunes Rocha- Lucídio Portella - Márcio Lacerda -
Marco Maciel - Mário Covas - Meira Filho - Moisés AbÍ'ão -
Nelson Wed.ekin - Ney Maranhão- Onofre Quinan - Raimunâo 
Lira - Ronaldo Aragão- Ruy_Bacelar- Teotonio Vilela Filho
ValmirCampelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a l!le!a, 
oficies que serão lidos pela sr- Primeira~Secretária. 

São lidos os segu4J.tes 

. Brasília. 13 de abril de 1994 
Senhor Presidente, 
COm meus cumprimentos. venho comunicar a V Ossà ExCe

lência a substituíçãO do Senador Pedro Teixé:ii'a como·tiilllã.r-da 
Comissão · ·Temp6rári<i df:stinaàa a instnih a re_P,resentação da 
Mesa do Senado Federal contra o senil'&' Semiddt NRonaido Ara
gão fonD.ulada_com base no art. 55, § 2°, da Constituição F~f?ral e 
no ~ 32 do Regimento Interno desta Casa._ Ó novo titular repre-
se:ntapte. dq PP j>ass~ a ~er o Sen~dor João Frar.t~a. -

Prevaleço-me ~inda do ~sejo para niapifestar-1he as ex
pressões de minha real consider~ção e apreço.- Senador lrapllâm 
Costa Júnior~ Líder do Partido Prpgressísta. 

· Bra8íiia, 11 de abril de 1994 
. senhor Presidente, . . 
. Em aditamento ao Ofício n' !40i94-GLPMDB," de .2I-3'94, 

comunico a Vossa Excelência qUe o Senadoi. ç(,utinho Jorge. em 
substituição ao Senador Onofre Quinan," tóCin\llcado, pôr "ésta Li
derança, par~ úüegl-ar a comisSão'Especiai: ·aest:macta: ã apredar a 
repres~ntação _cohtr<i o Senador- Ronaldo Aragão, J?.OS termos do 
art. 33 do RegmieTitO Interno: -_ . . --

COrdialmente, Senador Mauro Benevid_"'!• ,Líder do PMDB. 
O SR. PRESIDENTE (OÍagas Rodrigues)- A Presidência 

recebeu o Ofício n• 174, de 1994, do Sr. Líder do PSDB, indican
do_ os Senadores daquele Partido que irão compor as Coiirissões 
Permanentes da Casa, de acordo com a nova proporcionalidade. 

, Comissão de Jj.ssuntos Ecollôrnicos. --

Titulares 
SENADORES 

Suplentes 

PSDB 

L Fernando Henrique Cardoso L Reginaldo Duarte .. 
2. JoséRichã -
3. Mário Covas 2. Dirceu Carneiro 

3. Jutahy M~gall;lães 

Comissão de Assuntos Sociais 

PSDB 
LAlmir Gabriel L Dirceu- carneiro 
2.- Maurício Corrêa 
3. TeotoniO Vilela Filho 
4.-Fern.ando Henrique Cardoso 
2. Reginaldo Duarte 
3, Julaby Magalhães 
4. Albano Franéo 

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 

I. Julaby Magalhães 
2. Mário Covas 
3~ Mauricio Corrêa 

1. Almir Gabriel 
2 Maurício Corrêa 

PSDB . 
I. Almir Gabriel 
~- Teot"''jo VIlela Filho 
3. Albano Franco 

Ü?missão de Ed~~aç~o _ 

PSDB 
1. Albano Franco 

3. Teotonio Vilela Filho 
2. Mário Covas 

. 3. José Ricba 

Comissãó de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
L Diiceu Camêiro c - 1.-)utahy Magalhães -
2. José ~cha _ _ 2. Fernando Henrique Cardoso 

Coniíssão de Fí~C-alização e Controle 
I. Reginaldo Duarte I. Almir Gabriel 
2. DiiCeu carneirO · 

_ Co~s_são de Serviço -ôe Inffà~EstíutUra 
L Dirceu CarneirO i: Reginaldo Duarte 
2._Ieotonio Vilela Filho 2. Josê Richa -
.3 .. Al~ano Fr~co 3.- Maurício Corrêa 

O Sr. Chagas Rodrigues, ] 0 Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocu'pada pelo Sr. 
Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado o 
tempo de~tinado ao Ex pedi ente. 

Presentes na Casâ 67 Srs. Senadores. _ 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 42, DE 1993 

.. _ _(ln,_cluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375. VllL parágrafo único, do Regini€mt<i~tei:no.) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 42. de 1993 (n° 247/93 ná Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ALVORADA DO SERTÃO 
L IDA. para explorar setviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de São João do Piauí, Estado do 
Piauí, tendo -- -

--- Pãrecer favorável, proferido em Pie~ário. Rektor: Senador 
Aureo Mello, em substituição à ComissãO de Educação. 

Em sessão de 3 de dezembro ultimo foi deferida a solicita
ção do Senador Jutahy Magalhães, no sentido da complementação 
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de documentos necessários à instrução da proposição, nos termos 
da Resolução n° 3911992, desta Casa. 

G.lmpridas as diligências requeridas. passa-se à votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, em cumprimento 

ao PareCer D0 253/93, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania e de acordo com o art. 288, IV, do Regimento Interno, a ma
téria depende para a sua aprovação do voto fã.vorável de 2/5 da 
composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônlco. 

Em votação o projeto, em turno único. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a -
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutaby Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse processo foi relata
do em plenário pelo Senador Aureo Mello. No seu voto, S. Ex• de
clara: 

Tendo em vista que a documentação que instrui o PDL D0 

56, de 1993, Mensagem Presidencial n• 282; de 1990: .. 
Por opOrtuno o COngrésso Nacional deixou" de aplicar a Re

solução do Senado Federal n• 39, de 1992, que ê posterior à reali
zação do processo licitat6rio, promovido pelo Poder Executivo.'' 

Sr. Presidente, tenho aqui uma nota técnica da Assessoria, 
solicitada por mim, tendo discutido esse assunto com a mesma. 

REF: Projeto de Decreto Legislativo n• 56/93 
(293-B, de 1993, na Câmara dos Depulados) que "apro
va o- ato que outorga permissão à RADIO STEREO FM 
LAGOA SANTA LIDA .. para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade da 
Lagoa Santa, Estado de _Minas Gerais-. 

-1 -Recebido nesta Casa do. Legislativo, após ser 
aprovado na Câmara dos Deputados, o processo foi sub
metido ao exame do Relator designado pela Comissão 
de Educação, Senador Aureo Mcllo, e encaminhado à 
Assessoria para elaboração do Parecer~ 

2- Na Assessoria, cp~statou-se falha na instrução 
do processo, nos termos da Resolução n° 39/92 (dispõe 
sobre formalidades e critérios pa.Tã. a apreciição dos atos 
de outorga e renovação de CoriceSsão, penli!ssãO e autow 
rização para o serviço de radiodifusão de ·sons e ·de sons 
e imagens) e procedeu~se à_solicitação à entidade depen
dente e ao Ministério das Comunicações, da docume.i:J.ta
çãó pendente, conforme a Orientação da Presicl..ência da 
Comissão de EducaçãO. 

3 - EntretantO, O refeiido Projeto de Decreto Le
gislativo n° 56/93 seguiU ao Plenário (tendo em vista ter 
expirado o_ prazo regimental sem ser examinado na Co
missão) com outro parecer, elaborado no_ gabinete do 
Relator, aprovando um ato e_desconsiderando a falha na 
instruçã_o do processo. · 

4- A respeito deste Parecer temos a considerar: 

O ordenamento jurídico brasileiro não protege a 
expectativa de direito, apenas o direito adquirido. No 
caso em tela, ainda não havia se colliiguiado o direito 
adquirido, uma vez que o ato ainda não tinha sido apro
vado. 

O art. 223 da Constituição Federal, em seu art. 3°, 
estabelece que os atos de outorga e renovação somente 

produzirão efeitos legais após a delíberação do Congres
so Nacional. 

Em que pese o projeto ter sido aprovado pela Câ
mara dos Deputados, é inegável que encontra-se em fla
grante conflito com a Resolução n° 1, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
quela Casa que, nos moldes da Resolução do Senado Fe
deral n° 39/92, estabelece critêrio.s para apreciação doS 

. atos _que tratam ~ :SCrviços de r~diodify~ã_o. 

Além disso, o parecer pela aprovação do ato, em 
que pesa a flagrante fallia da documentação, abre perigo
so precedente para a Presidência da Conüssão __ de Educaw 
ção, que optou pelo fiel cumprimento da Resolução n° 
39/92 Como ·exigir das demais emiSsoras qUe cumpram 
as exigências, se permitem exceções desse tipo? Poderá 
haver, inclusive, questionamentos sobre os critérios que 
levaram a Comissão a hõerar a rádio em questão de 
cumprir as exigências. 

Sr. Presidente, nós votamos aqui, no Senado, uma resolu
ção, estabelecendo regras a serem cumpridas pela Comissão de 
EducaçãO e peJo Senado Federal, como um todo, para pennitir e 
renovar concessOOs. E nós estamos flagrantemente de~umprindo 
aquilo que nós mesmos votamos, com a idéia de que, quando se 
pediu a concessão. outra era a. legislação;- Essa concessão só se 
complementará na hora em que for votada nesta Casa. 

Temos de cumprir a legislação atualmente em vigOr, Cj_tie ni-
tidamente não está seD.do atendida. · - · 

A minha pergunta aos Srs. Senadores é essa; e o meu reque
rimento à Mesa é no sentido de fazer retomar à comissão esses 
processos que não estão atendendo àquilo que de_termina a Resolu
ção n• 39/92. 

Estão faltando documentos. Se -alguém disse que eles estão 
na pasta, esta informação não é correta. Estilo fã.Itarido as respostas 
tan~o da ~mpresa quanto do Ministério das ConiunicaÇõe"s de vá-
rias indagações que foram feitas pela comiSsão.· - ' 

Por isso. Sr. Presidente, entendo que não_ podemOs votar 
essa matêri;:i no dia de hoje; nem esta. nem ~ J;Ilatérias cOrrelatas, 
porque não estão atendendo o que foi detetm.inado pela Resolução 
n" 39/92. - -

Peço a V. Ex a que. de oficio, ôeterrirlne a de_volução desse 
processo para a CorriíssãO de EdUcação, porque D.ão é poSsÍvei dCs
~mprmiios aquilO que nós meSMos votamos. -

· Sr. Presidente, leio o PDLn° 56/93: 
Projeto de Decreto Legislativo n• 56/93_ (293' B, de 1993,-na 

Câmara dos Deputados) que 11aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Stereo FM Lagoa Santa Ltda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora em frequência modulada· na· cidade de Lagoa 
Santa, Estado de Minas Gerais11

• 

1 - Recebido nesta Casa "do Legislativo, após ser api'6vado 
na Câmara dos DepUtados, o processo foi subnietido ao exa.D:!.e dO 
Relator designado pela Comissão de Educação, Senador Aureo 
Melo, e encaminba4o à Assessoria para elaboração do Parecer. 

2 - Na Assessoria, constatou-se falha na instrução do pro
cesso, nos termos da ResoluçãO :no 39/92 (diSpõe- sobre foimalida
des e critérioS pai:"il a apreciaçãô dOs atos- de outorga e renovação 
de concessão, permissão e autoriZação Para o serviço de radiodifu
são de scns e de s_ons e imagens) e procedeu-se à solicitação, à en
tidade pretendente e ao MiniStério das Comunicações, da 
documentação pendente. conforme orientação da Presidência da 
Comissãq de_ Educação. . . . 

3- Entretanto. o referido Projeto de Decreto Legislativo n° 
56!93 seguiu ao Plenário (tendo em vista ter expirado o prazo regi-
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mental sem ser examinado na Comissão) com outro parecer. ela
borado no Gabinete do Relator, aprovando o ato e desconsideran
do a falha na instrução do processo. 

4- A respeito deste Parecer temos a considerar: 

O ordenamento Juridico Brasileiro não protege a 
expectativa de direito, apenas o direito adquirido. No 
caso em tela, ainda não havia se configurado _o direito 
adquirido, uma vez que o ato não tinha sido aprovado. 

O art-223, da ConstifuiÇão-Fi"deral, em Seu§ 3°, 
estabelece que os atos de outorga e renovação somente 
produzirão efeitoS legais ap6s delibe!ação do Congresso 
Na·donal. 

Em que pese o projeto ter sido aprovado pela Câ
mara dos Deputados. é inegável que encontra-se em fla
grante conflitO ·com a Resolução n° -da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Comunicação e-In.formáticã. daque
la Casa que. nos moldes da Resolução SF, n° 39/92, es
tabelece critérios para a apreciaÇão dos atos que tratam 
do Serviço de Radiodifusão. 

Além disso, o parecer-pela aprovação do Ato em 
que pese a flagrante falha na documentação abre perigo~ 
so precedente para a Presidência da Comissão de Educa
ção, que optou pelo fiel cumprimento da Resolução n° 
39/92. Conio _exigir das demais emissoras que cumpram 
as exigências, se permite exceções deste tipo? Poder~ 
haver, inclusive, questionamentos sobre os critérios que 
levaram a comissão a liberar a rádio em questão de cum
prir as exigências. 

Documentos que foram solicitados à Rádio Stereo 
FM Lagoa Santa Ltda: 

Proposta, de programação a ser desenvolvida, de
talliando o período dedicado a jornalismo e a debates de 
temas locaiS é regionaiS~ -

Documentos de apoio da ~omunidade à· outorga 
concedida; · 

Termo de compromisso fu:mado pela pretendente, 
no qual se assegure o cumprimento, em particular na 
programaçãq, do ?isposto nos arts. 5°, ~ciso IV. e XN, 

"'220 e 221 da Constituição Federal~ 

DeclaraçãO fJ.rinada pelos Diretores~ e Administra
dores da Emissora de que não participam de direção _de 
outra concessionária -ou perin.issiórtáriã--& mésmo tipo 
de; serviço d~ radiodifu,s~q •. instala~ !!Ô me_slno Muni
cípio ou em Município cõlltíguo. 

Documentos solicitados ao Ministério das Comu
nicações: 

Estut;Ios de viabilidade económica da implantação 
de Emissoras .de Radiodifusão Sonora e de Sons Ima
gens não previstas no plano básico de distribuição de ca
nais correspondente~ 

InfOimação oficiàf do Ministério' das Comwiicá
ções sobre a participaÇãó Cia empresa vencedora ou de 
qualquer de seus sócios eril qualquer outra Emissora de 
Rádio ou Televisão do País e, em caso afumativo, indi
cação do local da conceSSão ou permiSSão, potência da 
Emissora e- Vínculos com.· a programação de qualquaer 
rede de Rádio ou Televisão; 

Informação sobre. ~ existênciã Ae-'--',PreVi,São de no-
vos canais para a localida(ie; '··" 

Informação sobre a composição acionária e vín
culos de programaç~ão de outras emissoras que operem 
na cidade ou região abrangidas pelo_ edital; 

Em caso de iguiliade, entre os Pl"tendentes quanto 
aos requisitos -legais técnicos_ -e- _financeiros,_ a infõii:nação 
das cizões que levaram à escollia da vencedora." 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito a V. 

Exa que encaminhe à Mesa o requerimento, por escrito. de retira
da da matéria da Ordem do Dia para complementação da instrução 
da processo. 

O requerimento de V. Ex• será atendido. 

É o seguinte o requerimento deferido: 

-REQUERIMENTO N' 192, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno, requeiro a 

retirada da pauta da Ordem do Dia da presente sessão o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 42, de 1993, para sanar falha de instrução. 

Sala das sessões, 13 de abril de 1994.jutaby Magalhães
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, parágrafo llnico, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjetO de Decieto 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 2531'13, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em· onda média na Cidade de Ca-

. pinzal, Estado de Santa éaiàrina, tendo · 
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 

Senador Amir Lando, em substituição à Comissão de 
Educação. (Dependendo de novo parece~) 

Em sessão do dia 13 de dezembro últip10, foi deferida a so
licitação do S_enador Jutahy MagaJhães, no ~tido d51 çomplemen
tação de documentos necessários à instrução da proposição, nos 
termos da Resolução n° 39, de 1993, desta Casa. 

- Cumpridas as diligências· requeridas, solicito à nobre Sena
dora Marluce Pinto que se pronuncie sobre a matéria. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 
paJavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V.Exa 

O SR- JUT AHY MAGALHÃEs (PSDB _.: Bíl.. Pela or
deni. sem revisão do oradoi:.) -Sr. -Presidenie, acfedito que todas 
essas matérias que se ref~r~m a concesSões -de Iádios estão na mes
ma siruação. Isso porque não estamos tendo a preocupação de exi
gir essas respostas. 

Depois, vou levantar uma questão de ordem a respeito de 
um requeriinento de illfonD.ações dirigido ao Ministério das Co
municações e que não foi resp<mdido até hoje. CreiO que não esta
mos receWndo a atenção devida não só para atendermOs àquilO 
que já temos como também para exigirmos do Mip.istério das Co
municações respostas para as informações que solicitamos. O Mi
nistéiiOTein a obrigação de respondê-las e não o está fazendo. 

Portanto, peço a V. Exa que remeta todas essas matérias à 
Comissão de Educação para que a mesma verifique se a documen
tação está em ordem e se os requerimentos foram atendidos. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora Marluce Pinto para proferir o seu pare
cer. 
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A SRA. MARLUCE PINTO (PTB- RR. Para proferir pa
recer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
depois do que foi relatado pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, 
também fiquei em dúvida. 

Realmente, a.(Xsar de ter sido comunicada de que toda a do
cumentação já. havia sído apresentada, só tenho em mãos a da pró
pria Rádio e declarações de pessoas físicas. Portanto, não tenho o 
comprovante, não tenho uma declaração do órgão competente, no 
cas_o, do ~isté:río das ComunícaçõeS, pati'que- ié'almente possa
mos ter certeza da veracidade dessas declarações. 

Nego-me, dessa forma, hoje, a declarar que a documentação 
esteja completa, uma vez que não existe uma declaração do órgão. 
Prefiro solicitar umo adiamento da matéria, para que eu mesma, se 
for o caso, vá ao Jiv1iníStéifo das Cbmuníc"açõeS para me inteirar so
bre esse assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• tam
bém, como Relatora, deve encaminhar~me um requerimento pe
dindo a retirada de pauta para_ completar a instrução da matéria. 

A SRA. MARLUCE PINTO:... Exatamente, Sr. Presidente. 

É o seguinte o requerimento encaminhado à Mesa 
e_deferido pela Presidência: 

REQUERIMENTO N' 193, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, e, de Regimento Interno, requeiro a 

retirada da pauta da Ordem do Dia da presente sessão o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 45, de 1993, pari sanar falha de instrução. 

es. 
Sala das Sessões. 13 de abril de 1994. - Jutahy Maga1hã-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 46, DE 1993-

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46. de 1993 (n' 248193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fratemidede Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Araras, Estado de_Sãõ Pãu1o,-tendo 

Parecer profCrido em plenário, em substituição à 
Ccitnissão de Educação, Relator: Senador Aureo Mello, 
favorável (de-pendendo de nõvo parecer). ----- -

Em sessão do dia 13 de dezembro último. foi deferida aso
licitação do Senador Jutahy Magalhães, 1)-0 sentido da complemen
tação dos documentos necessários à inStrução da matiria, nos 
termos de Resolução n' 39/92 desta casa. 

Cumpridas as diligências requeridas, solicito ao nçbre Se
nador Jonas Pinheiro que se pronuncie sobre a matéria. 

O SR. JONAS PINHEffiO (PTB- AP. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, este 
projeto de decreto legislativo, inclui-se, da mesma fOrma, noS 
questionados. Entretanto, devo repetir que~ no dia 13 de dezembro, 
por solicitação do nobre Senador Jutahy Magalhães, _o projeto bai
xou em diligência sob a alegação de que a documentação estava 
incompleta. - - -- ---

Tenho em mãos um documento, que é uma declaração e 
que foi encaminhado à Comissão de Educação, segundo o qual os 
diretores não participain da direção de nei:Jhuma outra entidade 
concessionária 00 pcrmissionária do mesmo tipo de serviço de ra
diodifusão sOO.ora. Isso significa dizer que se for realmente esta a 

única deficiênCia- de instrução do projeto de decreto legislativo, ela 
eStará sanada, pOrque foi ehC3.miílhada, regularmente, à COmissão 
de Educação. 

- Portanio, sou favorável à aprovação do pr-ojeto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma informaçãO a:o sr. Relator. --- -- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra: a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB c:IJA. Para illfor
mação. Sem revisão do orã.dor:)- Sr. Presidente, õ S!. Rel:i.tor teve 
o--cuidado de dizer: nse esta foi a úniCa iri.dagação, está sanada", 
pela infonilaÇão da própria empresa de que seus ãSiiociados não 
participam de outras. Só qUe não foi esta á única índagaÇW. Foram 
indagações encaminhadas a várias empresas e várias ao Ministério 
das Comunicações. Por esta razão, temos de complementar as in
formações. 

Houve, portanto, várias indagações. 

O SR. JONAS PINHEffiO - Sr. Presidente, em vista das 
explicações dadas pelo nobre Senador Jutahy Magalliães. aconse
lho_ que o processo seja retirado de pauta para a complementação 
das informações requeridas pelo nobre Senador em sessão de 13 
de dezembro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' enca
minha o requerimento à Mesa neste sentido, embora o seu parecer 
já tenha sido dado como favorável! Sugiro que V. Ex•, posterior
mente, retome ao assunto para exame da documentação comple
mentar. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Concedo a 
palavra a V. Exa , . " -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
l'ela ordem. Sem revisão dQ_orador.). -_Sr._ ~sidente, entendo que 
o parecer não foi conclusivo. Ele deu um parecer de recepção do 
documento, identificando a declaração -do documento. Mas deu o 
parecer apenas incluindo o documento no devido processo, acos
tando o documento, mas não deu parecer conclusivo. Ele deverá 
dar um novo parecer diante dos novos documentos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer do 
nobre Relator foi favorável. Porém, em face da intervenção dt> Se
nador Jutahy Magalhães, S. Ex11. anuiu em pedir a retirada do pro
cesso de pauta para verificar a documentação complementar que 
foi solicitada. 

O SR. JONAS PINHEffiO - Sr. Presidente, peço a pala
vra para um esclarecimento. -

O SR; PRESIDENTE (Humberto Lucena) :_ concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. JONAS PINHEffiO (PTB -AP. Para um esclareci
mento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
naS considerações que fiz, condicioriei o parecer -à apensição ao 
processo de uma declaração de-qUe ós dirigentes da empresa não 
participavam de nenhuma outra empresa _-assemelhada.· Se ess-a 
pendência fosSe _S3nada, eu opinaria favoravelmente. Portanto, foi 
um p~er favorável, mas ·c-Ori.diCioriado. 

A luz -da informação do. nobre Senador Jutahy Magalhães 
no sentido de que não foi essa a única peridênci3. existente, fica 
prejudicado o parecer, que erafavorável- repito-, mas condicio
nado. 

Estou convencido de que é adequado retirar da pauta a ma
téria para que se possa esclarecer defmitivãniente se foram ou não 
atendidas as pendências solicitadas. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena
dor Jonas Pinheiro, solicito a V. Ex• o envio do requerimento 
para a retirada de pauta. 

Em face do_ que vier a ser emitido em matéria de nova docu
mentação, V. Ex• retifica ou não o seu parecer posterioÍm_ente. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO~_ Sr. Presidente: peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
o nobre Senador. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tendO ein vhta as pon-de
rações do eminente Senador Jutahy !vlagalhães e tendo V. Exa, de 
pronto, deferido o pedido de retirada de pauta do Item 1 e das ma
térias correlatas, gostaria que já ficasse- deferido efetivamente a ín-
tegra do requerimento do eminente S.enador._ -

Evidentemente, hoje não poderezTios tr3.tar dessas -w.atérias, 
visto que todas estão incompletas e necessilatn, por con~guinte, 
da posição da Comissão de Educação do Senado Federal. 

O SR. V ALMffi CAMPELO - Sr. Presidente; peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
o nobre Senador V almir CamjJelo. -

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pela ordem. 
Sem reviSão" do orador.)- Sr. Presidente, concordo com o requeri
mento do Senador Carlos Patrocínio. Co±no Presidente da Comis
são de Educação do Senado Federal, gostaria que V. Ex• deferisse 
o requerimento, devOlvendo as matérias a COmissão de Educação, 
a fim de agilizarmos a pauta. Na qualidade de Presidente, determi
narei a baixa dos processos em diligência para que tramitem e re
tornem a este plenário o mais rápido possível. 

Coitcordo com a ponderação do nobre Senador Jutahy Ma
galhães, endossada pelo Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):_ Peço ao S~ac 
dor Jutahy Magalhães que envie o requerimeilto de retirada de 
pauta. A Presidência irá atender. · · · 

É o seguinte o requerimento enviado à Mesa ~-de~-
ferido pela Presidência:_ -

REQUERIMENTO N" 194, DE 1994 
Senhor PreSidente, · 
Nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno, requeiro a 

retirada da pauta da Ordem do Dia da presente sessão 9 Projeto de 
Decreto Legislativo n° 46, de 1993, para sanar falha de instruçãõ. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 1994.- Jutaby Magalhã-
es. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidên
cia, atendendo a requerimento do Senador Jutaby Magalhães, re
forçado pelas palavras da nobre Relatora Marluce Pinto e do nobr:e 
Relator Jonas Pinheiro, retirará de pauta -t~ os projetes de de
creto legislativo sobre i matéria parã-cUmprimelitõ das formalida
des previstas na resolUção pertin_enie,_ atendendo também ao- apelo 
do nobre Senador Valmir Campelo, Presidente~ da cOillissão de 
Educação do Senado Federal. 

São os_ seguintes -os requerimentos -enViados à 
Mesa e deferidos pela Presidência: -

REQUERIMENTO N' I95, DE I994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. e, do Regimento liltemo, requeiro a 

retirada da pauta da Ordem do Dia da presente sessão o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 48, de 1993, Para sanar falha de instrução. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 1994. -Jutaby Magalbã-
es. 

REQUERIMENTO N' I96, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. e. do Regimento Interno. requeiro a 

retirada da pauta da Ordem do Dia da presente sessão o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 56, de 1993, para sanar falha de instrução. 

es. 
Sala das Sessões, 13 de abril de 1994. - Jutahy Magalbã-

REQUERIMENTO N' 197, DE I994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. requeiro a 

retit:_ada da pauta da Ordem do _Dia da presente sessão o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 1 O, de 1994, parã sanar falha de instrução. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 1994.- Jutaby Magalbã-
es. 

REQUERIMENTO N' 198, DE I994 

Senhor Presidente, , 
Nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno, requeiro a 

retirada da pauta da Ordem do Dia da presente sessão o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 12, de 1994, para sanar falha de instrução. 

es. 
Sala das Sessões, 13 de abril de 1994. - Jutaby Magalhã-

São os seguintes os itens retirados dã Pã.uta: 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 48, DE 1993 
(Em regime de urgência, nós termos do 
art. 375. VIII. do Regimento ln temo) 

Votação, em turno únicc;~--do Projeto de -DeCreto Legislativo 
n' 48. de 1993 (n' 264193, na Câmara dO!i Deputados). que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasi1- Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na C1dade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo, 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

-s~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 56. DE 1993 

(Ein regime de urgêncla, nos termoS-dó 
art. 375, VIII, do Regimento ln temo) 

, Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 56, de 1993 (n° 293(23. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga perinÍSsão à. Rádio StéreO -FM -Lagoa Santa 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão soriora eril freqüência 
modulada, na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, 
~ndo, 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Aureo Mello, em substituição-à ConllSSãO_de_Ed-uéãçiió.- · -

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO 

N' 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art 353~, parágrafo úmco, dó Regimento inr.Omo) 
Votação, ein turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n' lO. de 1994 (n"279/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano 1biesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em fieqüência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo, 

Parecer favoráVel, proferido em plenário, RelatOr: SenadOr 
JOão França, em substituição à ComíSsão de Educação. 
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-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 12. DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia n-Os termos do 

art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural CruzeitO"do Sul para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freql1ência modulada na cida
de de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo. 

que temos sobre nossas bancadas de trabalho não contêm o pare
cer. Portanto, está sendo retifkadá peça que não consta da instru
·ção. Creio que temos o· direito de verificar se deve realmente ser 
confirmada essa retirada, porque pode ser que o substitutivo esteja 
melhor do que o projeto original. 

Mesmo sendo a vontade do Relator. JX>deríamos querer dis
cordar de S. Exa e conhecer o parecer anterior. 

A partir do momento em que fOi-pTOlatado, o parecer já não 
pertence mais ao autor; já é da própria Casa. é um parecer do Se
nado Federal. Por essa razão, -os Srs. Senadores devem ter o direito 
de examinar o parecer emiúdo pelo Senador José Fogaça, para que 
possamos decidir, sobretudo porque se trata de lei complementar. 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Já discordo desses regimes de urgência em disposições ati-
Senador Meira Filho, em substituiÇão à Comissão de nentes à lei complementar sem o estudo da Comissão de Constitui-
Educação. ção, Justiça e Cidadania. 

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ Item 8: O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer estã 
publicado no avulso. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 0 SR. CID SABOIA DE CARVALHO -No meu exem-
N' 2, DE 1994- COMPLEJ\.1ENTAR piar, não tem. Mas estou verificando que ... Não. Mas isso aqui não 

(Em regime de urgência, nos termos_ do -é-o-parecer! Não é o parecer. Temos aqui o projetO de lei, com a 
art. 336, b, do Regimeri.tO Interno) ilustração da legislação citada. Segue-se a designação da matéria 
Votação, em turno único; -do Projeto de Lei da ~ a _Ç~!s~~O de Constituição, Justiça e Cidadania e l?ara os 

Câmara n° 2, de 1994 - Complementar (n° 181/94 - aiiulsos .. 
Complementar, na Casa de origem), que altera a redação 
da -"- b d · · I d art 1o da Lei' Complementar O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer foi 

<U.U..LCa 'OillClSO Q • • • v E ao r· . d 
o 64 de 18 de maio de 1990 para elevar de três para. oral. A Assessona mandará cópta a . x. parecer 01 retrra o. 

~ito a:nos 0 prazo de inelegibilidade para os parlamenta- \O parecer não foi votado. O Relator está retificando o _seu_ parecer 

res que perderem o mandato por falta de decoro parla- dado o~•;;;__ CID SABOIA DE CARVALHO- Pergunto se, re-
montar, tendo, . • • 

1 
PI ár" ã · 

- ~ . gimentalmente, ISSO e posstve ou se o en to ter que se roam-
Parecer, profendo em plenário, Relator: Senador festar. 

José Fogaça, favorável, nos -termOs de Substitutivo que 
oferece, em ·substituição à COmiSSãO-de ·coDstiiuição, 
Justiça e Cidadania. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça para pro-
ferir parecer. ----- _ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, recebi de V. Ex a, on
tem a tarde, a comunicação deste relatório em plenário: recebi 
também o entendimento de que haveria uma espécie de acordo de 
Líderes e a possióilidade de votação imedi_atana Câmara. 

À noite, tendo consultado os demais Líderes, percebi que o 
acordo não existia. O próprio Senador Marco Maciel foi indagado 
por mim ontem a noite quanto a esse acordo. _ -· 

Desse modo, retifico o parecer, Sr. Presidente, retrrando a 
proposta do substitutivo e mantendo apenas--O cunho favorável do 
parecer. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O nobre Rela
tor está retificando o s_eu parecer anterior para efeito de retirar o 
substitutivo e emitir o parecer favoi'ável à prOposição que veio da 
Câmara dos Deputados. . . 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Exatamente. O parecer é favorá
vel à integralidade do projeto, conforme veio e foi aprovado na 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Quero dizer a 
v. Ex& que desconhecia inteiramente qualquer entendimento de li
derança nesse sentido. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente. 
peço a palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a palavra 
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. _ __ _ _ 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, os avulsos 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena
dor, o parecer, sendo oral, pertence ao Relator. Não se trata de pa
recer de um colegiado; trata-se de parecer de um Relator, 
designado oralmente em plenário. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Mas é um pare-
cer em substituição:... , . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- E em. substi
tuição. mas é de responsabilidade pessoal do Senador José Fogaça. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO-Sr. Presidente. 
quero conhecer o parecer porque posso querer emendar a matéria 
com a substância do parecer do Senador José Fogaça. Trata-se de 
matéria muito ímportante, e devemos estar inteiramente a par de 
tudo que se sugeriu, de tudo que se estudou. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lncena)- Vai ser envia
doa V. Ex• 

A Presidência gostaria de aproveitar a Oportunidade para 
chamar a atenção -do Plenário para noticiário de diversos órgãos de 
imprensa, inteiraJÍJ.ente distcicido quanto à matéria. Trata-se de um 
proj~to de lei co1pplementar da <:;âmara, _que altera a re4ação da 

-_alínea b do incis9 _I do art. 1 o da Lei Complementar if 64, de 18 de 
maio de 1990, para elevar de 3 para 8 anos o prazo de inelegibili
dade para Parlamentares que perderam o mandato por falta de de
coro parlamentar. 

O que se tem dito pela imprensa é que o Senado estaria pro
crastinando a votação dessa matéria para efeito de permitir que 
aqueles que renunciaram ou que vierem a perder o mandato na Câ
mara dos Deputados ou no Senado Federal possam vir a ser candi
datos nas eleições deste ano. Isto não tem a menor procedência, 
até porque. se este projeto de lei for aprovado e sancionado pelo 
Senhor Presidente da República, ele não alcançaria as -eleições 
deste ano, de vez que, pelo art. 16 da Constituição, nenhuma pro
posição que altere o processo eleitoral. até um ano antes da elei-
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ção. poderá entrar em vigor para efeito -de reger o pleito daquel~ 
ano. 

Queria apenas explicar isso para· que nãO fique--a riotícia de 
que o Senado Federal estaria tentando adiar a de_cisão dessa maté~ 
ria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA·- Si'. Presidente, peço ~ palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem a pala-
vra o Sr. Relator, pe,Ia ordem. __ _ 

O SR. JOSÉ F'OGAÇA (PMDB ~ RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Pr:esidente, apenas para esclarecer ao Se
nador Cid Saboia de Carvalho. 

Trata-se de_uma matéria que está sendo apreciada em plená-
rio. 

Portanto, a Comissão de Constituição, JuStiça e Cidadania 
está sendo representada aqui pelo Relator, através de relatório e 
parecer oral. O relatório e o parecer foram emitidos ontem à noite. 
E ontem à noite-mesmo comuniquei a mudança à Secretaria Exe
cutiva da Mesa. Inclusive inforniei cio DCPutado Tilden Santiago 
que- me parece- não ouviu, acho que S. Ex• fez ouvidos mouCos 
ao que lhe disse, mas, enfim, isso não importa. O qUe· iinporta é 
que. já te"ndo comunicado à Secretaria Executiva da Mesa no iní
cio da sessão de boje, fiz esta comUnicação quarido exercia a Pre
sidência o Senador Chagas Rodrigues._ De modo que não pode 
haver alegação de nenhuma surpresa. E, sendo o parecer oral, essa 
modificação póde ser perfeitamente feita, Sr. :Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito aos 
Srs. Senadores, que se encontrem fora do plenário, que venham a 
este re<:into para votar matéria relevante. Trata-se de projeto de lei 
complementar, dependendo, para a sua a.prec"iação, de quorum 
qualificado de maioria absoluta. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encanünhar a votação. 

9 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Eduardo 
Snplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão- do orador.) --Sr. PreSidente, srs e Srs. Se
nado'res, ,gostaria de cumprimentar o Senador José Fogaça, porque, 
ainda que S. Ex• tivesse o propósito de aperfeiçoar o projeto no 
sentido da inelegibilidade para aquele que perder o mandato ter 
tratamento igual ao do Presidente da República, em virtude da 
emergência de se votar esse projeto em tempo hábil, para que, o 
quanto antes, ele tenha validade, S. Ex• avaliou que seria adequado 
manter a forma do projeto coino- foi-aprovado pela Câmara dos 
Deputados que, no sentido maior, mantém a eqüidade ao tratamen
to dado tanto ao Presidente quanto aos Parlamentares, quando es
ses ferirem o decoro parlamentar e, por esta razão, estiverem 
perdendo o mandato, porque, em ambos os ca:sos, teremos como 
prazo de inelegibilidade oito anos. 

Gostaria também de reiterar o apelo- feito- pela Presidência 
no sentido de que tenhamos 41 Parlamentares presentes com voto 
"sim" p;u-a podermos votar e aprovar essa matéria. 

É importante que tenhamos uma legislaç_~o condizente com 
os princípiosy anseio de toda a-PoPulação brasileira, de rigor no 
trato da coisa pública e da moralidade, com respeito a própria for
ma de sanção daqueles que não tiverem cumprido adequadamente 
os seus mandatos. seja no Executivo ou no Parlãiilento. 

Assim. Sr. Presidente, considero importante a iniciativa do 
Deputado Tilden Santiago, que recebeu o apoio de todos os Parti
dos na Câmara dos Deputados, o que deve- avalio- ser confirma
do no âmbito do Senado Federal. 

A posiçãO do PT é faVorável ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua o 
encaminhamento de votãção da matéria. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTÉ (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Carvalho para encami
nhar. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revíSão do oradOr.)..=_ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, verifica-se no parecer, que agora foi retira
do, que há incorreções, apontadas tecnicamente. quanto ao texto e 
não quanto ao mérito. -

Leio no parecer: 

"Assim, a iniciativa, ao dispor que "São inelegí
veis( ... ) para as eleições que se realizarem durante o pe
Iiodo remanescente do mandato para o qual foram 
eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legis
latura", cria condições de inelegibilidade, muito além 
das previstas para o Presidente da República. Isso, por
que a contagem do tempo (oito anos) inicia-se após o 
término da legislatura e não na data da perda do manda
to." 

Há esse detalhe, porque, se a intenção declarada é de equi
parar a penalidade aplicada ao Presidente da República que sofre 
impeachment, aqui a pena está mais pesada pelo sistema da con
tagem do tempo. 

O parecer fez exatamente essa ressalva; que agora estã sen
do retirada pelo Senador José Fogaça. 

Quero dizer, Sr. Presidente. que as críticas feitas à demora 
não procedem. porque esta é uma Casa Revisora. Temos que, real
mente, estudar todas as matérias. E não é bom que o Senado, como 
Casa Revisora. devolva uma matéria que merece reparo porque é 
pressionado. Não! Temos que estudá-la. Temos uma responsabili
dade muito grande, especialmente quando se trata de lei comple
mentar. Acho que a matéria exige estUdo e não pode ser resolvida 
11sobre a perna11

, porque amanhã isso recai sobre o próprio Poder 
Legislativo. Não~ é possível trabalhar sobre pressão, porque, do 
contrário, vamos aprovar tudo e quem vai deliberar não somos 
nós. e sim os grupos de pressão que irão deliberar no Senado Fe
deraL EntãO, é rima matéria que- tenl .imariças iéênicas, exigindo, 
portanto, o aperfeiçoamento. Não sei o que-isso prejudica'? Por que 
não se aperfeiçOO ess·e texto, Cónio fOf'Su:gerídõ,~e---a---Câmara o 
aprova devidamente corrigido? Porque a propositura que estava no 
substitutivo, diz: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I o Alínea b do inciso I do art. 1° da Lei Complementar 

no-64. de 18 de março de 1990, passa a vigorar com a s_eguinte re-
dação: . . . 

- Art. 1° São inelegíveis: 
llJ_ -·······--··~..,c-·•••-'••••••••'--·-·••"-•••·-· __ ...:;.-,.,,-.....•• ,~ ........ _ .. "'""" 
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias 

Legislativas, da Câmara Legislativa. e, das Cãp;taras Municipais, 
que haja.ni perdido os respectivos mandatos pOi lnfi:ingência do 
disposto nos incisos I e li do art. 55 da Constituição Federal, dos 
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das constituiçõ
es estaduais e leis orgânicas.dos Municípios e do DiStritO Federal, 
para as eleições que se realizarem no prazo de oitç> anos, a partir 
a. data da perda do mandato." 

A sistemática é nova no Dirci.to hrasileiro. ·se é-para igu3.1ar 
com a penalidade imposta ao Presidente da República no caso de 
impeachment, aqui desiguala. 
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Chamo a atenção das Lideranças para essa questão. Vou fa~ 
zer uma questão de ordem para V. Ex .. para que a votação possa 
abordar o substitutivo apresentado. Não concordo com a retirada. 
Não vejo, regimentalmente, como se possa retirar: aquilo, prolata
do, não pertence mais a ninguém, é da Casa. A retificação terá que 
ser apreciada. 

Penso que as duas versões devem ser votadas pelo Senado 
Federal. Deve existir uma fórmula regimental, e esse é o mal do 
regime de urgência, porque não podemos estudar tudo numa ses
são, em pé numa tribuna. sem poder consultar livros, Regimentos. 
etc., e resolver uma questão dessa monta; esse é um assunto muito 
sério. Além do mais, há o problema da vigência, pois trata-se de 
alteração em lei eleitoral; a vigência será um ano depois, porque é 
assim que está estabelecido no art. 16 da Constituição Federal. 
Nem a ConstitUição temos para, em uma votação desse_ tipo, resol~ 
vermos as questões. -- -- - --

Tanto no projeto como no substitutivO-está escrito q·ue essa 
lei complementar entra em vigor na data de_ sua publicação. Isso se 
conflita com o ait. 16 da Ccnstituição. Agora, sei que lUdo que se 
falar aqui o cidadão vira bandido, porque está discutindo uma ma
téria dessa monta. uma matéria dessa qualidade. Há o aspecto 
constituciOnal, o aspecto da legalidade, o aspecto da moralidade, a 
técnica legislativa; há tudo. 

Acreclito que a matéria não tem condições de ser votada 
como está. As indagações: E entra em vigor? Atinge a igualdade 
que se persegue de isonomicamente dar um tratamento de penas 
no caso do Presidente da República e no caso de P:arlamentares? 
Essas indagações devem ser respondidas. 

Sugiro a V. Ex•, Sr. Presidente, que seja mellior instruída a 
matéria, para termos poder de decisão. Não vamos votar aqui sob 
pressão, porque a matéria é técnica e há essas questões que devem 
ser abordadas com toda certeza. 

A SRA JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra pela ordem ã nobre Senadora Júnia Marise_. 

A SRA JÚNIA MARISE (PDT - MG. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, o Senador José Fogaça reti~ 
rou o substitutivo que- apresentou e anUriCiOri, enl plenário, que 
vota favoravelmente à integralização do projeto apiovado pela Câ~ 
mar a dos Deputados. Pois bem, o Senador Cid Saboia de_ Carvalho 
levanta uma questão de ordem manüe5tã:iido que o substitutivo do 
Senador José Fogaça, apresentado ontem, deverá também ser apre
ciado por este Plenário- S. Ex• gostaria de discutir o parecer dado 
ontem pelo Senador José Fogaça, que boje retirou o seu Substituti
vo, mantendo a aprovação do projeto aprov-ãdo integralmente pela 
Câmara doS Deputados. 

Estamos, regimentalmente, diante de duas questões lflle eu 
gostaria que a Mesa ;!;Sclarecesse. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
esclarecerá a V. Ex•, que levanta uma questão -a_e Oidem que não 
foi suscitada pelo nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 

Na verdade, o nobre Senador José Fogaça, como Relator da 
matéria, apresentou o seu pare_cer oralmente, de aCordo com a re~ 
solução em vigor, que disciplina os trabalhos do Senado durante a 
Revisão ConstitucionaL 

S. Ex•, entretanto, antes mesmo de se iniciar o processo de 
encaminhamento de votação, resolveu retificar o seu parecer, que 
é individual. O parcc_er substitui a Comissão, embora não seja 
aprovado por um colegiado. S. Ex•, pessoalmente, pode retificar O 
seu parecer até que se inicie a vótáção. Então S. Ex a resolveu de
sistir do substitutivo, depois de melhor estudar a matéria, comuni~ 

cando ao Plenário que mantém os termos integrais do projeto de 
lei que veio da Câmara dos Deputados. 

Portanto, S. Ex a será atendido. Não há substitutivo -a servo
tado. Vamos votar o parecer do Relator,já agora no sentido de ser 
favorávçl ao projetÕ- de lei que veio~ Câmara, nª" sua ílltegra. 

Ao Plenário caberá ou não rejeitar o projeto que veio da Câ-
mar a. 

A SRA JÚNIA MARISE - O que serã votado. Sr. Presi
dente, é exatamente o parecer oferecido hoje e a retirada do substi
tutivo? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - É o parecer 
_que hoje o Relator apresentou, retificando o seu parecer--de ontem, 
ainda em tempo hábil. 

A SRA JÚNIA MARISE- Muito obrigade. . 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua o 

encaminhamento de votação. 
Quero insistir com os Srs. Seiladores que não se encontram 

em plenário para que venham a este recinto a fun de= votarmos a 
matéria, pois se trãta de projeto de lei complemeniar _que, para 
apreciação, necessita de quoruin de maioria absoluta. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente. peço a pala
vra, como Líder do PDT, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Magno Bacelar, para encaminhar a vota~ 
ção. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para encaminhar 
a votação)- Sr. Presidente, a Bancada do PDT, através de sua Li
derança, encaminha favoravelmente ao projeto e ao parecer do Re~ 
lator. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O PDT enca
minha favoravelmente. 

Continua o encaminhamento de votação da matéria. (Pausa.) 
Solicito aos Srs. Senadores que estão na Casa que venham 

ao plenário, para iniciarmos o processo de votação nominal do 
Projeto de Lei Complementar, que necessita de _voto favorável da 
maioria absoluta da composição da Casa. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugareS. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito a ma

nifestação dos Srs. Líderes. 
Como vota o Líder do PMDB? 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 

o PIVIDB votará "Sim", já que foram feitos reparos infrutíferqs. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

Líder do PFL? 
O SR. MARCO MACIEL - Sr. f'residente, o meu Parti

do, o PFL, apesar de não haver reunido a sua Bancada para delibe
rar sobre esse ru;~>:unto, votar~ "Sim". _respeitand9, lll!tw:aln;lente, 
eventuais opiniões divergentes_que possam surgi! a respeito. 

O SR. P~IDEN'J.'E (Humberto Lucena) ~ Como vota o 
Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS- 11Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

Líder do PTB? _ , 
O SR. V ,\LMIR CAMPELO - "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

Líder do PPR? 
O SR. E~q ACIO CAF_ETEffiA- "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. P~SIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

Líder do PP? .. _ 
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIO~ -"Sim", Sr. Presiden-

te. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PDT? 
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O SR. MAGNO BACELAR --"Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

L!der do PSB? 
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- "Sim". Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPL1CY- "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humb-erto Lucena) -Como vota o 

Líder do P.MN? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG "Sim", Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 

Líder do PRN? (Pausa.) --
A Presidência esclarece que se trata de projeto de lei comM 

plementar, que altera a redaçãoda alínea b do inciso I do art. 1° da 
Lei Complemeritar n° 64, de 18 de maio de 1990, p~ elevar de 
três para oito anos o prazo de inelegibilidade para os Parlamenta
res que perderam o mandato por falta de decoro ·p-arlamentar. 

Com parecer proferido em plenáriO do Senador José Foga
ça, favorável, na sua integralidade, ao projeto de lei que veio da 
Câmara dos Deputados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- "Sr. Presidente, pel'o a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria apenas de lembrar 
que há cerca de 43 Senadores presentes no plenário, havendo, se
gundo informação da Mesa, pefo nienõs 63 presentes na Casa- al
guns jã para aqui se dirigindo-. sendo importante que se assegure 
número suficiente para que tenhamos, --pelo menos. 41 votos 
"S"im", de tal maneira a viabilizar a aprovação desse projeto. 

Desse modo, faço um apClo aos Srs. Senadores para que 
compareçam imediatamente ao plenário, a frm de registrarem os 
seus votos. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
verifica que O senador AureO Mello ãcaba de _chegar ao plenário, 
solicitando a sua manifestação como Líder~ -

Como vota o Líder do PRN? · 
O SR. AUREO MELLO- !Não". Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Hã 63 Srs. 

Senadores na Casa e apenas 44 presentes no plenário. (Pausa.) 
A Presidência vai aguardar por mais 10 minutos para encer-

rar a votação. · -
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Mesa soli-

cita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pansa.) 
(Procede-se à votação) · · 
VOTARAM OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo- s 
Albano Franco.;.; s 
Alfredo Campos- s 
Almir Gabriel- s 
Aureo Mello- n 
Carlos Pattocfnio- s 
Chagas Rodrigues- s 
Cid CaiValho- s 
Dario Pereira- s 
Dirceu Carneiro- s 
Diva! do Suruagy- s 
Eduardo Suplicy- s 
Epitácio Cafeteira- s 
Esperidião Amin - s 

Francisco Rollemberg- s 
Flaviano Melo- s 
Gariba!di Alves - s 
Guilherme Palmeira- s 
Henrique Almeida- s 
Hugo Napoleão - s 
Hydekel Freitas- s 
Iram Saraiva - s 
Irapuan Júnior- s 
Jonas Pinheiro- s 
Jônice Tristão- s 

__ Josaphat Marinho-s 
José Fogaça- s 
Júnia Marise- s 
Jutah_y Magalhães - s 
Lavoisier Maia-s 
LevyDias-s 
Louremberg Rocha-s 
Lucídio Portella - n 
Magno Bacelar- s 

- Mareio Lacerda- s 
Marco Maciel- s 
Mário Covas - s 
Malurce Pinto - s 
Mauríci\1 Corrêa- s 
NabOT Júnior- s 
Nelson Wedekin- s 
Ney Maranhão- s 
Paulo Bisol- s 
Pedro Simon- s 
Raimundo Lira-s 
Regina!do Duarte - s 
Teotónio Vilela- s 
V a!mir Campelo- s 
Wilson Martins - s 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Todos os Srs. 

Senadores já votaram? (Pciusa.) 
Está encerrada a votação. _ 
Votaram SIM 46 Srs. Senadores e NÃO 02_ Houve Ol abs-

tenção. TOTAL: 49 votos. 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai ã sanção presidencial. 
É o ~~guinte o fxojet6 aProvado: __ _ _ -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

W 2, DE 1994- COMPLEMENTAR 
(N" 181/94- Complementar, na Casa de origem) 

Altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1 o 

da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para elevar de três para oito anos o prazo de inelegibili
dade para os parlamentares que perderem o mandato por 
falta de decoro parlamentar. 

O Congresso Nacional decreta: 

-Art. 1 o A alínea b do inciso I do art.- 1 o da Lei 
'Coniplementar rio 64, de is de maio de 1990;-passã a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° São inelegíveis: 

r-- ......... , ..... , .. _--·-·-·'"··--··-·--·-··-· -----·--'--
............ ~ .. ~.-..... .-., ......... ~··----······---·-~; . .;... ........ .:.; .. . 

b) Os membros do Congresso Nacional, das As
sembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câ-
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maras Municipais, que hajam perdido os respectivos 
mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II 
do art. 55 da Constituição Federal, dOs dispositívos equi
valentes sobre perda de mandato das Constituíções Esta
duais e Leis OrgâniCaS--dos-- Millüçípios e do Distrito 
Federal, para as eleições que se rea1izarem durante o pe
riodo remanescente do mandato para o qual foram elei
tos e nos 8 (oito) anos subseqOentes ao término da 
legislatura. 11 

Art. 2° Esta lei complementar entra em vigOr :ria d3ia ~e sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 9: 

PROJETODELEIDACÂMARAN' 14. 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• 14, de 1994 (n• 4.148/93, na Caia de ori
gem), de inicia:tiVa do Presidente da Repif6líca. que au~ 
toriza o Poder Executivo a instituir coiri'o 'A:Utai(juia o 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, 
e dá outras providênciaS. (Dependendõ de parecer da 
Comissão -de Constituição, J U:stiça e Cidadania) 

Nos termos do art. s•, da Resolução 110/93, designo o Sr. 
Senador Márcio Lacerda para proferir parecer, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB-MT. Para emitir pa
recer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei em tela 
visa a transformar o Departamento Nacional de ProduçãO Mineral 
- DNPM, órgão integrarite da estrutUra -a:o Ministério das Minas e 
Energia, em autarquia, possibilitando, assim, melhoria da atuação 
governamental relativamente à exploração -dos·recursos minerais 
nacionais. 

Coube ao Presidente da República, nOs -termos-dei ai-ti~-61, 
§ 1°, da Constituição Federal, iniciar a tra.m1taçãá·desse-PrO.]eto em 
virtude de a Qlatéria resultar Da•criação âe órgão· da administração 
pública e de cargos públicos. Portanto. neste aspecto não há repa~ 
rosa serem feitos. 

A Mensagem n° 573. de 8 de setembro de 1993, enviada 
pelo Excelentíssi.ino Senhor-PieSidenie da-Rêp.iblica ao Congresso 
Nadonal, acompanhada de exposição -de niotivos intcrministerial 
(E.M.I. n• 95 MMEISAF) relata os atiúus problemas da Indústria 
mineral brasileira e os precários meios de que-·dispÕe O 'GoVerno 
Federal para propiciar ao sCtor de -mineraÇãO condições para, pelo 
menos, retomar o nível de produção e produtividade registrado na 
década passada. O referido documento aponta como principal obs
táculo ao aumento de eficiência nesse- setõr à iD.adeifuada estrutura 
administrativa estatal com atribuições plU-a planejar; gerir e execu~ 
tar as ações atinentes-ao aprOVeitamento das riqUezas minerais do 
País, tendo em vista ser o DNPM uma mera dependência adminis
trativa do Ministêrio das Minas e Energia (MME). 

Propõe, então, o Executivo ao Poder Legislativo que autori
ze~ através da aprovação do Projeto de Lei em discussão, a trans
formação daquela unidade administrativa do J\.oDv1E em autarquia, 
justificando sua proposição pelo fato de o regime jurldico autár
quico propiciar autonomia âe gestão, removendo, assim, os entra
ves próprios das repartições centralizadas. 

O Projeto em comento foi discutido e aprovadc na Câmara 
dos Deputados, com emendas, tendo em vista o parecer favorável 

da Comissão de Minas e Energià e os pareceres dos Relatores de
signados pela Mesa em substituição às Comissões:-de Trabalho de 
Administração e SerViÇo PuôlicO, pela aprOvação: -de Finanças e 
Tributação, pela adequação fmanceíra- e- oi-çamentária; e, de Cons
tituição e Justiça e de Redaç_ão, que concluiu pela constitucionali~ 
dade, juridicidade e técnica legislativa. Em seguida, veio a esta 
Casa, para ser revisto. 

1 

Os argumentos do Executivo para instituir o DNPM sob a 
forma de autarquia são consistentes e atendem ao interesse públi
co;- pois a preocupação governamental no sentido de aumentar a 
produção mineral do País deve ser louvada. haja vista a ineficiente 
exploração desses recursos vis~à~vis as condições geológicas do 
Brasil. 

Por outro lado, as atividades vinculadas ao DNPM por te
rem um caráter técnico peculiar exige pessoal espedalizado, dife~ 
renciando~se, assim, enormemente daquelas outras de gestão 
pública desenvolvidas por órgãos de essência burocrática que 
atuam predominantemente em funções-meios. 

Ademais, é por todos conhecida a dificuldade que a admi
nistração pública direta encontra para implementar suas tarefas. 
desde a contratação de pessoal de nível técnico adequado até a ri
gidez na obtenção e utilização dos recursos ftiimiceirós com a 
Oportunidade necessária. 

Portanto, o grave momento que atravessa a indústria mine~ 
ral, o qual vem determinando uma persistente redução no- valor do 
produto mineral brasileiro, justifica medidas como esta, inclusive 
sua urgência, com a fmalidade de reverter esse quadro sombrio 
que não condiz com o objetivo fundamental do País de garantir o 
desenvolvimento nacional. 

Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de 
Lei em análise, tanto pelo seu mérito como pela sua constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

E o nosso voto. _ . 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui fãv0r3.velmente à matêria. 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discussão 
poderão ser oferecidas emend~ _à proposição. 

Em discussão o projeto, em turno Uni c o. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 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 apróv-ado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 14, DE 1994 

(N' 4.148/93, na Casa de origem) . 
(De iniciativa dO Presidente da República) 

-Autoriza o Poder ExecutiVo a iD.s'tituir c~mo Au
tarquia o Departamento Nacional de Piodução Mineral -
DNP~, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a institUir como 

Autarquia o Departamento Nacional de Produção Mineral -unida
des region,ais e prazo de duração indeterminado. 

Art. 2° A Autarquia ficará vinculada ao Ministério de Minas 
e Energia e será dotada de personalidade jurídica de direito públi~ 
co, autonomia patrimonial, administrativa e Imanceira. nos termos 
do inciso I do art. 5° do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 
1967. 
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Art. 3_0 A autarquia DNPM terá como fmalidade promove! o 
planejamcnto e o fomento da exploração e do aproveítaii.Iei_!_to dos 
recursos minerais. e superintender as pesquisas geológiCas. minew 
rais e de tecnologia mineral, bem como assegurar. ~ontrolar e fisw 
calizar o exercício das atividades de mineração em todo o 
território nacional, na forma do Que dispõem o Código de Mineraw 
ção, o Código de Águas Minerais,-os respectiVos regulamentos e a 
legislação que os complementa, competindo-llie. em especial: 

I- promover a outorga. ou propô-lo à autoridade _competen
te, quando for o caso, dos títulos minerários relativos à exploração 
e ao aproveitamento dos recursos minerais, e -expedir os demais 
atos referentes à execução da legislação rninerária; 

li - coordenar, sistematizar e integrar os dados ge"ológicos 
dos depósitos minerais, promovendo a elaboração de textos. cartas 
e mapas geológic_os para divulgação; 

ill- acompanhar, analisar c divulgar o desempenho da eco
nomia mineral brasileira e internacional. mantendo serviços de_-es
tatística da produção e do comércio de ben,s m:inerais: 

N- formular e propor dirctrizes para a orientação da políti
camineral; 

V -fomentar a produção mineral e estimular o uso racional 
e eficiente dos recursos minerais: -

VI - fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e a cO
mercialização dos bens minerais, podendo realizar vistorias. autuar 
infratores e impor as sanções cabíveis, na confOrmidade do dispos-
to nâ legislação minerária; -

vn - baixai normas, em caráter complementar, e exercer 
fiscalização sobre o controle ambiental, a higiene _e a segurança 
das atividades de mineração, atuando em articulaç~o _com_ 2~ ~
mais órgãos responsáveis pelo meio ambiente e pela higiCnC. segu-
rança e saúde ocupacional dos trabalhadores; _ 

VIII- implantar e gerenciar bancos de dados para subsidiar 
as ações de política -m.m.eral necessârias aos planejamcnto governa
mental; 

IX- baixar normas e exercer fiScalizaçãO sobre a aÍrecada
ção da compenSação 'friwicCira peJa- eXploração de recursos rrliJ::í~: 
rais, de que trata o § 1 o do art. 20 da ConStitUiÇão Federal_; 

X - fonientai á (leqUenã. empresa de mineração; 
XI - eStaOeiCCCi as áreas e as condiçõeS ~para o exércício da 

garimpagem e:rp forma_ individual ou associativa. _ 
Art. 4° A Autarquía de que trata esta lei serão transferidos 

as competências, o ãcoervo, .as obrigações, os diieitos e a gestão or
çamentária e fmaitceiia dOS reCUT"SôS destinadoS às atividadcs fina
lísticas e administrativas do DNPM. unidade da Secretaria de 
Minas e Metalurgia-do Ministério:de Minas e Energia. 

Parágrafo úníCó- Fica o Poder Executivo a1,1,torizado a transfe
rir para a autarquia os bens móveis e imóVeis dô "Mmis-tériO de Minas 
e Energia, destinãdos às atividades frmlístícaS e adrD1niStrativas do 
DNPM os quais serão incorrorados_ ao seu patrimônio. 

Art. 5'0 Constifuem receita da Autarquiá: ,-
1 - dotações consignadas no Orçamenlº- Geral da União, 

créditos especiais, transfCrêD.cias e repãsses-;Que lhe forem conferi-
dos; - --

11 - produto de operações de crédito, que efetue rio País e 
no exterior; - · .-,' 

m- emolumentos. multas. c_ontribuiç~S previstas ila le_gis
lação minerária, venda de publicações, recutSÕifOriundos dos ser
viços de inspeção e fiscalização ou provenientes de palestras e 
cursos ministrados e receitas diversas estabelecidas em lei, regula
mento ou contrato; 

IV - recursos provenientes _de convêni9,s1 acordos ou con
tratos celebrados com entidades, organismos-~ empresas, públi
cos ou privados, nacionais ou internacionais; • ' -

V- doações, legados, subvenções e outros recursos que llie 
forem destinados; 

VI - recursOs oriu.n,qos ___ da -alie~açio- -de bens minerais 
ap!eendidos em decorrência d~ atividade clandest!r!as, ilegais ou 
irregulares. l~va~os à basta_pública.. .. . 

Parágrafo único - A cota-parte da compensação fmanceira 
pela exploração de recursos minerais devida à União. de que trata 
o§ l 0 do art. 20 da Constituição Federal e o art. SOda Lei n° 7.990. 
de 28 de dezembro de 1989, regulamentada pelo Decreto n° 1, de 
11 ~janeiro de 1991, fica destinada aõ Ministétjo de Minas e 
Energia, que a repassar[ a integralmente ao DNPM, op_$CTYª.d.o _o 
disposto no inciso ill do § :20 do art. 2° da Lei n° 8.<XH, de 13 de 
março de 1990. 

Art. 6° No caso de dissolução da autarquia DNPM. seus 
bens e direitos passarão a integrar o património da. União. 

ArL 7° A Autarquia será administrada por um Diretor-Ge
ral, por um Dirctor-Geral Adjunto e por três Diretores, com atri
buições previstas na sua Cstriitura regimental, aprovada por 
decreto. ___ _ 

Art. 8° A Au~quia C9~tará com um toW _<l_e_79 Cargos de 
pireç~ e Assessoramento ~uperiores e_ 283 Funções Gratificadas, 
n"ã fOrma do Anexo I. 

- -Parágfai'o -único ~ EstãO --fuCluídos no total especificado no 
caput deste artigo os c_~gos em comis_são_ e funções de confiança 
aúúiimêllte _ exiSten~es --~9 ~bito do_ Depa~~ento Nacional de 
ProduÇãõ Mineral do MlltiStérlo de-M:màS e Energia: 

Art. _ 9° Os servidores da àdministração~ direta do Mínistério 
de Minas e Energia, lotados no DNPM e nas suas representações 
regionais de __ mineração, observado o_- interesse da. administração, 
poderão optar pela sua redistribuição para a autarquia de que trata 
eSta_ lei, no prazo de trinta dias, a contar da data da sua constitui
ção. 

Parágrafo ú.D.ko- Ficam assegurados aos servidores lotados 
na autarqUia de que trata esta lei os benefícios a que fazem jus, CJ.l
bendo ao~ Poder Executivo o repasse dos recursos neceoSsários ao 
atendimen~o da demanda imposta pelo contingente de pessoal do 
órgão, sem aumento de despesas no orçamento do Ministério de 
Minas e Energi<~;. 

Art. 10. Para atender à defesa dos interesses da Autarquia, 
rperesentando-a perante quaisquer Juízos ou Tribunais, bem como 
para prestar consultoria jurídica aos órgãos centrais e regionais do 
DNPM, ficam criados trinta cargos de Procurador Autárquico, có
digo SJ-1.103, da Síiiemática dO Plano de Classific.ãçãO de Cargos 
de_ que trata a Lei n° 5,645, de 10 de dezembro de 1970,_ a serem 
providos conforme o disposto na Lei Complementar n° 73. de 10 
de fevereiro de 1993. · - - -

Art. 11. Flca o Poder Executivo autorizado a remanejar, 
transferir ou utilizar os -Saldos _orçamentários do rvtinistério de Mi
na:s e Energia, bem comO ã abrit: crédito especia( em favor da Au
tarquia para atender âs despesas_ de _estruturaçã_ç, e manutenção, 
utilizando corno reCu!sos as dotações orçamentárias destinadas às 
atividades fmalísticas e adminiStrativas, observados os mesmos 
subpro~to-S, s~bativid~des e- grupos de despes,a previstos na Lei 
Orçam-Emtária em vigor: -

Art. 12. O Poder _E~t?Cut~vo, no prazo de sessenta dias a 
contar da publicação 4esÍ<1: lei, adotará as firovidênd~iS neCessárias 
ã Constituiç_ão da autarquia DNPM, obserVadas as disposições _le-
gais aplic"áviis. -- - . - - - - . 

Parágrafo úi:lic9.,. ConsTituída a auiaÍquia DNPM, mediante 
aprovação -de sua estrutura _regimental. fica· extinto o: órgão especí
fico da a:dmfuistração d.iieiã dO MID.istério de Minas e Etiergia, de 
igual denominaÇão. 
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Art. !3. O Quadro de Pessoal da Autarquia será organizado 
em Plano de Carreiras, que se adequará às diretrizes de Planos de 
Carreiras para a Administração Federal direta, autárquica e funda
cional, a serem implementadas pela Secretaria da Administração 
Fcodr:Ntl ii,. Presidência da República, nos termos do caput e dos 
§§ 1 o 2° do art. 39 da Constituição Federal. 

Art. 14-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 10: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 15, DE 1994 
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CHE!'!: DE NÚCLEO ·.·. 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Intemo) 

"' 112 , 
283 

Discussão, em turno único, do Projeto de Le1 da 
Câmara n° 15, de 1994 (n° 4.218/93, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Presidente da República, que au
toriza o Poder Executivo a doar quinze aeronaves 
A-122-A (T-23) à Força Aérea Boliviana. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defe· 
sa ~acional) 

Nos termos do art. 5° da Resolução 110/93. designo o nobre 
Senador lrapuan Costa Júnior, para proferir parecer em substitui
ção à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. __.. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO. Para eiÍli
tir parecer. Sem revisão do orador.)- -Sr. Presidente? Srs. Senado
res, a matéria trata da doação de quinze aeronaves T-23 ao 
Governo da Bolívia. Essas aeronaves não têm mais us-o jUnto aos 
aeroclubes brasileiros, desde que foram substituídas por a~ronaves· 

mais modernas. Hoje, representam um ônus desnecessário para a 
FOrça Aérea Brãsileira, consequentemen-te, para o nosso Governo. 

- - - O governo bolíviano, que não dispõe de aeronaves de trei
namento. encontra-se ansioso para recebê-las. 

O parecer é, pois, favOráVel. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A matéria tem 

parecer favorável. 
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão Ser ·ofere-

cidas emendas à proposição durante a ·discussão. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 15, DE 1994 

(N" 4.218193, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a doar quinze 
aeronaves A-122-A (T -23) à Força Aérea Boliviana. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica o Poder Executivo, através do Ministério da 

Aeronáutica, autorizado a doar à Força Aérea Boliviana quinze 
aeronaves de treinamento primário, de fabricação nacional, tipo 
Aerotec A-122-A, designação militarT-23 (UIRAPURU), aciona
~ por motor Lycoming 0-320. recolhidas d_e aeroclu~s bf<tSilei-
ros. 

Art. 2° As aeronaves serão_doadas no estado em que se en
contram e as despesas com o seu _tra_slado correrão às expensas da 
Força Aérea Boliviana. 

Art. 3° A doação de que trata esta lei será feita mediante ter
mo lavrado perante o chefe do órgão competente do Ministério da 
Aeronáutica. 

Art._ 4° Esta lei entra eiil vigor _na data de sua publicação. 
Ó SR. PRESIDENTE (f!Uinberto Luéena)- Item 11: 

PROJETO DE LEi! DA CÂMARA N" 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nõS teirnos do 
art. 3° da Resoluçãon° 110, de 1993) 

Votação, em turno tínico, do Projeto_ de Lei da 
Câmara n° 125, de 1993 (n° 2.8!5/92, na Casa de ori
gem), que cria a Empresa Comunitária, estabelecendo 
incentivos à participação dos empregados no Capital da 
empresa e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido_ em Plenário, Relator: 
Senador Mãrcio Lacerda, em substituição à Contissão de 
Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 06 do corrente .. 

Em votação o projeto, em turno línico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 125, DE 1993 
(N" 2815/92, Na Casa de origem) .. 
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Cria a Empresa Comunitál-ia,: eStabelec~ndo 
incentivos à participação dos emprcgaaos 00-Cãpital 
da empresa e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Empresa Comunitária ·é aqUela que preenche, cumu

lativamente, as seguintes condições: 
I- ter a participação, em pelo menos 30% (trinta por cento) 

do seu capital social, de uma pessoa jutidica representativa dos 
seus empregados: 

ll - o_seu quadro de recursos_ humanos não pode ultrapassar 
350 (trezentos e cinqüenta) empregados~ 

m - a maior remuneração de s_eus empregados não pode ser 
superior a 15 (quinze) vezes a menor remuneração; e ---

N - no seu órgão máximo de administração pelo Ip"enos a 
terça-parte dos cargos ou fWições devem ser ocupados por elemen-
tos da entidade representativa dos empregados:·-_ ~-- _ 

Art. zo Ficam assegurados às Effipr~sas ÇpJI.l~tári.a~ os se-
guintes beneficies: · ____ _ 

I -redução de 50% (cinquenta por cento) na alíquota do im
posto de renda a que estiverem sujeitas; 

II - o mesmo tratamento jurídico __9.ife~n~iado dispensado 
às microempresas; 

m - preferência na obtenção de créditos govem~metnai~ 
junto às instituições fmanceiraái-ePassadOrás;'é -~-

IV - outros beneficies ·estabelecidos pela legislação esta
dual e municipal. 

Art. ~A pcssoajurldica r~presentativ~ dOs eixiPtegadoS ob-
servará as disposições a: Seguir: -

I- não terá fms lucrativos e o seu ptazd de duração ·será in-
determinado; ---

ll - terá por Imalidade a melhoria do nível de vida e a inte
gração de seus membros, atravéS de program_as de_ s~de,_ ~uca
ção, habitaçlão,_ lazer, _crédito __ e outr<?S aím~·- ~edac4t __ a sua 
utilização para fuüi PõlítiCo-partidários; · 

m-o estatuto será aprovado pela maioria absoluta dos seus_ 
membros, exigido o mesmo quorum para alterações; 

IV- os rn.andatos_diretivos não terãO çiuração superi_or a 2 
(dois) anos. vedada a reeleição; _ _ __ _ 

V- qualquer integrante da ~ntidade poderá fiscalizar o seu 
funcionamento~ com livre acesso às suas contas e negócios, fixado 
prazo n]ao superior a 10 (dez) dias para resposta a cjuestões não 
esclarecidas; 

VI - a filiação será permitida apenas aos tabalhadores da 
empresa de cujo capital participa; e nela admitidos há mais de 90 
(noventa) dias; 

VII - a adesão dos empregados_ será automática. salvo op
ção em contrário, e a desfiliação apenas volwitária, ou- em razão da 
perda da condição do empregado; 

vm - poôei'ãO- Ser--admitidos membros honoríficos. que 
prestem relevante contribuição à entidade, se~ ~e i to a. yo_!.o ou a 
participação na adminiStração; - - - .; ·-' · - -- -~-= 

IX- metade das rendas decorrentes da participação societá
ria será aplicada nos programas estatutários-delniidos em função 
da fmalidade estabelecida no inciso ll. e a outra metade, eJP:_ partes 
iguais: 

a) na distribuição direta aos empregados, em espécie, com 
isenção de imposto de renda, e proporclonalmente à remuneração 
e tempo de serviço na empresa; e ----

b) em investimentos diversos em empresaS ou entidades ex
ternas, cujos resultados constituidi.o Jund.O es~dãl que assegure 
aos empregados proteção económicos adversos da empresa; 

X -definição ·obrigatória sobre a forma de devolução de 
eventuais contribuições pessoais do empregado, no caso do seu 
desligamento da empresa. 

Art. 4' A dissolução da entidade será determinada judicial
mente. caso de aDulação da sua constituição por falta de preenchi
mento de suas fmalidades, ou por encerramento das atividades da 
empresa, cabendo a iniciativa da ação ao- :Ministério Público ou a 
empregados que representem, pelo menos 20% (vinte por cento) 
dos associados. 

Parágrafo único. Em caso de dissolução, o património da 
entidade reverterá a outra instituição sem fms lucrativos, com fma
lidades congêneres. 

Art. 5° Até que se complete a participação prevista no inci
so I do art. 1° desta lei, as empresas que preencham os requisitos 
dos seus incisos-n e ill poderão abater 50% (cinqUenta por cento) 
do imposto devido. destinado a respectiva importância para au
mento do seu capital em favor da pess;_oa jurídica de que trata o ar
tigo anterior. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará. esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sºa publicação. 
O SR. PRESlDENTE (Humberto Lucena) -ITEM 12: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3' da Resolução ti'-110, de 1993) 

Votação, em turno iínJ.CO, do Ptc?j~to de Decreto 
Legislativo n' 38, de 1993 (n' 270/93, na C§mara dos 
DePutados), que aprova os textos das Resoluções n% 
267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral do Organis
mo para a Proscrição das Armas Nucleaies na América 
Latina e no Qfribe (OPANAL), que alteram, respectiva
p;;t.ente, a denominação-legal do Tratado para a Proscri
ção das Armas Nucleares na América Latina e o 
parágrafo 2° de seu artigo 25, bem como o texto emen~ 
dado do referido Tratado, tendo 

- . ~ 

P.irecer proferido em Plenário, Relat.çrr; Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional. favorável ao Proje
to e contrário à Emenda. 

Na sessão do dia 7 do corrente foi li4o o Requerimento n° 
181/94, do Senador Irapuan Costa Júnior, de adiamento da vota
ção da matéria paia-O dia 6 00 maio próximo, que não foi votado 
naquela oportunidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimentO. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Sr. Presidente, 
peço·a palavra para encaminhar a votação. 

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior. 

O SR.IRAPUAN COSTA JUNIOR (PP-GO. Para enca
minhar a votação. Sem revisão" do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Senadores, trata-se de matéria extremamente controversa, que 
diz respeito a um tratado superabundante que o Governo brasileiro 
assina juntam,ente c_om outros .governos quanto ao controle de ar
mas nucleares. Já temos o Acordo Quadripartite com a Argentina, 
Com a inteiVenção da Agência-Interi:lacional de Energia Atómica. 

Estamos vendu hoje o governo da Coréia imerso numa criSe 
internacional justamente por ter assinado um tratado como esse. 

De modo que fizemos chegar à Mesa _este requerimento pe
dindo o adiamento da votação para que essa matéria fosse um pou
co mais profundamente examinada. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação o 

requerimento de adiamento. _ _ _ __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer senw 

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria retornarã à Ordem do Dia na data aprazada. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 

retira o Item 13 da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento 
Interno. 

É o seguinte o item adiado: 
-13-

PROJETO DELE!Di\.CÂ.MARA N' 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3°daRcsoluçãon° llO,de 1993) 

DiscussãO, -em- turno único~ do Projeto de Lei da 
Cãmara n' 167, de 1993 (n' 3.529793, na Casa de ori
gem), que cria cargos do Grupo Processamento de Da
dos no Quadro Permanente de Pessoal da Se_eietaria- do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Regfão~ e-dá oUtras 
providências, tendo 

Parecer favoráVel~ proferido em Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollemberg, em substituiçã~ à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhã~s. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD!>- BA. Pronuncia 
o_seguinte_discurso.)- Sr. Presidente, St"s e _Srs. Senadores, so
mos, freqüentemente, atormentados por imagens aPresentadas pe
los meioS de comunicação social, que no_s_c:olQGan;:t. __ <:ljante_ dos 
olhos a triste realidade social de regiões longínquas._ quase sempre 
de países africanos e asiãticos., onde _crianças esquálidas. vítimas 
da fome, aguardam a morte nos braços de suas mães igualmente 
desnutridas. 

Essas ünagens fúnebres, por rios remetérem a regiões dis
tantes- à Somãlia ou à Eritréia, poi exerriplo ~. fazem-nos. amiú
de, esquecer nossa própria realidade social. _Servem também para, 
não raras vezes, encobrir a existência, no Brasil, de milhões de 
crianças famintaS; concentradas em centenas de bolsões de_ misê
ria. 

Não faz muito tempo, mais precisamente em março do ano 
passado, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA -
divulgou alarmante documento int~tJilado Mapa da Fome: Subsí
dios à Formulação de uma Política de Segurança AlimeD.lar, em 
que se demonstra que 31,7 milhões de brasileiros não têm dil$eiro 
para se alimentarem. São os indigentes urbanos e rurais do Brasil, 
aquelas pessoas cuja renda familiar, de acordo_ com o c_rj_téd_o _utili
zado pelo IPEA, corresponde, no máximo, ao valor de aciuisiç3.o 
da cesta básica de alimentos que atenda. para a farm1ia como l).m 

todo, os requerimentos nutricionais recomendados pela 
FAOIOMSIONU. 

De acordo com o estudo, que se baseou na Pesquisã. -N"ã.cio
nal por Amostragem de Domicílios---: PNAP -, realizada pelo 
IDGE em 1990, Bahia, MIDas Gefais e Ceará são os_f,&tados.bra
sileiros que apresentam o maior número de cidadãos _com renda in
ferior à linha de pobreza. 

Os dados da indigência colhidos nesses Estados são estarre
cedores! A Bahia é a unidade da Federação líder cm rni~éria, com 

13.67% de indigentes em relação ao Brasil, possuindo mais de 4,3 
milhões de miseráveis, em uroa população de 11.9 milhões de ha
bitantes. 

Por região_. a liderança da miséria fica com o Nordeste: o 
percentual de indigentes alcança ali a espantosa taxa de 54,5% em 
relação ao Brasil. Há, no Nordeste, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
mais de 17,2 milhões de indigentes _em uma população de 42,5% 
milhões de pessoas. Os números nordestinos ganham de longe da 
região que ocupa o segundo lugar no País, no que concerne ao nú
!DCTO_de indigentes- a_região Sudeste-, cuja taxa é de 25.2% rela
tiVamente ao Brasil. -isto é,- S milhões de indigentes, em uma 
população de 62,7 milhões de pessoas. 

Outro vergonhoso título ostentado pela região Nordeste é o 
da maíor taxa de mortalidade infantil: 75 por mil nascimentos, 
quase_o dobro da s_egunda colo_c_ada. a tamb_ém pobre região Norte, 
que apresenta uma taxa de 47,1 mortes infantis por mil nascimen
tos. 

O documento do WEA. à época de sua divulgação, ocupou 
as niancbetes de tod®-_OS jornais brasileiros. Seus dados preenche
ram grandes espaços nos noticiários de rádio e de televisão. e ali
mentaram infmdáveis discussões sobre a miséria no Brasil. Hoje, 
já se encontra meio esquecido, embora outros estudos continuem a 
expor o macabro diagnóstico da indigência no Brasil, corno o rea
lizado por Juarez Brandão Lopes. do Núcleo de Estudos de Políti
cas Públicas da Universidade de Campinas, divulgado no final do 
ano passado. 

Segundo o cienti!ita, nas cidades brasileiras, estão em situa
ção de indigência 11% dos _dorillcilios, que abrigam 13,9% dos 
adultos e 22,9% das crianças. No Nordeste, esse percentual é mui
to maior: pertencem a domicílios indigentes 40.8% das crianças 
urbanizadas. 

Como se observa. Sr. Presidente, Srs. Senadores, a grande 
vitima da miséria é a criança. em especial a nordestina. 

No relatório do UNICEF sobre a situaÇão mundial da infân
cia - 1994 - consta que a desnutrição crônica da criança começa 
no ventre da mãe. De acordo com o destaque n° 5 do referido rela
tório, ''mãeS cOni alimentação deffClente -teridem a dar à luz bebês 
de baixo peso,-desnutridos no útero, e expostos a permanecerdes
nutridos durante os ~meiros anos de vida, que são cruciais". 

Sabe-se que o peso normal de uma criança ao nascer é de 
cerca de três quilogramas. Crianças qUe nascem com baixo peso, 
isto ê, com 2.500 quilogramas ou menos, têm menores probabili
dades de sobreviver e, se sobrevivem. têm menoS condições de se 
desenvolverem ade_quadamente. 

No _Brasil. os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde e 
Nutrição apontam para Urna incidência de bãiXQ peSo ao iiãs-cer em 
tomo de 10%, percentual indicativo ·ae qUe o País se encOntra em 
uma posição entre 11roédia11 e "alta" incidência desse risco. Essa si
tuação, contudo, torna':'_se mais grave qúando ~e examinam algu
mas difeiEiiÍÇãs IegióiiaiS. Nóta-se maior proporção de crianças 
com baixo peso ao nascer em regiõe~ como o Nordeste, detentor 
de_Ui:ri_-Div_e_l 11altd 1

, quando comparado com regiões como o-Sudes
te, informa o relatório da pesquisa. Os _valores relativos_ ao Nordes_:
te são compatíveis com a alta taxa de mortalidade_ infantil ali 
existente e -~_E!'evalência de de_sn_u_trição, ju_n~e_!!_te com as conhe
cidas dificulda®s de_3.1il;llCiitãÇãõ e de acesso_aos &_eyYÍÇOS de __ l?:aú~ 
de por parte de sua população. Da mesma forma, são c;on:ipalfVeiS 
com a baiXa renda auferida pelos nordestinos, pois o riSco de nas
_c_êr com pesO bãíXO é -duas vezes maior para crianças cujas famílias 
percebem um salário míniriiõ Ine:O."Sãl familiar do que para aquelas 
cujas famílias recebem renda".rnaíor que três salários mínimos, 
~rlfolme se detecto~ -a~~-naiefe~'!a pesquisa. 
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O relatório do UNICEF que já -mencionei declara que a des
nutrição é O cúmplice secreto da pobreza. Com certeza, a afmna
ção comporta uma verdade hoje já de pleno conhecimento _eJ)l · 

todo o mundo. O que talvez seja ignorado é- qU~ e1ã. impede o cres
cimento físico e -mental de uma em cada três crianças nos países 
em desenvolvimento. 

É complexa a ecologia da desnutrição. Ela ocorre geralmen
te em regiões JX)bres, atingidas pela falta de alimentos em-perlodos 
de escassez, de secas e de guerras. mas_~_também conseqüência de 
problemas específicos, como baíxo peso ao nascer, e de práticas 
específicas, com:O·ateitaln(mtO ni mamadeira. "Entretanto- alerta 
o relatório-, a: causa-principal (da desnutrição) é o acúmulo de 
doenças. especialmente a diarréia, que proliferam em comunidades 
pobres desprovidas de abastecimento de água limpa e saneam.en
torr. Segundo o documento do UNICEF, "doenças crónicas drenam 
os nutrientes do corpo e de suas células". Em conseqüência, "para 
compensar a falta de nutrientes, a taxa metabólica do corpo apre
senta uma queda. A pressão sangüínea c-ãi. Caso tenha pouca gor
dura, o corpo -·rouba de suas próprias reservas - consumindo 
músculos ao invés de gorduras, e retardando ou deformando o 
crescimento dos ossos''. 

Aí está, Srs. Senadores. a macabra ciranda da miséria: des
nutiição-doença-morte. No mundo todo. ela é responsável por um 
terço dos 13 milhões anuais de mortes de menores de cinco anos. 
No Nordeste brasileiro, não é diferente. As vidas de nossas crian
ças são ali também ceifadas por falta de alimentação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o relatório do UNICEF -
1994-, no mesnio -destaque 5, sobre o qual venho discorrendo, faz 
também esta outra óbvia observação, sem dúvida conhecida em 
tcx:lo o mundo: "Uma boa alimentação é uma excelente proteção 
contra doenças". Essa consideração do UNICEF seria desnecessá
ria, não fossenl, no-entanto. os esclarecimentos a ela adicionadas, 
da seguinte ordem: 11Por inúmeros motivos, que os cientistas estão 
apenas começando a compreender, a desnutrição provoca maiores 
prejuízos nos últimos três meses de gravidez e durante os primei
ros doze meses de vida Durante esta fase vub;terável, o estômago 
pequeno exige alimentação constante, o desenvolvimento_ do cére_
bro está quase completo, e o sistema de imunizaç_ão da criança é 
mais fraco. Os maiores êfeitos do creS-cimento defiCiente concen
tram-Se nQ primeiro ano de "ida da criança. Ainda que a alimenta
ção melhore depois desse perí()do. a crj@ça provavelmente 
apresentará crescimento abaixo do normal, afetando o desenvolvi~ 
mento fíSico e mental. e comprometendo o futuro da criança e de 
seupaís11

• _ __ __ 

O que está expresso no relatório do lJN[CEF nos iridica o 
circulo vicioSo em que nos encon~os: a indig~ncia do presente 
nos legará a indigência do futti!o, se não trata;rm.os de alimentar a 
população brasileira, especialmeD.ie as crianças e as gestantes. 

Todas essas considerações col<>Q~-nos diante de uma im
portante questão: Seiá possível -fazer com q1._1e os brasileiros, espe
cialmente as crianças. deixem ~ ser__víti.rila.S da _4e~trição? 

O relatório- dõ UNIC'EF ilpre"senta uma resposta positiva a 
essa indagação, escudando -sua c~vicção na -f#eta-eStabelecida pe
los líderes políticos no Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, 
realizado em 1990, segundo a qual, até o ano 2000, Se deverão re
duzir em 50% aS taxaS- de desnutrição grav~ e mcx:lerada entre 
crianças menores de cinco anos. COnsta ·ao rela~rio que "progra
mas de larga escala, implementad_os recentemente na África e na 
Índia, mostraram que esta meta pode ser cumprida". Como exem
plo de eficácia,_ é citado o pfôgl-ama de nutrição. implementado .na 
Tan.zânia~ Onde, niesmo em meio a criSes- e_COllõiriicas, .Se -oonse~ 
guiu, em Período de ires anos, u~ redução de ?O% nas· taxas de 
desnutrição grave, a um custo de 16 dólares pof criança, eri:J.-1984, 

quando do início do programa, reduzido depois para 2,5- dólares 
por criança, à medida que o programa foi ampliado para todo o 
país. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tenho a menor dúvida de 
que nosso País, desde que haja vontade política-. será capaz de sa
tisfazer as necessidades de alimentação de seu povo. País rico em 
recursos, o Brasil tem condições de alimentar tcx:la a sua população 
e de superar todas as formas de desnutrição. bastando-lhe, para 
tal, adotar ,(XIlíticas corretas na área alimentar, promover adequa
dos ajustes institucionais e conferir prioridade política aos investi
mentos sociais, Corrigindo decisões erradas que nos levam a 
conviver com a fome e a miséria. 

Segundo reportagem publicada na Folha de S. PauiQ, em 
19 de dezembro de 1993, mtitulada Mapa da Miséria, não há es
cassez de alimentos no Brasil, pois, de acordo com cálculos do 
IPEA. "com safras agrícolas situadas nos últimos sete anos em tor
no de 59 milhões de toneladas de grãos, estariam disponíveis, para 
cada brasileiro, 3.280 calorias e 87 gramas _de proteínas por dia". 
Essa disponibilidade alimentar representa, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, bem mais que o piso de 2.242 calorias, m_encionadas pela 
FAO para o consumo diário de um adulto. 

Além disso, ao Brasil não faltam também as potencialidades 
para incrementar sua agricultura, pois ele tem nada menos de 370 
milhões de hectares aproveitáveiS para a aUVidãâe. 

Se ao Brasil não f~tam alimentos nem um gigantesco .(XI
tencial de terras agricultáveis, o qUe lhe falta. então, para o com
bate à fome e ã desnutrição? Falta-lhe uma adequada estratégia, 
centrada principalmente em OIX>ffilnidades de emprego, de geração 
e distribuição de renda, de difusão de conhecimentos e de serviços 
de apoio. de mcx:lo a aumentar, ainda mais. a produção de alimen
tos e a aprimorar sua distribuição. 

NO que se refere a empiego:S, irisiSto- em- quC -o País -D.ão po
derá implementar 11enh11m programa de combate à fome e à misé
riã sem -levar em contã a necessidade de ampliar a oferta de 
trabalho à sua população e a necessidade de elevação do valor do 
trabalho. Julgo que devemos conjugar_e§forços para o combate à 
miséria e à fome por meio de uma adequada política de empregos._ 

No Brasil, temos uma grave questão, a do subemprego ur
bano. Como se sabe, é descomunal o contingente de trabalhadores 
que se concentram nos grandes centros urbanos, com empregos de 
baixa remuneração é desprotegidos pela legislação trabalhista. 
Além disso, temos todos os problemas decorrentes da migração 
para as área urbanas do excedente populacional gera:do pelo contí
nmi descompasso entre o ritmo de reprodução da força de trabalho 
rural e o baixo crescimento do emprego em atividades agropecuá
riaS. E temos, ainda, todos os problemas decorrentes da recessão, 
responsável. nas últimas décadas, pela contínua elevação das taxas 
de desemprego, e decOJ;rentes da_ !!~o-absorção da mão-de-obra 
que n:iig:rii do cam.(XI para as cidades, em um pais que ostenta ele
vado crescimento vegetativo da população economicamente ativa. 

Par~ enfrentar esses problemas, o Brasil tem que modifiCar 
seu sistema produtivo, procurando assegurar o pleno emprego, 
seja na ecoiloinia rural, seja na ecõnomia·urbana~ --
· Em relação à ecoliomia rural, urge prOmOver um apropriado 
programa de reforma agrária, que. considerando as exigências par
ticulares de cada região, busque uma elevação da taxa de emprego 
no campo, que-, ultimamente, tem tido crescimento zero. 

A pOlítica de eiD.prego para o campo deve levar em conside
ração-o aumentei-da prcx:lutividade do selor agricola, principalmen
te do subsetor de alimentos. Como-se -s-ãbe, a baixa produtividade 
agrícola no País está associada ã grande ociosidade das terras bra
sileiras, que, por seu turno, é resultado da estrutura de propriedade 
da terra. Dessa forma, a política de reforma agrária a ser adotada 
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deve objetivar não SoMente a distnbuição de terras, mas principal
mente a redução do grau de ociosidade desse fatore o aumento de 
sua produtividade, uma vez que estes _dois aspectos podem tomar
se importantes instrumentOs para melhorar a qualidade dos postos 
de trabalho na agricultura, reduzindo,_ em conseqüência, a-pobreza 
no Brasil. 

Em consonância Com esse ponto, ê imprescindível, ainda, a 
modificação da atual política agrária, atualmente muito voltada 
para as grandes lavouras de exportação ou de insumos inili.Jstriais, 
como o álcool. Temos de adotar, no Brasil, uma política agrária 
que seja também capaz de promover uma substancial elevação da 
produção e da oferta física de alimentos parª' consumo interno. 
Tomando-se atividade promotorã do atilnento da oferta de alimen-
tos básicos, a agricultura poderá vir a ser atividade otimizadora de 
emprego, contribuindo para a redução do fluxo migratório do cam~ 
po para as cidades e para a redução das pressões exercidas sobre 
os centros urbanos. 

Em síntese, é nricesSáiio ajustar a politica de "eiitprego no 
campo à renovação da economia agrária a fiill--de se-gerarem con~ 
d.ições de atratividade para as pequenas e médias cidãdes. descon~ 
centrando~se a população das megalópoles, com amplos efeitos 
positiVos pã.ra suas áreas habitaCional, de transportes, de educação, 
de saúde, de assistência: Social, de segurança_ pública e para seus 
serviços de saneamento. 

Relativamente à economia Urbana, a política de emprego 
deve contemplar prioritariamente- as -fudústiíiS COm absorção alta~ 
mente intensiva de mão~de-obra, notadamente para o 'atendimento 
de determinados setores do mercado interno, como a construção 
civil. Para a mão-d_e-obra urbana subempregada ou para o desem~ 
prego estrutural, isto é, aquele causado pela total inadequação da 
mão-de-obra, ou por sua absoluta falta de qualifiCação, ã pülíticil. 
de _emprego deve favorecer a interVenção complementar do setor 
público, estimulando programas que utilizem tecnologias _intensi~_ 
vas em trabalho não~ualificado na execuçãO de obras públicas 1()~ 
çais. _ A grande vantagem da implementação desses programas é 
que eles atacam a pobreza gerada pelo desemprego estrutural atra~ 
vés da geração de empregos para a mão-de~obra diretamente afeta~ 
da. . . 

Conjuiltamente 1 QUeStãO do emprego, para enfrentarmos a 
fome e a miséria, temos que adotar também políticas e medidas 
que elevem a remuneração do fator trabalho e que redu:iam a con-
centração de renda no Pafs. · · · · 

Como é amplamente sabido, o padrão de_ distribuição de 
renda no Brasil apresenta um perfil altamente concentracionário. A 
excessiva desprcporção entre a baiXa remuneração ·ao_· trabalho 
nãô-::qiJãlificadO- e- ã- dos serviÇos-tcelliCo~g·ercnciaiS, · berri comO 
dOs elevados proventos dÕs ganhos de capital: é resPoD.Sável por 
uma distribuiÇão de renda, no País, que o torna, de acorde com o 
Banco Mundial, o primeiro em uma lista dos cinco países detento~ 
res das mais altas taxas de concentração no _mundo, pOis que, entre 
os brasileiros, os 50%.mâiS-po_bres pcrcéberri a:penSS cerca de 10% 
da renda total do País, ao passo que OS' fb% maís riCos tSm'acesso 
a aproximadamente 50% da mesma renda. - , · · · , 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. quando se fala de reduçãO clã 
indigência em nosso País, outro aspecto que- merece ateiição é o 
combate ao desperdício e à corrupção. -

Estudos recentes estimam que o desperdício no Brasil cor~ 
responda, anualmente, a um percentual que vai de 5 a 15% de nos~ 
so Produto Interno Bruto. 

Somente no setor agropecuáiío, segundo dados do IPEA -
Instituto de Pesquisas EconómicaS Aplicadas, anualmente, o Brasil 
desperdiça US$ 4 bilhões em alimentos. Estima-se que, somente 
com os alimentos desperdiçados pelos consumidores, seria possí-

vel saciar a fome de até dez vezes o número de indigentes brasilei~ 
ros. Apenas nas feiras livres do Rio de Janeiro. perdem~se, por 
ano, 14 mil toneladas de alimentos. 

A economista Ana Maria Brochado, integrante do Comitê 
do Programa de Qualidade do Ministério da Agricultura, do Abas~ 
tecimento e da Reforma Agrárii, ieVela, em artigo publicado no 
informativo do INMETRO. que o desperdício nas diversas etapa"s 
dos processos produtivo e de comercialização chega ao montante 
de US$ 2,34 bilhões para cinco espécies de grãos selecionados e 
os produtos hortigranjeiroS. - - -

Para se ter uma idéia mais precisa do volume do desperdí ~ 
cio ~o Brasil. citarei, a seguir. núiner6s relat_!vos a alguns produ~ 
lOS: 

- no que diz respeito aos grãos, constatam~se estes índices 
de perdas: arroz- 22,1%: feiJão- 15,0%~ milho- .t7,07%; soja_ 
- 10.3%; trigo- 9,2%: 

-relativamente às hortaliças, verificam-se estes percentuaíS: 
para o sub~grupo folha, flor e haste- 40,6%; para frutos- 38,1 %; 
para tubérculos, raízes e rizomas - ::SO,O%; 

-em relação às frutas, o percentual e também muito eleva
do: 30,0%. 

Dos cinco tipos de grãos, o milho é o que detém os maiores 
índices de desperdício, considerado tanto o aspecto físico, quanto 
o monetário. Em média. as perdas anuais desse produto atingem 
4,4 milhões de toneladas, que equivalem a US$ 472,4 milhões. A 
soja, por seu turno, apresenta perdas médias anuais de 1,88 milhão 
de toneladas, que correspondem a US$ 302,935. No total, os cinco 
grãos analisados somam perdas ·anuaís de 9.029 milhões de tonela
das. equivalentes a US$ 1.35 bilhão. 

Quanto ao setor de hortigranjeiros, verifica~se que a perda 
média é de US$ I ,04 bilhão. 

Relativamente à corrupção, deve-se enfatizar que -esta práti
ca perversa constitui t.ainbém um incomensurável desperdício do 
dinheiro público, ao qual se poderia dar um melhor uso, sobretudo 
&m programas sociais. No Brasil, dados os vários episódios de cor~ 
rupção recentemente elucidados, toma~se necessário adotar medi~ 
das mais enérgicas de punição dos culpados, sem que 
injustificadas protelações prejudiquem o pronto ressarcimento do 
erário. -

A propósito de desperdício e conupção, o Correio Brazi~ 
liense, de 3 de abril Ultimo, publicou uma: reportagem iiltituht.da 
Desperdício no Governo chega a US$ 47 bi, na qual se infonna 
eil.cont:rar~se nas mã:os do Presidente Itamar Franco um dossiê so
bre o Descontrole dos Gasto~ Públicos. que demonstra o desperdí~ 
cio deUS$ 47,4Jbilbões nos últimos seis anos, devido à falta de 
capacidade de gestão e controle de gastos pelo Governo Federal. 

Segundo a reportagem, esse montante seria suficiei::tte para 
construir 5 milhões 928 mil 750 casas populares de até 38 metros 
quadrados ao custo unitário de US$ 8 mil. Com o mesmo valor, 
comprãi'-se~iam 412 milhões 430 mil cestas básicas de US$ 
1 f5,00, -quEf poderiam alimentai' 34 milhões 369 inif farriíliii.S de até 
quatro pessoas durante um ano.· · 

Na matéria: pUblicada no_ jornal brasilienSe, há ainda outros 
dados interessanteS: A soma jOgada fora !CPre§enta quªse dez 
anOs -de arrecadação do IPJ\.1F e_ B4.69% da arrecadação recorde da 
Receita Federal no ano passadoi 1

• • 

A reportagéffi apresentá á.inda um quàdro do descontrole 
dos gastos públic<.?S~ do qual extraí alguns _dados para conhecimen-
to de V. Ex a&.: )('(.. . · · · 

- concessãó.de empréstinios e fmanciainentos irie&'ulcires, 
obrigando o Govelno Federal a fuvestir em programas de nicupe~ 
ração dos bancos' e~iaduais - uS,s ,2.3 bilhões desperdiçados; 
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- superfaturarnento em ob,.as fmapciadas com recursos do 
FGTS, saques irregulares, etc., cornprovad0s por auditorias- US$ 
4 bilhões desperdiçados; 

-desvios de estoques do Governo, irfeiulándadcs na admi
nistração dos recursos destinados à f6miilção de estoques regula
dores e despesas de annazenamcnto (CP! da Fome) - US$ 1,34 
bilhão desperdiçado; 

- intermediação de recursos, inclusão de_ emendas no Orça
mento, superfaturamento de obras etc. (Ç_rl do Orçamento)- US$ 
lOOmilhõesdesperdiçados; _ _ ____________ _ 

- supetfaturamento, propinas. etc-.-(CFI PC- Collô!f- US$ 
290 milhões desperdiçados; 

- superfaturamento de obras, li~ra_ç,lQ 3!!tecipada de ver
bas, IicitaÇOcs fraudulentas nO DNOCS - US$ 300 i:nilhões des-
perdiçados; _ _ _ 

- desperdícios em atividades-meio ou nas .ía~~s de imple
mentação de projetes, conforme diagnóstico da SEPLAN em 1993 
- USS 33 bilhões; _ 

-fraudes contra o INAMPS praticadas por médicos e hospi-
tais conveniados- US$ 1.3 bilhão desperdiçado; . .. __ _ 

- supcrfaturamento de compras diversas, cestas cte-alimen
tos etc. na LBA- US$ 16 milhões desperdiçados; 

- hidrelétricas e -termelétricas ínacabadas, pagamento de en
cargos fmanceiros pela não utilização de recursos e fmanciamen
tos e atrasos no cumprimento de cronogramas de aplicação dos 
recursos destinados a projetes de infra-estrutura- US$ 1,2 bilhão 
desperdiçado; . ___ -

- irregularidades diversas no pagamento de benefícios da 
Previdência Social- US$ 3 bilhões' desperdiçados; 

- fraudes decorrentes de desc.ontrole do sistema de seguro 
às safras agrlcolas e indenizações em casos de perda das Safras -
US$ 600 milhões desperdiçados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro este prommciamen
to, colocando uma última questão: que representam para a Nação 
brasileira seus mais de trinta milhões de indigentes, sua legião de 
esfomeados? 

Quando a indigência e a fome ating~m grandes massas bu~ 
manas, ·como ocorre no Brasil, especialmente na regiãO Norde:_ste, 
não são apenas os indivíduos por elas atingidos os que se_ tomam 
doentes. Doente se torna a própria sociedade em que se propagam 
esses flagelos._ 

Sendo doenças sociais,_ a r o~~ e_ ~-- iP4igência impõeM Pie
juízos incomensuráveis· a toda a população, a começar pelo baixo 
desempenho escolar manifestado pelas crianças, o q~al conduz J 
repetência e a evasão, com grave ônus para todo o sistema educa
cional, sem contar o atraso cultural_ e tecnológi~Q que a baixa esco-
larização provoca em toda a Nação. -

Além disso, há toda a questão eco:riômica que se coloca em 
sociedades constituídas por indigentes e pessoas sem escolariza
ção: trabalhadores desqualificados são m~ remunerados e, quanto 
maior' o seu n11mero,' pior a remuneraçãO da bilse. da sociedade, tor
nando menor o mercado interno dessa mesma sociedade e menores 
as suas possibilidades de desenvolvimento. "-.. . . 

Em resumo, Sr. Piesidente,_ S:fs·. $enadores: ip.digência e 
fome têm um alto custo soCi3t PQis impõe!ri iridiScutífeis ~u=s às 
áreas sociais, à saúde, à previdência, à assistência social e ã segu-
rançapública. . . _ . 

Têm, ademais, um alto custo politico, porquanto_ miséria e 
fome são a mais evidente e odiosa manifestação da deSfguãldade 
social e fontes das mais variadas perturbações e anomalias políti
cas. Diante de uma IegiãÕ de_ eSfomeados, Senhores Senàdores, 
não é poSsível a manUtenÇão da estabilidade democrática, sendo 

sempre necessários Custosos recursos. ou pára reprimir as· f3.min-:
tos. ou para mantê-los alienados de sua própria desgraça. 

_ Diante de tudo isso, indago-lhes, Srs. Senadores, a propósi-
to das eleições que já se aproximam: não é hOra de começattnos a 
pensar em um plano de governo que tenha por meta a justiça so~ 
cial, para que se realize de fato um dos objetivos fundamentaís da 
República Federativa do Brasil, expresso no art. 3° de nossa Cons
tituição, qual seja, "erradicar a pObreza e a marginalização e redu
zir as desigualdades sociais e regionais em nossa Pátria 11? 

- Era q que tinha,_ a dizer, SI. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra a'! nqbre Senador Nelson Wedekin. 
---Ó SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o se

gll-ilite discurso.) - Sr._ Pn!s~denJe, Sn e Srs. Senadores, acabo de 
receber c_Õrrespondência do Presidente do Sindicato dos Trabalha
dorCs nas Indústrias do Fumo da Região Sul de Santa Catarina, 
Hamilton J. Gomes, alertando para a gravidade ~ crise que atinge 
o seta! ~umagdro ruiciõnal, com maior intensidade- o Estado de 
Santa Catarina. Segundo comunica, em sua correspondência, 
aquele li der sindical catarinense, r IJ!ouve fechamento de empresas 
do setor, incorporação de outras, demissão em massa -de seus tra~ 
balbadores e, conseqüentemente,_~ redução do volume produzido, 
gerando efeitos- desastrosos na agricultura local. r r 

Vale a pena assinalar, nesta oportunidade, que Santa Catari
na detém, há_ vários anos, a condição de primeiro produtor de fumo 
J?O -~r~<>il. tanto_ elll: q~~~~d?:d~ gu~to em ~_aJ].dade. Pode-se ver, 
pOr-aí, Sr.--Presidente, S:r'-s Seriadoras, _srs. Senadores, a importân
cia econômica e social que tem essa atividade em meu Estado. A 
crise, portanto, preocupa, na medida em que agrava as dificuldades 
de sobrevivência para uma boa parcela de catarinenses. 

De acordo com o Presidente do Sindicato dos Trabalhado
res nas Indústrias do Fumo da Região Sul de Santa Catarina, a po
litica posta em prática pela Companhia Souza Cruz dá conta de 
que se registra forte redução de volume processado, bem como do 
número de fuD.cionários (50%_· em menos de um _ano)_, al~m de 
transferências ~_ati_vidac!es_peCulÍares da empresa para outras re
giõe"S. TudO ISSo leva aquele líder sindical a concluir que é iminen
te o encerramento das atividac!es produtivas -daquela empresa na 
cidade de Tubarão. 

O dirigente sindical dos trabalhadores da indústria do fumo 
em Santa Catarina faz ririi veenie.i:ite- apelo aos poderes do Estado, 
aos setores organizados da sociedade e ao alto comando da Com
panhia Souza Cruz S/ A para que não se concretize a ameaça de 
transferir suas atividades daquela região-catarinense. Lembr3. q-ue a 
situação econôm.ica do Sul de Santa Catarina mostra-se demasia
damente crítica, em -razãO da-crise qUe atravessa o setOr carbonífe-
ro. 

A regiãO- de Tubarão, segundo ~amilton J. _Gomes, sofre 
problemas sociaiS ainda mais graves em virtude da paralisação de 
várias empresas estaiais e privadas, o que gerou um grande contin
gente de trabalhadores desempregados e sem qualquer perspectiva. 
a médio prazo. O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Fumo da Regiãó Sul de Santa Catarina também en
viou caita ao Prefeito MuniciPal de Tubarão, Irmoto _José_F~u~rs
chuette, manifestando séria-Preocupação com -os ''iridíCiOs de 
encerramento da Unidade local da Souza Cruz S/ A. '' 

Julgo oportuno transcrever os termos dramáticos da carta 
enviada pelo líder sindical ao Prefeito Municipal de Tubarão Tu
baijo ~stá correndo o r'..sco de perder mais uma grande empresa. 
Os números que verbalmente expusemos mostram_ o estrago so
cioeconômico- que representaria o rech~nto da sOu~za Cruz. A_s 
perdas seriam irreparáveís- em termos d_e preciosos -~mpregoS--e 
substanciais recursos aos cofres municipãiS.-Como dissemos pes-
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soalmente, estâ se observando um esvaziamento paulatino da em
presa, engrossando a população desempregada c gerando proble
mas sociais crescentes. Ir liquidando aos poucos parece ser a 
estratégia para evitar um grande impacto de momento. As cons~
qüências, porém, serão as mesmas, independentemente da fonna 
de fechamento. 11 

Depois de advertir que todo o sul catarinense sofreria as 
conseqüências do fechamento da unidade industrial que tem a 
Souza Cruz ali, o dirigente sindical faz um apelo em favor da 
união de todas as forças vivas de Santa Catarina para que se evite 
a c.oncretização dessa grave ameaça. 

Sr. Presidente, S~s Senadoras, Srs. Senadores, julgo da 
maior oportunidade dar a conhecer o conte_údo da correspondência 
que o Prefeito Municipal de Tubarão, Sr. Jrmoto José Feurschuet
te, enviou ao Governador _de Santa Catarina. Vilson Pedro Kleinu~ 
bing, também comunicando esse fato e avaliando suas grãves 
conseqüências. Depois de salientar que os últimos anos têm sido 
nefastos para Tubarão e a região em que está situado o município. 
com a desmobilização de grandes empresas públicas ali sediadas, 
assim como fechamento ou redUção de atividades de empresas pri~ 
vadas, o Prefeito Irm.oto José Feurscbuette _diz ao GOvernador de 
Santa Catarina, de forma clara e objetiva: 

Temos agora a ameaça de fechamento da unidade local da 
CompaiJ.hia Souza Cruz. Como Prefeito, ouvindo o clamor do Sin~ 
dicato, dos produtores e dos empregados. observamos que a situa~ 
ção é grave, exigindo soma imediata de esforços pira teiit.ar 
impedir o previsto. Afmal, esta região tem- 6.5Wprodutores de 
fumo, tinha a Souza Cruz mil empregados no processo fabril e ha
via outro milhar nas atividadcs indiretas, representando certamente 
mais de 30 mil pessoas envolvidas nessa atividade, se considerar
mos uma relação de dependência de 4 por um. 

Em sua carta ao Governador, o Prefeito acredita que á em~ 
presa vem reduzindo suas atividades.hã te;mpo, "talvez estratégia 
para fazer passar o processo mC:ncs perceptível ou traumático". E 
revela, ainda, consoante informações _apresentad.ás pelos interessa
dos, que, em 1993, foram adquiridos 33 milhões de quilos de 
fumo, prevendo-se apenas 12 milhões cm 1994. Dos 160 ~mprega
dos permanentes e 429 safreiros do ano anterior, mal restam 70 e 
240, respectivamente. 

Há fortes indícios de _que a direção __ superior da empresa, 
alheia à questão social, tende a terminar de vez suas atividades em 
Tubarão, não obstante a indiscutível vocação fumageira da região 
e a existência de alternativas para conciliar os interesses maioreS 
da empresa e da comunidade", alerta, em tom dramático, o Prefei
to de Tubarão, fazendo um apelo ao Governador de Santa Catarina 
para que mobilize as forças vivas do Estado na batalha para evitar 
que esta ameaça se concretize. 

Sr. Presidente, SraS Senadoras, Srs._ Senadores. a imprensa 
de meu Estado tem registrado rumo)':es _ sobre a transferência- da 
unidade fabril da Souza Cruz de Tubarão - onde se acha hã cerca 
de três décadas_- para outras regiões. Vãrios setores da administra
ção já foram centralizados em Blumenau e outras tantas cidades 
"onde a companhia possui flliais, ao mesmo tempo -em que até o 
setor de produção sofreu decréscimo. . __ , 

A imprensa revela que "todos os investimentos feitos ulti~ 
mamente em Tubarão não passam de melhorias de manutenção do 
patrimônio imobilizado". Acrescenta que nada foi implantado rela
cionado ao setor produtivo, registrando~se, pelo _contrári~, uma re
dução na seleção do fumo de três para dois turnos. E preciso 
lembrar que, em suas ati_vidades normais, a Çon:wanhia Souza 
Cruz- oferece mil empregos diretos, ou quatro mil dependentes di~ 
retos.. A desativação da fábrica deixaria ao desamparo mais de 
6.500 plantadores de fumo da região e seus cerca de 26 mil depen-

dentes. A própria imprensa estima que, grosso modo. 38 mil pes
soas dependem do funcionamento dessa unidade fabril da Souza 
Cruz, situada em Tubarão. 

Desta tribuna, Sr._Prcsidente, sr» Senadoras. Srs. Senado
res. dirijo um veemente apelo à alta direção da Companhia Souza 
Cruz para que mantenha a sua unidade fabril em Tubarão, fortale
cendo as suas atividades. ao invés de reduzir seu ritmo. Momentos 
de dificuldades todos passamos, aqui tomo em outras partes do 
mtmdo. Cabe às empreSas que têm uma visão mais abrangeme en~ 
frentar dificuldades conjunturais sem agravar os problemas so
ciais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sra5 Senadoras, Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia o 
s_e_guiõ.te discurso.)- Sr. Pre_sidente. SrP e Srs. Senadores. não sou 
o primeiro parlamentar a vir a esta tribuna deplorar o corte que a 
proposta orçamentária de_ 1994 faz nas despesas com saúde, mas 
achO que condenar um fato como e.sse nunca é redundante. Técni
c_os do Ivlinist~rio da Saúde estão denu~ciando que o orçamento 
daquele órgão sofreu um corte de 36%, passando de US$14 para 
US$9 bilhões, em decorrência_de imposição da área econômica do 
governo. Confonne dizem esses técnicos. essa cifra é insuficiente 
até para custear os programas básicos do s_e_tor de saúde. 

Trata~se de situação surpreendente, principalmente se ob~ 
servarmos que o sistema hospitalar brasileiro está falido e que, 
num Estado como o Amapá, são precaríssimas as condições de 
atendimento da população que não pode pagar médicos particula~ 
res. São reconhecidos os esforços do governador Anníbal Barcel~ 
los para manter a eficiência da saúde pública no meu Estado, mas 
é fundamental que o governo da União não s~ omita diante de m:n_ 
asSunto tão preOcupãnte. Já ouvi de médicos do meu Estado que 
muitas vezes, em pleno trabãlho de parto, é necessário mudar de 
lugar a mesa de cirurgia para evitar que a chuva que escoa do te~ 
lbado molhe a parturiente. Essa é uma situação inaceitável. 

A manter~se ess_e_corte na proposta orçamentária que o Exe~ 
cutivo está prestes a mandar ao Legislativo, o Brasil estará dando 
mais um passo incompatfvel com os países qUe aspiram o desen~ 
volvimento. Nenhum país desenvolvido chegou a seu estágio atual 
sem investir em educação. Nenhum país chegou também à condi
ção de desenvolvido deixando morrer seus doentes. É uma ques~ 
tão"_de dignidade investir na saúde pública, construir hospitãis e 
assegurar a manutenção dos postos médicos em funcíOrtãriieilto. -

Se for mantido no orçamento do Ministério da Saúde esse 
corte de US$5 bilhões. quase 3 núlhões de crianças deixarão de ser 
beneficiadas este ano pelo programa de distribuição_de leite do go~ 
vemo. Trata~se de- programa Pelo qual venho lutando teriãZnienie, 
a fun de_ que seja implantado no Amapá e que, na minha opinião, 
consfste numa: fonna de reduzir a carência alimentai' das populaçõ
es rilais atingidas pela recessão económica. Conforme informa-se 
no Ministério da Saúde. caso seja mantido esse corte no orçamen
to. 435 mil gestantes ficarão de fora do programa de distribuição 
de leL E mais: ªvacinação contra a febre amarela cairá 8,6% e ha
verá mais mortes em decorrência da cólera. 

Longe de mim dizer que a equipe económica do governo 
não deve fazer um Orçamento enxuto, cortando ao máximo as des
pesas da União. Mas esses cortes não podem atingir serviços es
senciais, como saúde~ educação e segurança pública. É temerário 
cortar recursos para setores já tão carentes de verbas. Cortar o or
çamento da saúde é_ colocar em risco a população. É tomar mais 
grave uma situação que jã ven:i se agravando seriamente hã alguns 
anos. Conforme o Ministério da Saúde, cm 1977, o Brasil aplicava 
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US$80,00 per capita neste setor. No ano passado, essa cifra já es
tava reduzida a US$45,00 per capita. Isso mostra que o governo 
da União não está muito preocupado com a saúde da população 
pobre, apesar de enumerar a questão social entre suas prioridades. 
E isso é-lastimável. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador V almir Campelo. . 
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, dentre 
tantas notícias ruins, crises, problemas. vez por outra deparamo
nos, também, com alguma coisa boa que nos faz acreditar que este 
pats tem jeito e ainda pode transforill.ar-se numa nação que encha 
de orgulho os seus cidadãos quando disserem: sou brasileiro. 

E não estamos falando de glórias esportivas, como futebol. 
vôlei. basquete, automobilismo ou até mesmo beisebol. em que o 
Pais consegue títulos mundiais, mas nada representam para a me
lhoria na qualidade de vida de seu povo. Aliás, algumas mOOalida
des de esporte nas quais o Brasil logrou destacar-se sequer são 
acessíveis ao grosso da população~-

Mas uma noticia que nos encheu de esperança é a que apre
senta os resultados do projeto que vem sendo tocado pela Funda
ção Abrinq JXlos DireitOs da Criança e que tim como fmalidade a 
adoção de menores carentes em instituições de caráter social. 

O ponto alto a ser destacãdo nesse projeto é que se trata de 
uma iniciativa totalmente particular. 

Nesse contexto, o boletim informativo do Grupo de Servi
ços TICKET. denominado Inovação Empresarial, em seu número 
44, referente ao mês de janeiro de 1994, narra uma experiência 
exemplar, que deveria ser difundida por todos os meios: 

Um pequeno empresário instalou uma marcenaria na Vila 
Madalena, bairro de classe média da cidade de São Paulo, para a 
produção de móveis e brinquedos. Esse estabelecimento transfor
mou-se em centro de atração para as crianças de uma favela próxi
ma, conhecida como Força e Luz, já que seus barracos foram 
construídos junto ao muro e sob os cabos de alta tensão de uma su
bestação da ELETROPAULO (a companhia de energia e!étrica 
que atende à capital paulista). 

Desde quando começou a funcionar em 1987, a Marcenaria 
Pau-Pau, devido à bondade~ seu proprietário, Pedro Batista Ran
cíaro, rec~ia as crianças das proxinúdades em seu interior. A 
princípio,- elas vinham movidas pela curiosidade, mas. encontran
do ali brinquedos à sua disposiÇão e almoço grátiS, passaram a fa
zer do local um ponto de encontro. Aqueles que demonstravam 
interesse pelas ferramentas podiam aprender os rudimentos da pro
fissão. 

Um deputado italiano, amigo de Ranciaro, tendo conheci
mento do trabalho desinteressado e altruísta que vinha sendo de
senvolvido, promoveu uma coleta de dinheiro entre os habitantes 
da cidade de Parma, na Itália, para que não se interrompesse a_ as
sistência ao nUmero crescente de criariças da Favela Força e Luz, 
que procuravam a marcenaria em busca de abrigo, lazer, comida e 
profissão. 

Há dois anos, a iniciativa, que têve cimho pessoal e se de
senvolveu mais ou menos devido ao acaso, transformou-se na As
sociação Pau-Pau Crianças e Gdadania. 

Mas a entidade, não dispondo de fonte regular de sustenta
ção, passou. como muitas outras do gênero; a enfrentar uma crôni
ca falta de recursos até receber a excelente notícia-em- novembro 
passado: _ · ·- ··· ·- -· -··· 

Ciente do tfabalho que vinha sendo desenvolvido pela asso
ciação, a Fundação Abrinq pelos Direitos_ da _Criança resolveu des
tinar-lhe a quantia de :?S'J\1 dólares mensais_ para a manutenção de 

cinqüenta crianças e adolescentes de 4 a 18 anos na Marcenaria. A 
ABRINQ montou, ainda, uma brinquedoteca, e o local sofreu uma 

· reforma para que as pias e outros aparelhos tivessem ãitura ade
quada aos seus usuários. 

A irmã do proprietáriO da marcenaria. Fátima Cristina Ran
ciaro. uma das seis pessoas que tocam a instituição (são três volun
tárias e três contratadas) não cabia em si de tanto contentamento: 

_ "O convê!lio com a Abrinq represe$ a garantia de continuidade 
do nosso trabalho, uma grande oportunidade de oferecermos me
lhores condições para as crianças e tirá-Ias das ruas. 11

- disse ela. 
A partir daí, as crianças passaram a ter almoço reforçado c, 

no resto do dia, podem dedicar-se ao aprendizado da marcenaria e 
serigrafia e praticar teatro e artes plásticas. Além do mais, estão 
seguras e alimentadas, nos chamados dias úteis, das 9 às 18 horas, 
e são levadas. duas vezes por semana, para brincar nas praças de 
Vila Madalena, acompanhadas por voluntários. 

Sr. Presidente, e SrS- Senadores, alonguei-me propositada
mente com a descrição de detalhes para mostrar que há soluções 
baratas que funcionam. 

- --E o jornãl COrreio Brazilieose do dia 30 de janeiro de 
1994 noticia: "O Governo não- sabe quem e quantos são os adoles
centes e crianças abandonadas que deve atender em todo o País, e 
muito menos_ quais e quantas instituições poderiam ajUdá-lo a 
cumprir sua obrigação". Quem admite essa limitação é a nova pre
sidenta do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência 
(CBIA), Regina Lúcia de Quadros Bertulli. 

No entanto, a Fundação ABRINQ, entidade criada pelos fa
bricantes de brinquedos em 1990, como objetivo de "defender os 
direitos básicos_ de cidadania das crianças", vem tocando o projeto 
"Nossas Crianças" a um custo muito baixo. 

Esse projeto permite que empresas e pessoas físicas "ado
tem" uma criança numa das instituições selecionadas e fiscalizadas 
pela fundação pela módica quantia de 50 dólares mensais, sem en
volver-se com as crianças 11adotadas" e sem perder tempo com bu
rocracia. Pagando o carnê fornecido pela ABRINQ na rede 
bancária, o objetivo está assegurado e 50 dólares representam me
nos do que uma peça de roupa (uma calça ou mesmo uma camisa) 
para quem tem capacidade contributiva nesse valor determinado. 

O sucesso do programa pode ser demonstrado através dos 
números que chegaram ao nosso conhecimento: o objetivo de 
atendimento de mil crianças em dois anos (300 no primeiro ano 
mais setecentos no segundo) revelou-se subestimado ou tímido. 
Lançado em junho de 1993, ao fechar o·ano já apresentava contri
buições de 70 mil dólares mensais em coisa de seis a sete meses, 
significando o equivalente a 1400 crianças adotadas. 

Só a Associação Paulista de Supermercados (APAS) adotou 
50 crianças. Omar Assaf, vice-presidente da associação, diz que o 
setor está disposto a contribuir com outras iniciativas, desde que 
sejam boas e bem administra_c;las. 

Oded Grajew, diretor-presidente da Fundação ABRINQ e 
um dos pais da idéia, disse que o receio das empresas era o de um 
envolvimento maior com os adotados, mas a arquitetura do projeto 
e a credibilidade da ABRJNQ foram fatores decisivos para que a 
iniciativa fosse -coroada de êxito. 

Os recursos são repassados integralmente para as instituiçõ
es selecionadas, que dispõem de pessoal especializado para cuidar 
das crianças e os custos administrativos, burocráticos e de fiscali
zação são bancados com recursos da própria ABRINQ, é o que ga
rante OdedGrajew. 

· A direção do projeto cabe a um conselho formado por re
presentantes do UNICEF, da Pastoral do Menor, do Centro Brasi
leiro para a Infância e Adolescência e integrantes da Promotoria da 
Infância e Juventude do Estado de São Paulo. 
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Para maior confiabilidade. não se descura de fiscalização e 
auditoria permanentes em todas as entidades, e são emitidos rela· 
tórios mensais sobre a situação de cada uma delas_ para todas as 
empresas participantes. É uma fonna de estrei~ os vínculos entre 
aqueles que contribuem e as crianças adotadas, ao menos no que 
se refere à aplicação efetiva dos reCursos. 

O projeto Nossas Crianças só exige das en~dades convenia
das que sejam honestas e competentes. Não existe restrição de ou
tra natureza (credo. cor, ideologia ou outra qualquer). 

Assim é que sustenta crianças em entidades novas e que se 
desenvolveram em circunstâncias especiais, como a Associação 
Pau-Pau Criança e Cidadania, e entidades já tradicionais. 

A Associação Santa Terezinha, de Carapiuíba - SP. que 
abriga filhos sadios de pessoas leprosas, mantém também um hos
pital e exibe, agora, entre seus fcítos, O diploma de graduação uni
versitária de quatro ex-internos. Essa instituição conta com 
quarenta crianças adotadas através do projeto Nossas Crianças. 

O Centro Educacional Comunitário Tabor, no lardim São 
Gonçalo, situado ao leste da periferia da capital paulista, fornece 
alimentação, educação, iniciaçãO ao -trabalho agricola (hortas, po
mares e jardins) e à criação de galinhas, porcos e cabras. Aí, cin
qüenta menores são mantidos pela Fundação ABRINQ. 

Se a idéia dessa fundação prosperou de tal forma, o que não 
seria possível realizar se outras instituições congêneres passassem 
a desenvolver trabalhos com o mesmo espírito? 

Vamos continuar esperando recursos governamentais, se sa
bemos que uma grande parte deles acaba morrendo no financia
mento de atividades-meio, quando não vão parar no bolso de 
pessoas desonestas e corruptas, através das chamadas instituições 
"pilantrópicas". ou outros expedientes igualmente cOndenáveis? 

Segundo o presidente da ABRINQ, todos os dias acontecem 
ligações de pessoas querendo ajudar e oferecendo-se para executar 
serviços voluntários do projeto. São professores; médicos, dentis
tas, psicólogos, advogados, artistas e outros profissioriii.is liberais. 
Aqueles que não têm Uma demanda específiCa 'de aCOrdo com a 
profissão são aproveitados como fiscais e auditoreS. 

Finalizando, quero destacar que qualquer iniciativa de espí
rito comunitário, -se bem conduzida, tem chances de prosperar e de 
mostrar serviços inestimáveiS n9 cãriipo da assistência Social. 
Exemplo iriepteerisíVel para comprovar essa afirmação é o que 
abordarei sucintamente. ---

Já foi amplamente divulgado pela imprensa o sucesso do 
Projeto Axé, sobre o qual também valeria a pena uma exposição 
mais detalhada, mas não <Y farei agora, para nãô ã.IOD.gai-me inde
vidamente. Ess~ projeto, comandado pelo advogado e pedagogo 
italiano Cesare deli a Rocca, que há 26 anos· mota no "Btãs-il, ampa
ra 2747 crianças de rua da cidade de Salvador, capital da Bahia, e 
ê apontado pelo UNICEF, órgão da ONU para a infância e a ado
lescência, como um exemplo para o Terceiro Mundo. 

O Projeto Axé, criado_ em 1989. é prod.UtQ de um conyênio 
entre a ONG (organização não-govemamen4Ll) brasilell;a Movi
mento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e a Associação 
Italiana de Cooperação Thterriaciotial Terra NOva. Entre -5eiis gxiil--
des contribuintes estaO a Organização das Nações Unida~. a Orga~ 
nização Interriã.cional do TrabaJho e a Com.u.D.ídade EcbnônliCa 
Européia, proporcionando um orçamento anual de 800 niil dólares, 
ou 300 dólares/ano por criança atendida, a metade do que vem 
sendo_destinado pela ABRINQ. Não que esta última esteja "sol
tando dinheiro pelo ladrãO~ porque 50 dólares/mês mal sãO sufi
cientes para manter I11irillilamente uma pessoa, mas os projetaS, 
apesar de exemplares em sua atuação e nos seus resultados, têm 
características distintas. O sucesso acoD.tece, apesar das difúCnça 
sigo.ifíCitiva na quantidade de recursos. 

Sr. Presidente, esta mínha explanação demonstra que devem 
~er estimuladas lodas as iniciativas sériaS de carâter social que ve
nham dos particulares, porque provam que a relação custo/benefi
cio é plenamente correspondida, ao contrário de-ffiuitOs exCillPlos 
que temos tido de programas oficiais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE .(Humberto Lucena) -o Concedo a 

palavra ao nobre St;nador José Eduardo. 
O SR. JOSE EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguín

te dis-curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Selladores, só ontem o 
café robusta subiu 3;15% ná mercado de Londres, tendo o produto 
sidp negociado a I mil e 544 dófares a tonelada, duranle_o_dia. Esta 
informação acaba de ser publicada pelo jornal Folha de S. Paulo. 
Outro jornal, a Gazeta Mercantil, informou também que o contra
to para entrega ernjulho fechou a 1 nú_l_ e 4CJ_Q d_qlarc_s por tonelada, 
com ganho de 25 dólares. A primeira posição. maio, subiu 47 dó
lares por saca. 

Num mês. a valorização do café em dólar foi de 9,2% em 
Nova York. Todas estas são excelentes notícias para a _cafeicultura 
brasileira e estão sendo publicadas nos jornais. Os analistas chega~ 
ram à conclusão de que as cotações em alta se devem à queda da 
produção em várias regiões. Mas cçm_eçam também a reconhecer o 
êxito- do plano de retenção realizado no ano passado, com a cria
ção da Associação. dos Países Produtores de Café, fundada aqui 
em Brasília e da quat tive ã honrá. de ser o primeiro presidente. 

Antes de tecer considerações a respeito deste tema especifi
cO: gOstaria de tiaz.er .à lUz _urá àaao muito. ~igoJfic;ativo dos resul
tados de tal plano. Em março deste ano, o Brasil embarcou 1 
inilhão e 160 mil sacas de café. A venda rendeu ao Pais quase 96 
milhões de dólares, 15.3% mais que em março do ano passado, 
quando o volume exportado foi 12% maior. -

O preço médio de exportação do café-brasileiro foi de 82 
dólares e 45 cents por saca. Este preço, Sr~ Presidente, Srs. Sena~ 
dores, é o mais alto dos últimos quatro anos e representa mais do 
que o dobro do que se pagava no mercado -internaCi-onal pelo c_afé 
braSileiro quaridO assumi Õ-:Ministéiio da Indústria, do Comércio e 
do Turismo, em outubro de 1992, me responsabilizando, desde en
tão. pela política da cafeiCUltura brasileira. 

Os estoques em mãos dos consumidores caíram de 10 mi
lhões de sacas para, no máximo, 4 milhões e meio, segundo infor
ma aos jornais Jair COser, preSidente da Federação Brasileira dos 
Exportadores de Café, FEBEC. De acordo com Cristina Borges, 
do jornal Gazeta Mercantil, "a comercialização da safra J;.rasileira 
pôdê aproveitar um monlento de -inelhoria dos preços illtemacio
nai~"· A repórter escreve, ainda, que "agora, em pleno pcriodo da 
entressafra, com os estoques das cooperativas tendo registrado 
apenas 2 niilhões e 600 mil sacas, no fmal de março, as perspecti
vas passam a ser da menor Oferta brasileira ao mercado mundial, 
sinalizando a continuidade do avanço dos preços internacionais, 
conforme avaliação dos especialistas do setor". 

Como fui fudicadO para o Ministério- da Indústria, do CoM 
mércio e do Turismo na (jualidade de represCntante desta Casa e 
de militante _do Partido Trabalhista Brasileiro, meu querido PTB 
de Getúlio Vargas, João Goulart e Alberto Pasqualini, tenho a 
honra e satisfação de vir a este plenário, Sr. Presidente, Srs. _SenaM 
dores. para, ainda uma vez, prestar contas de minhas atiVidades 
naquela pasta. Não poderia deixar de registrar o pleno êxito das 
medidas adotadas no_início de 1993, quando, apesar de toda a opo
sição enfrentada, oposição esta localizada em alguns segmentos do 
próprio setor da cafeicultura, reSO!Vi"'Combater, sem medo, a políti
ca de manipulação dos-preços internacionais pE;los consumidores. 

Desde o·pri.D.Cípio, inSisti na' idéia de Ctue Ô pii.fiCiPal pi-oble
ma dos países produtores eram os grandes estoques em poder dos 
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consumidores e que esse tipo de problema só poderia ser combati
do por um plano de retenção capaz de evitar o excesSo de oferta do_ 
produto. Os poucos que corilprCenderam minha posição p<>dem 
hoje se rego:tíjar de sua própria visão.: - -

Ficou provada a possibilidade concreta da união dos produ
tores. não num cartel, mas numa associação capaz_ de controlar a 
oferta exagerada dC- Café nO mercado -ÚJ.ternacional. A associação 
dos Países Produtores de Café, hoje presidida pelo Embaixador do 
Brasil em Londres, Rubens Barbosa. é uma realidade. O plano de 
retenção também prova ser a medida adequada por todos os núme
ros que os jornais estão apresentando. Tenho ceneza de que. agora 
sob o comando firme de- meu sucessor na pa<>ta. nosso companhei
ro aqui do Senado Elcio Alvares. esta tendência de manutenção 
dos preços do café em patamares adequados -seiá mantida. 

Não seria exagerado dizer que tais números são apenas b -
cenário dó i.niia realidade social. Com preços remunerativos para a 
lavoura, países pobres do chamado terceiro mundo, entre os quais 
o Bra..~il, garantem emprego para trabalhadores de baixa qualifica
ção. Na guerra contra o desemprego, quero então, deixar registra
da, nos anais do Senado da República, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a vitóriã em niais esta bataTha. __ 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicitaria ao 
nobre Líder, Senador Ney Maranhão, que, se possível, deixasse 
para proferir a sua comuD.icaÇão de liderança na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão extraordinária. a realiZar-se hoje às 12 horas e 42 
mínutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

0FÍOO N° S/28, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do 

an. 3° da Resolução no 110, de 1993) 
Ofícion° S/28. de 1994, através do qual o Governo do Esta

do do Rio Grande do Norte solicita autorização do Senado Federal 
para que possa contratar operações de crédito necessárias à viabili
zação da reabertura do Banco do Estado do Rio Grande do .!'lorte. 
(Dependendo de parecer da ComissãO de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto ,Lucena)- Está encerra· 
da a &essão. 

(Levanta-se a sessão às 12h34min.) 

Ata da 273 Sessão, em 13 de abril de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária; da 49• Legislatura 

- EXTRAORDINARIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 12 HORAS E 42 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES Requerimento no 30, de 1994. de autoria do Senador Jutahy Maga-
OS SRS. SENADORES: lhães: e 

Affonso Camargo - AJbai_J.o Fra!!co - Alexandre Costa - O-~ 460/94, do Ministro da Justiça, de 5 <:fo c~rrent~. encami-
Alfredo Campos- Almir Gabriel -Antonio Mariz- A_ureo M_ello. nhando infonnaçõe~ so]?re os quesitos c.onstantes do Requerimen-
- Césàr Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sãboia de CarValho- Da- to _n° 11~ -.CJ.e 19.24 •. _de autoria do Senador César Dias. · 
rio Pereira- Dirceu Carneiro- DiValdo sUrúagy- Eduafdo- Su_plÍ
cy- Epitácio" CafeWix~ -EsperidiãO Ami:p. _-: Fernando i-ICnrique 
Cardoso- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Garibaldi Al
ves Fllbo- GuiTherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Na
poleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva -
Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Calmon- João 
França- João Rocha- Jonas Pfu.heiro- Jônice Tris@o- Jgsapha_t 
Marinho- José Eduardo- José Fogaça -José_ Paulo _Biso! - José 
Samey - Júlio Campos - )úni_a Marise-:- Jutahy Magalhães -La
voisier Maia - Levy Dias - LouremberS Nunes Rocha - LouriVal 
Baptista - Lucídio Portella - Maioo Bacelar-:__ Márcio L~~~r4a -
Marco Maciel- Mário Covas - Marluce Pinto- Maurício Corrêa 
- Mauro Benevides - Meira Fillio - Moisés Abrão - NabÕr Júnior 
- Nelson Wedekin - Ney Maranhão :- Odacir Soares _- Onofre 
Quinan- Pedro Simon - Rach1d -Saldanhi i5erzi- Raimun~o Lira 
- Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão- 8.9D~Ul '(i to- Ruy Bace
lar- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.- · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento dé 70 Srs. Senãdores~ Havendo nú
mero regimental, declaro aberta-a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 o Secretário proCederá .).leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 184/94, de 7 do corrente, do Ministrei das Minas e Ener· 
gia, encaminhando_ informações sobre os qtiêSitoS constantes do 

-As informações- foram encaminhadas, em cópias, 
aos requerentes. 

Os Re(juerimentàs vão ao Arquivo. _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:- O fu.pediente 

lido vai ã publicação.. · -

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente. foram 
informações de que Ministêri6? -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Trata-se de 
aviso de Ivlinistro de Estado n° 184/94, de 7 do corrente, do Sr. 
lVfinistro das Minas e Energia. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 
palavra na forma regimental. 

o SR. JUTAHY MAGALHÃES-(PSDB .::·aA.:-Pel~ or· 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre~idente, encaminhei à Mesa 
dois requerimentos de informações no dia 9 de fevereiro de 1994, 
e a Mesa encaminhOu - segundo consta aqui da sinopse - ao M
nistério das Comunicações em 3-3-94 OS ieferidos RequerUnentos 
n" 0007 4 e 00075. · · · · ·· · · 

Jã transcorreram, portanto, mais de 30 dias do encaminha
mento desses requerimentos. e, pelo que constava até ontem, eu 
n~Q haVia recebido as respostas. A nossa legislação estabelece um 
·prazo de 30- dias para que o Executivo envie uma- resposta a esses 
requerimentos de infõrmações. 

Peço a V. Exa que, por intermédio da Mesa, sejam feitas no
vas solicitações ao Ministério, antes que tOniemos as medidas ca-
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bíveis em relação a isso, poiS o Minisiérlõ daS--Comunicações tem: 
que nos dar essas informações. _ 

Um dos requerimentos se justifiçaii8:-inclu.sive pelo fato de 
os jornais noticiarem que, numa auditoria- feita ri.os Correios e Te
légrafos, teriam sido apurados alguns desvios quanto ao transporte 
de correspondência. através qas e~presas contratadas pelo Minis
tério. em termos de preços. E notícia publicada emjoll,l_ais. e não 
posso avaliar que sejam tão sérias quanto aquelã.s q1:1e. porventura. 
viessem do Ministério das Comunicações em i'eSposta aos requeri
mentos feitos por mim. 

Peço, então, a V. Exa que reitçre ao Sr. _Ministro_ das Comu
nicações que envie uma resposta ãs :iriformações solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' pode. 
no momento, esclarecer o número do requerimento dirigido ao Sr. 
Ministro das Comunicações? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- 0 Requerimento é de 
n° 00074; de 1994. e o Requerimento n° 00073;-de 1994. Foram 
apresentados no dia 9-2-94, no plenário, e à Comissão, no dia 3-3-
94. A Sub-Secretaria de Expediente remeteu o Oflci.o D0 _S_Wl67 e 
o Ofício no 168 aO- :Múlísifo das Comunicações. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nobre Sena· 
dor, a Mesa tomará as devidas providêncías. -

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° S"eCre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 199, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b; dO -Regimento interno, re

queremos urgência ao Projeto de Leida Cârn.ar-{l_D0 34, de 1994 (n° 
2.535192~ na Casa de origem), que dispõ~- sobre O exercício da pro
fissão de Desenhista. 

Sala das Sessões, 13 de abril de !994. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri' 

mento será votado após a Ordem do Dia, na foima 4-o disposto no 
art 340, inciso ll, do RegimeD.toJniemõ. ---

Em sessão anterior foi lidO o Requerimento n° 184/94, do 
Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 13, § ! 0

, 

do Regimento Interno, seja concedido como licença autorizada _ç 
período mencionado. . _ . . _ - __ 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade 
por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. __ _ 
Os Srs. SenadOres qÚe o aprovam queiram pe!ri:ianecer-se.n~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica Concedida a licença solicita-

da. 
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peço a palavra 

comoLider. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas _Rodrigues) - y .Ex.' tem a 
palavra na forma regimental. _ . . __ 

O SR. NEY MARANHAO (PRN- AL. Como Líder. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do QTadpr.)- SL_Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal para 
expressar a minha grande p~ocupação com o estado de miséria, 
aflição e insegurança do povo brasileiro. 

O plano de estabilização da economia brasileira do Govemo 
Itamar Franco -:- o FHC-Il, como ficou denominado pela imprensa 
-, ainda não conseguiu reverter as expectativas desfavoráveis e 
muito-menos diminuir O íinpcto inflacionário que prejucliêà os ~s
salariados e desvia para a ciranda fmancCira os recursos produti
vos. 

A inflação estimada para o mê~ de abril deverá oscilar em 
tomo de_ 46%. centra os 41% quando do lançamento do Plano 
FHC-U. Isto~ preocupante. _ _ . _ .. 

A lógica dõ .Plano-é beiD aceita pelas elites empresariais e 
fmanceiras. Ela é baseada na mudança do padrão monetário brasi
leiro, com a garantia de lastro real da nova m®da via reservas in
tema~ionais, manutenção das regras do jogo fmanceiro e 
comercial. A adesão ao plano é volwltária à medida dos próprios 
resultados positivos do programa do governo. 

Tudo teria que dar certo para satisfazer as hipóteses de tra
balho da brilhante equipe do Senador Fernando Henrique_ Cardos9, 
a fim _de que a nova moeda seja introduzida em nossa economia, 
que_ já estaria saneada de todos os seus males, ou seja, as finanças 
públicas estariam saneadas, a taxa de juros encontrar-se-ia erD. um 
patamar aceitável e o nível do salário m:ín~o garantiria a paz so
cial e uma melhor distribuição de renda, já que os preços estariam 
estáveis.__ -
_ -- A m1nh~ perplexidade com a gravíssima situação econÔÍrii

co-.social do País é justificada pela saída 9o Ministro para concor
rer ã Presidênciil da República, em função do apoio que o Senador 
Fernando Henrique Cardoso vinha obtendo de todos os segmentos 
da Nação, mes~p.Ç> diarite de_ resullados negativos nos indicã.dores 
econômicos, fmanceiros e sociais. Podemos afirmar que, diante 
dos resultados negativos na economia, obtidos pelo ex-Ministro, e 
a manutenção do apoio da mídiã., o Senador Fernando Henrique 
Cardoso constitui um fellômeno politico digno de estudOs. 

Sr. Presidente, a minha inquietação é justificada pelos ru
mos que a situação nacional e_stá tomando. A deterioração fman
ceira, o engessamento social, o descrédito das elites e da classe 
política e o empobrecimento dos assalariados, sem falar no aumen
to diário dos mais de 32 milhões de brasileiros na miséria absoluta, 
per si, são dados alarmantes. - -

Todos nós, com assento nesta Casa, sabemos que nenhum 
plano terá êxito se determinadas políticas económicas não forem 
implementadas simultaneamente. Todos nós sabemos que um pla
no de estabilização no Brasil não terá sustentação duradoura se for 
baseado apenas em troca de indexadores. 

Sr. Presidente, até o presente momento, a URV serviu ape
nas para congelar os s!:l.lários em pa~es bem inferiores à justa 
remuneração do fator tiabã.Iho. Consagrou, defmitivamente, perdas 
salariais -para uma clas_se que vem.S:<mdo sacriftcada ao longo da 
história brasileira recente~ - . -_-- _ 

N.lO obStante, como não e8tamos aQui ~penas para criticar, 
esperamos que a class_e política faça ~ __ devidas_correções no Plano 
FHCll. afunde que a .Nação brasileira não perca, mais uma vez, a 
opOrtuniciàde de estabilizar a sua economia e o País volte a crescer 
com uma distribuição de renda que melhore a vida de nossa sofri
da gente. 

Sr. Presidente, no meu entendimento, para o êXito do Plano 
do GOVerno Itamar Franco, para o qual tive a satisfação de contri
buir para a sua sustentação no Congresso Nacional, agora sob a 
batuta do Ministro Rícupeiõ, seria necessária a efetivação da redu
ção _e melhoria dos gastos do Estado,_ uma política_econômica que 
viabilizasse o ingresso -de _capital estrangeiro produtivo e o des
mantelamento das corporações, oligopólios, monopólios e cartéis 
que dominam o nosso País. E, acima de tudo, uma política agrico
la que retire a infiãçãõ da panela do povo com a introdução do 
programa de crédito rural eqUivalência-produto. -

Todos nós saQemos _que para a efetiva redução dos gastos 
pÚblicos, o Gover.Q.O ~r,á. .que implementar uma política efetiva de 
redúção do Estado, através de uma política de privatização, com o 
objetivo de poder se dedicar, com prioridade, aos setores da saúde, 
educação e segurança. 
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Com iSsO, nã'o queio advogar a privatiZação da Petrobrásou 
da TELEBRÁS. É necessário. porém. que neSseS setoréS haja pos
sibilidade de ingresso de novas empresas, a fim de que o consumi-
dor brasileiro possa usufruir dos benefícios dos avanços 
tecnológicos a um custo-menore com maiórr.iipidez. 

De outro lado. a ineXiStência de leis que garantam a consor
ciação -de m;npresãrios nacionais com estrai:J.geiros, especialm~nte 
para f armarem micras, pequenas e médí3.s empresas·.- paTa absmver 
o grande contingente de mão-de-obra desempregada, será o segun
do ponto de estrangulamento que ínviabilizará o Plano, do ponto 
de vista social. 

Outro ponto de dificuldade a ser enfrentado pelo Plano en
contra-se exatamente nas mesmas "forças poderosas" que levaram 
Getúlio Vargas ao suicídio. nas "forças ocultas" que arrastaram 
Jânio Quadros à renúncia e fofam decisivas para OafãStainCnto do 
Presidente Collor. Trata-se das corporações incrustadas e/ou bene
ficiárias do Estado, como as federações patronais e as centraís sin
dicais com sede em São Paulo e grandes cidades, que defendem os 
interesses de minorias, enquanto a lnaiOria do povo- brasileiro 
amarga a fome e o desemprego. Não lutam para defender os mais 
de 32 niilhõcs de brasileiros que estão na miséria absoluta. Fazem 
parte dessas forças os ·oJigopóHos!_ os monopólios e os cartéis que 
são os maiores beneficiários da innação e, por isso, não éJúerem 
debelá-la. Por isso mesmo lutam contra a abertura da economia, a 
redução do Estado e ganh_os de produtividade pelos assalariados. 

Voltarei oJX>rtunamente à triburii dó Senado para comentar 
este Plano. 

Obrigado, Sr. Pl;:esidcnte. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Julio Campos. 
O SR. JULIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguiu' 

te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a imprensa de Cuiabã noticiou oritem,--c CTCalmente aconteceu •. 
que·os produtores do Mato Grosso interditaram a BR-163, ·eurabá
Santarém, erll pioteSto êOrifiã-ô Csfa:õoae··abciridoDo-em·que Se en
contra aquela rodovia federal. · · 

Diz a Iiotícia publicada no jomall?i~rio de Cuiabá : 
''Produtores, prefeitos.' transportadores, representantes de 

empresas de ônibus, indústriaS e. do comércio da Região MédiO 
Norte do EstadÔ interditarão a Rodovia BR;J63, que liga Oiiabá a 
Santarém, no Pará, hoje,_das Sàs 12h, no trevo de acesso à-cidade 
de Nova Mutum (250 km da Cã.pital). Traci~Se de maiS u:ffi'pi-Otes-' 
to pelas péSsima-s -cOndições· de trafegabilídade em que se encq:titra 
aquela rodovia, _por onde tra_rÍsitãiD diaiiamente -iim tothl de 3.000 · 
carretas, a maioria escoando 'a safra agriCola do nortão do EstadO · 
de Mato Grosso.'' .. ' ' - -~·· _··. __ ,,. ~ -· ··~· ··· 

Sr. Presidente, neste ano, o Estado do Mato Grosso colhérá 
7,5 milhões de toneladas de grãos, das quats 4,5 milhões -são de 
soja. Só-na região" servida pelá BR-163 a s:ifra agrlcola ultrapassa
rá 1,6 milhão de toneladas de' grãos, safrá nlaior do qué 'a de'mui:. 
tos Estados da Federação. ·No entanto, o' abandono d3. região ê · 
total. · . · · ... · ' · 

"A previsão é de que o protesto ocasiohe um en:garráfamen
to de 40 quilômetros. diVídidos entre o CritroncamentO de- Nova 
Mutum e o Posto Gil, em Diaffiaritino. ·sãô90 quilômetros de tre
cho praticanlente destruidos 'pelas chuvas e ~Jo intenso trânsito de 
veículos pesados, fatores eStes aliados à. f~ta de conservação do 
asfalto." _ _ -_ 

A Opei:'àção Tapa-BuraCos, pedida r;&ta Bancada federal do 
Mato Grosso. pelo Governo do Estado, já ha gestãO do atual IVfi
nistro Bayma Denis, irifCiizmente, até hoje~,'não saiu do papel. Eu 
nunca vi "u:rll Governo tão insensível ao piObiema de conservação 
das estradas do interior do Bfasil quantó O do PreSidente Itãmar 

·~··· .. -.•. , .. ; •. , ........ ~o:t, 

Franco, que me desculpe Sua Excelência a minha franqueza. E que 
me .desculpe a sua amizade, o compãnheirismo que t'enios- tido 
COm Seu Governo. No entanto. neste Governo não encontramos 
uma autoridade para dialogar e resolver os problemas que afligem 
o povo brasileiro, principalmente o mato-grossense. É uma vergo
nha a situação em que vive aquela comunidade. 

O Sr. Márcio Lacerda- Permite-me V. Ex a um aparte, no-
bre-SenadOr Júlio Campos? 

1 

O SR. JÚLIO CAMPOS -Ouço. com prazer, o aparte do 
nobre Senador Márcio Lacerda. -

O Sr. Márcio Lacerda - Realmente, esse é um problema 
dos mais graves do Estado de Mato Grosso, hoje, um dos ~tados 
que mais crescem na produção agrícola nacional. Há pouco mais 
de 15 anos, a safra agrícola mato-gros~nse não atingia 500 mil to
neladas, hoje, passamos para 7,5 milhões de toneladas de grãos, e 
se 1,5 milhão está no entorno da BR-163, na VCrdade, quase a me
tade da Safra agrícola depende dessa rodovia. Mesmo a safra que 
se escoa de Comodoro e daquela região mais ao noioeste do Esta
do-se utiliza da BR-163, especialmente na região do chamado en
troncamento Posto Gil. É fundamental que o Governo federal 
atente para esse potencial explosivo de crescimento da produção 
agricola do Estado de Mato Grosso, que por se tratar de um Estado 
de pouca dffilsidade popu1acional, sempre foi objeto de poucas 
atenções do Governo federal. Quero me solidarizar com o Senador 
Júlio Campos e me· colocar também na mesma posição de defesa 
intransigente ~ nece-?Sidade c!e _uma urgente rec:uperação da BR-
163. . . .. . 

O Sr. Ney Maranhão-:- Permi~-me V. Exa um aparte, no
bre Senador Júlio Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS·- Ouço, com prazer, o aparte do 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Júlio Campos; V. Ex"' está 
trazendo hoje ao- sellado Federal um _assunto da maior _ímpõrtância 
para o·nosso País. V. Exa mostra à Nação que há uma safra recorde 
de ·soja ·que vai ser expOrtada; os produtores têm o compromisSo 
de entregar essa soja, e há u:t;na greve· de can#nhone_i!os em anda
mento que deve ocupar cerca de 40 km daquela rodovia. Sr. Sena
dor- Júlio Campos, V. Ex"' foi Governador e, como eu, sabe que um 
País como o nosso; que tem dimensões continentais, não pooeria- e 
nãO pode viver ·o seu transporte, a sua economia, soniente em cin:i<i 
de pneus. Temós o exemplo da China: um país de grande dimen
são como o nossO. Já estive lá várias vezes e estarei levando o· Se
nador Marco Maciel e o Senador Mário Covas, no Em de maio, 
para cÕnhecereiD, vei-- -de perto O c-uidado daquele gOverno com 
suas 'estradas de ferro; as estradas pavimentadas são poucas, mas 
as_ de ferro estãó em: todo canto. Era o que tinha que aconteCer, Se
nador Júlio Campos. Quando a guerra terminou, e nos entregaram 
um amontoado de ferro velho, deveríamos ter melhorado e aumen
tado as estradas de ferro, para não acontecer o que está ac-oniec_en
do 'hoje. Enquanto ila China há safras de 700 milhÕes de grãos. 
tenloS n6sso'reéórde em tomo de 70 milhões de grão·s·,- dos quais 
30% se perdem no campo e nOs armazéns, Seriador. O grande líder 
chinês 'dizia: -''Povo de barriga cheia, não pensa em revoluçãd'. 
Hoje temos 3o-ri:rilhões de brasileiros morrendo de fome e temos 
que alimentar nosso povo, mas um dos pontos de estrangulamento 
é esse que V. Exa cita em seu discurso. Solidarizo-me com V. Ex a 
neste importante apoio e protesto Contra o descaso à agricultura. O 
que o brasileiro P,_reciSa é de alimento. ObrigadO a V. Ex a 

O SR. JULIO CAMPOS - Muito obrigado. Incorporo 
com muitã. honra o·aparte de V. Exa e do Senador Márcio Lacerda 
ao meu pronunciamento. 

O Sr. C3.rloS-Patrocínio- Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS- Ouço V. Ex' com muito prazer. 
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O Sr. Carlos Patrocink - Nobre Senador Júlio Campos, 
gostaria de pegar uma carona providencial no discurso de V. Ex• 
Não é_somente o Estado do Mato Grosso_que está passando pores
sas dificuldades. Recentemente, no último mês, os três senadores 
representantes do Tocantins foram chamadOS pela Associação dos 
Produtores do V ale do Araguaia - AP A V A, e pelo Sindicato Rural 
da cidade de Guru pi para uma reuniãO, porque aii havia a- ãnieaça 
de obstrução da estrada Belém-Brasília, BR~ 153, grande artéria de 
demanda do Sul para o Norte do nosso País e, para nós, a única ro
dovia que propicia o escOamento da safia agrícola daquele nosso 
Estado. Graças a Deus o tempo tem sido muito bom. nobre Sena
dor Júlio Campos, e o nosso Estado está colhendo uma safra recor
de._ Embora tenhamos conseguido, ainda na gestãO d3. ~istr~ 
Margarida Procópio, uma operação tapa-buracos que está se de
senvolvendo a passos de tartaruga, a rodovia ~elém-Brasília, no 
trecho compreendido entre a cidade de Alvorada e Gurupi, ainda 
está totalmente intransitável. E. fazendO eSte 100-Yor ao PTOnlíht:ia
mento de V. Exa, gostaria de também pegar uma c_arona e fazer os 
meus pleitos juntos a esse GovernO. qUe, cOmo mUito-bem frisou 
V. Exa. em termos de rodovias não está fizeiido nada Não só 
quanto às rodovias, mas também relativamente -à qUestão de saúde, 
pois os hospitais estão ameaçando fechar suas Portas e acaba! com 
os seus convêniOs no próximo dia 18. Temos necessidade_ de _es~
coar nossas safras e precisamos de aÇões emergeD.ciãis do Governo 
Itamar Franco e do Ministério dos Túw.sportes. MUito obrigado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS -Entristece-me ver que incenti
vamos um Estado como o Mato Grosso ser um grande produtor de 
alimentos, mas na hora de transportar essa grande safra produzida 
não temos estradas. A BR-163. clliabá-Santarém, teve os seus pri
meiros 650 km. de Cuiabã até o Posto Santa Helena. asfaltados 
quando Júlio Campos era Governador de Mato Grosso. 

Com recursos -estaduais retiramos financiamento junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. - BID - e. asfaltamos 
uma rodovia federal de primeíril. categoria. Isso ãconteCeu no pe
ríodo de 83/84. Na época, recebi o apoio e o"- fu.cEmtivo do então 
Presidente Joãf, F1gueiredo. Posteriormente:- aõ Concluir o asfalto, 
entregamos essa rodovia para a sua manutenção_ por parte do Go
verno federal, de Ministério dos Transportes, do DNER. Nes~$ 
últimos oito anos ·t..'m. que estamos fora do Governo não foi dada 
uma manutenção, nenhuma operação tapa-buracos oD.de o tráfego, 
hoje, é dos mais pesados; realm~ute, são_~s de 1,6 milhão_de to
neladas de grãos, milhões e milhões de m~tros ·cúbicos de _madei
ras que são transportados por essa rodovia para -~r 
industrializada no Centro.,.Sul do Brasil e no Mato Grosso~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos vendo a estrada 
agonizando, uma estrada onde foram gastos 105 nillhões de dóla
res em asfaltamento _e_ com cinco milhões de dólares anuais seria 
possível fazer sua manutenção e conservá-Ia por 20 ou 30 anos. . 

Falei com o Sr. Ministro Bayma Denys, e S. Er_no.entanto 
me disse que infelizmente não tem comó conseguir os çincÓ .mi~ 
Jhões de dólares para fazer essa obra. Disse a S. Ex_•oque _estã. para
do em Cuiabã o 9' BEC - Batalhão de Engenharia e Construção, __ 
que tem homens, máquinas e equipamentos, dependendo somente 
de recursos para combustível. Façamos um convênio- Governo 
federal, estadual, prefeituras e produtores rur3is -e iniciemos uma 
operação tapa-buracos nessa rodovia; infelizmente, até hoje, ne
nhuma providência foi tomada. 

Lamento profundamente_ a situação quevetn ocorrerido e te
nho certeza absoluta de que, embora seja uma subv~rsão da ordem 
pública e social interromper uma rodoviã, os prefeitoS, os líderes 
empresariais, os caminhoneiros, o povo daquela região não tinha 
outra opção que não a paralisação, o que foi feito na manhã 4e 
hoje, interrompendo-se mais de 40 km de -estrada, ·totalmente cer-

cados pela revolta da população e dos caminhoneiros. Inclusive. 
Sr~ Presidente, a~ _o preço do transporte aumentou em um dólar e 
meio por tonelada, em virtude do estad0 lamentável dessa rodovia. 

AÍllanb.ã à tafde terei uma audiência com o Ministro da Fa
~~da. Rubens _Ri~pero, a fim de_pedir a S. Ex a que libere cinco 
milhões de d6lares, pois é uma vergonha para um País como este, 
para o Ministério dos Transportes, fazer a operação salvamento de 
~ma rodovia importante como é a BR-163, cuja repercussão já fez 
com que as pessoas que se utilizam da BR-364, Cuiabá-PoriO V e: 
lho, também ameacem com igual paralisação porque está intransi
tável aquela rodovia tão sonhada pela região Centro-Oeste do 
Brasil. -

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste instante lavro 
o meu protesto pelo descaso que o Governo Federal_ tem para com 
as __ !~_v.ias de_ Mato Grosso e dou a minha solidariedade aos pro
dutores da Cuiabá-Santarém por esse ato, até intempestivo, mas 
justo no sen~4o de ch~ar a atenção do Brasil para o grave pro
blema das rodovias do nosso País. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

OFÍCIO N' S/28. de 1994 
(Incluído_ em Ordem do Dia nos termos d_o _ 

art. 3' da Resolução n' 110. de 1993) 

Ofício n° S/28, de 1994, através do qual o Gover
no do Estado do Rio Grande do Norte soHCTta autoriza
ção do Senado Federal para que possa contratar 
operações de crédito necesSárias à viabilização da rea
bertura do Banco do Estado do Rio Grande do Norte. 

_ (Dependendo do parecer da Comissão- de-Ãssuntos Econô-
micos.) 

"Nos termos do art. 5' da Resolução n' 110. de 1993. desig
no o nobre Senador Dario Pereira para Proferir parecér sobre a ma
téria em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. DARIO PEREIRA (PFL- RN. Para proferir pare
cer. Sem-reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Se
nhor Governador do Estado da Parruôa encaminha a esta Casa, 
mediante ~ . correspondência em epígrafe, Pedido de autorizaçãO
para_ rees_calonar a _dív!4a contraída pelo Banco do Estado do Rio 
Grande do Norte S.A. - BANDERN, jUnto a Reserva Monetária. 
O_ montante- do -débitO a ser reescalonado é de 
CR$1.447.381.487 ,46 e Seus recursós -foram UtiliZados~ para o Pa
gaineD.to de in.denizações trabalhistaS a funcionários e ex_-funcio
nários do referido Banco. 

- A operação em aiireço obedecerá ãs seguintes condições: 
a) valar pretendido: CR$1.447.381.487.46 (Hum bilhão. 

qUatrOCentos- e quarentà' e sete miJhõbs, trezentos e oitenta e _l:!m 
mil, QuatrOcentos e oitenta e sete cruzeiros reais e quàrenta e "séis 
centavos), equivalentes a 6.073.269,08 URV em 30-11-93; 

b }juros: 6% a. a; 
c) atualização mi:metáriii: 1R; _ . 
d) garantia: Fundo de Participàção dos Estados;-
e) destinação d~ recursos: reescalonado de empréstimo 

concedido pelo BACEN. na qualidade de gestor da Reserva Mone
tária, cóiil Vistas ao;pagâmentO de indenizações trabalhistas a fun
cionários e ex-funcionários da instituição fmanceira acima citada; 

f) condições de pâgamento: em-12 (setenta e duas) prestaçõ
es mensais, sem carênda. 

A instrução do -pedido obedece aos dispositivos que regem 
a ~téria e a OperaçãO;· ~aso efetiVacht, não redundará em infração 
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dos limites previstOs- na Resolução n° 11/94, do Senado Federal. 
como informa o Parecer DEDIP-DIARll/94453 do Banco-Central -
do Brasil. 

Conforme o mesmo Parecer, nessas condiç-ões, a operação 
foi encanifuhada, excepcionalmente, à apreciação do Seriado Fede
ralem razão de o credor Ser, n-o-ca.So~-o-prOpno Banco central, na 
sua qualidade de gestor da Reserva Monetária. 

Em razão do exposto, ConSiderando a inexistêricia de óbices 
ao pleito em questão e sua relevância para·-o Estado do Rio -Grande 
do Norte, nosso parecer é favorável à concessão da autorização 
solicitada na forma do se-guinte: _ __ _ _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 42, DE 1994 

Autoriza o Governo do Rio Grande do Norte a 
reescalonar a dívida contraída pelo Banco do Estado 
do Rio Grande do Norte S.A. - BANDERN, junto à 
Reserva Monetária, para pagamento de indenizações 
l<abalhistas, no valo< de CR$ 1.447.381.487,46 (Hum 
bilhão~ quatrocentos e quarenta e sete milhões, tre
zentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e 
sete cruzeiros c quarenta c seis centavos), equivalen
tes a 6.073.269,08 URV cm30-ll-93. 

O Senado Federal resolve, 
Art. 1° É o Estado do RiO Gráiide do Norte autorizado. nos 

termos da Resolução n° 11/94, do Senado Federal, a reescalonar a 
dívida contraída pelo Banco do Estado do Rio Grande do Norte 
S. A.- BANDERN, junto à Reserva Monetária, para pagamento de 
passivo_trabalbista. . . .. · 

Art. 2° O reescalonamento ora autorizado serã realizado sob 
as seguintes condições: _ _ _ _ 

a) valo< p<etendido: CR$1.447.381.487,46 (Hum bilhão, 
quatrocentos e quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e um 
mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzeirOS reais e quai'enta e ~eis 
centavos), equivalentes a 6.073.269,08 URV em 30-11-93; 

b)juros: 6% a.a. -- -- --- - -- --- - --

c) atUalização-rDODctái-iS: TR; 
d) garantia: Fundo de Partic-ipaÇãO-dos Estados~ 
e) destinação dos recursos: reeScalonado de einprêstimo 

concedido pelo BACEN, na qualidade de gestor da Reserva ~one
táila, CorilVísüls ao pagamentO de inderi.iza:ções~ traOalhistas ~ fun
donários e éx-fwiCiõnários da instituição fmanceira acima citada; 
· · ' 'f) condições "de pag~'ento: em 77. (se.te~ta e,· duas) Pr.est~-
ções mensais, sem carência. - - - -- ' · 

Art 3° O prazo para eXercício -da presente autorizaÇão é. de 
270 (duzentos e setenta) dias contados da data de sua publicação. 

· Art. 4° Esta ResoluçãO entra em vigor na da~~ de sua publi-
caçãO. - ' ~-- ---'-~-~- -_-_ -~-- -

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de ResoluçãO :no- 42194, que 
· autoriza- O GOVerno do EstadO âo Rio Gratide do Norte a reescalo
fiar a divida contraída pelo B3nco do Estado do Rio Gi'ãnde do 
Norte S.A. - BANDERN, jiÍnlo à Rcsci"Va Mimetãria, para-paga
mento de indenizações trabalhistas no valor de 
Cr$1.447.3KDll87,46 (Hum bilhão, quatroCentos e quarenta e sete 
milhões, trezento's e oitenta ·e um mil, quatrocentos e oitenta e sete 
cruzeiros reais e quareiifa --e -seis- centavoS), equivalentes a 
6.073.269,08 URV em 30 de novembro de 1993. 

PasSà.:..se à ôiscussão do projeto, erit tilmo úniCO. -(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro -a discussão. 
Em v6tâÇão. · -·~· - ' 
Os Srs. Senadores qu'e'o ã.piOVariiQ.ÜCttam permaneêer sen-

tados. (Pausa.) · · · 

Aprovado. 
A matéria vai à Coiriissão--Diretora~ para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

redação fmal, oFerecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 103, DE 1994 
(Da ComissãO Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução nn 42~ 
de 1994. 

A Comissão_ Dfretora apreSenta a redação fmal do_ Projeto 
de Res_olução n° 42, de 1994, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte a reescalonar a dívida contraída pelo Banco 
do Estado do Rio Grande do Norte S.A.- BANDERN, junto à Re
seiVa Monetária, para pagamento de indenizações_ trabalhistas, no 
valor de_ CR$ 1.447.381.487,46 (um bilhão, quatroc_entos e qua
renta e sete milhões, trezentOs e oitenta e um mil, quatrocentos e 
oitenta e sete cruzeiros reais e quarenta e __ seis centavos), equiva
lentes a 6.073.269,08 URV, em 30 de novembro de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de abril de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Luci
diu Portella- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER W 103. DE 1994. 

Redação final do Projeto de Resolução n° 42, 
de 1994. 

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

. RESOLUÇÃO W. DE !994 

Autoriza o Governo do Rio Grande do Norte a 
reescalonar a dívida contraída pelo Banco do Estado 
do Rio Grande do Norte S.A.- BANDERN, junto à 
Reserva Monetá_ri~, para pagamento de indenizações 
trabalhistas, no valo< de CR$1.447.381.487,46, equi
valentes a 6.073.269,08 URV em 30 de novembro de 
1993. 

o -sena-do Federal resolve: . 
Art. 1° É o Estado do Rio Grande do Norte, nOs termos 9a 

-ResOlução n° 11, dê 19§4:do SénadO Federal, autorizado a reesca
lonar a dívida contralda pelo Banco do Estado do Rio Grande do 
Norte S.A. - BANDERN junto à Reserva Monetária, para paga
mento de passivo trabalhista. 

· Art. 2° O rOOScalonaiite:D.to ora autorizado está realizado sob 
as seguintes condições: 

a) valo< preiendido: CR$ 1.447.381.487,46 (um bilhão, 
quatrocentos e quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e um 
mil, quatrocentos e "oitenta e sete cruzeiros reais e quarenta e seis 
centavos), equivalentes a 6.073.269,08 URV, em 30-de novembro 
de 1993; · · · · · 

b)juros: 6% a.a.; 
c) atualização monetária: Taxa Referencial~ 
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados~ 
e) destinação dos recursos: reescalonamento de emprésti

mo concedido pelo Bacen, na qualidade de gestor da Reserva Mo
netária, com vistas-ao pagamento de indenízãções trabalhistas a 
funcionários e ex-funcionátios da instituição fmanceíra acima.cita
da· 

f) condições de pagamento: em setenta e duas prestações 
mensais. sem Carência". -· ' -
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Art. 3° A autOrização concedida por esta resolução deverá está na atual direção da ENASA e que os deixe trabalhar sossegã· 
ser exercida no prazo de duzentos c setenta dias, contados a partir damente, para que não fiqUem assustados com a perspectivá de se-
de sua publicação. _ _ _ _ rem removidos. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi- - Tenho certeza de que o Sr. Ministro Bayma Denys _acolherá 
cação. o meu pedido, porquanto a própria direção da ENASA vai entregar 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão a S. Exa um magrúfico relatório de diretoria. que me foi apresenta-
a redação fmal. (Pausa.) do com prioridade. e também um relatório de auditoria do segundo 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. semestre de 93, de julho a dezembro. feito pelO escritório de Audi-
Encerrada a discussão, a redação fmal é dada como defmiti- toria, Assessoria e Contabilidade Ltda.- AUDITEC. 

vamente aprovada, independentemente de votação, nos termos do Esse fato evidencia a boa-fé da diretoria da ENASA atual-
art. 7'daResoluçãon' 110, de 1993. · mente. 

A matéria Vai ã. proi:nulgação, Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à vo- O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, peço a 

tação do Requerimento n° 199/94, de urgência. lido no Expedien- palavra pela ordem. 
te, para o PLC n' 34194. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

Em votação. palavra a V. Exa 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram pennaneccr sen- ·O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pela ordem. 

tados. (Pausa.) Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, antes de 
Aprovado. _ _ _ encerrar a sessão, eu gostaria de fazer um protesto. Estou inscrito 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará para_ falar desde_as primeiras horas, quando se iniciou esta reunião. 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüentC. nõs Estou vendo todos falarem e, não sei se por discriminação ou por 
termos do art 345, IT, do Regimento Interno. um lapso de V. Ex a. não tive a mesma oportunidade. De qualquer 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Volta-se ã lis- maneira. vou dar co111o lido o meu pequeno pronunciamento, fi-
ta de oradores. cando-ai:)ui Õ iiieu protesto, porque espero que esse fato não mais 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aux:eo Mello. se repita. Muito obrigado. 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM Pronuncia o seguin- O SR. PRESIDENTE .(Chagas Rodrigues)- Sr. Senador, 

te discurs_o. Sem: revisãO do _orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado- CO-!J10. esta Sessão é extraordinária, hoUve rio_vaS UiScriçõeS; e o 
res, ouvimos, ainda há pouco. manifestaÇões dos nosSOs nome de V. Ex a não constou da relação. 
companheiros Júlio Cari:tpos. Ney Maranhão, Carlos Patrocínio e -- - Concedo a palavra ao nobre Senador. 
outros sobre o problema do transporte no Brasil, em que os gran- O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pronuncia o 
des Estados do Centro-Oeste, principalmente o Mato Gross.o. re- se"gllint_e discUrso.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, o Plano 
clamam justamente .do descaso do Ministério dos Transportes em EStadual de Educação do quadriêriio _19921 199.S: rl'? Governo Moi
relação ãs suas estradas. sés Avelino fez o seguinte 4iain9st_ico: ."A. qualidade do ensino 

Sr~ Presidente, nós, do Estado do Amazonas, felizmente ou público. a começar pelo ensino fQnc4u;n~I).tal, é insuficiente, insa
infelizmente·- creio que felizmente ..... não passamos por ~sse pro- tisfatório, baixa ou mesmo desastrosa 11

• 
11Uma decisão deve ser to

blema .• porque temos as nossas rodovias naturais, que são os rios; a mada- e-. de fato, já foi tOmada pelo governo: tomar o ensino um 
grande tecedura de rios, não S6 ã-grandc calha do Rio Amazonas ensino de quali~de". Ao constat:.r que"o_professoi' é-o elemento 
como os seus afluentes e subafluente_s, que, hoje em· dia_, são servi-- priiicipal do sístema de ·educação", o Plano garantia que o "investi
dos por embarcações e por barcaças que transportam e fazem_ o es- ll)Cnto em_Educa~ão ~ser orientado priqritariamente para a 
coamento da eçonomia amazônica na direção do __ Sul·e dos oUtros qualificação profisSiorial-e Para a Testaurãção do estatuto social do 
Estados brasileiros e de um município para outro. _ _ professor 11

• 

Sr. Presidente. a maior empresa_de navegaç~o.qlle existe lia -- Confesso que fiquei mU.TtOãÍ:ú~âdo con} ~~t~ PialiP·e-acre-
Amazônia é a EmpreSa de~ Nã.vegação da Amazônia S.A. -ENA- ditei que, no meu Estado, a escola pública não seria palco da insa
SA-, que já esteve' ~eaÇaqa de privaÍf?;3.ção, ffi?S. fel~enie·. is~o , tisfação permanente de professores .com seus parcos salários. 
não OCorreu,- porque não houve "illtere·Ssados na compra do seu Havia um precedente animador: o primeiro Goveinador do Estado 
acervoedoseumaterial. de Tocantins, Siqileira Campos, pã.gãVa.bem aoS pr:ofessOreS; os 

Finalmente, depois de muito tempo, está havendo uma dire- pais de alunos viviam tranqüilos com seus filhos na escola. pois os 
teria realmente Competente no comando da referida em~esa. Ela é professores se dedicavam ao seu mister de ensinar. 
formada por um presidente- Presidente qo CoriseJho de AdminisM Para nossa tristeza e para o _constrangimento de tcxla a po
tração -_por membros des~e Çpns_eJho_, beiJl_ c_omo por duas gran- pulação tocantinense, não foi o que ocorreu no Governo do Sr. 
des _ diretorias. _Essa eqUipe tem _desenvolvido um trabalho muito Moisés Avelino. Em 1991, primeirO anO da atual- ãdniiniSfui.Ção, 
bom e muito eficiéD.te, qUe eStá recUperando a empresa sem preci- hol!-ve uma· greve que çlurou 45 di-as. Os professores reclamavam a 
sarmos de pneus, nem de estradas de ferro. . . . reposiç~o 4as perdas salariais ocorri.das após a posse do Governa-

Dessa forma, Sr. Presidente, quando começaram a observar dor, -que se manifestqu intransigente, Maior intransigência foi ma~ 
que a empresa estava se reerguendo, ressuscitando, imediatamente nifestada no ano seguinte, em 1992, pois o- Gbveril-ador eSperou 
começaram os interessados - os interesseiros - a "politicar", a que- que a greve geral do~ professores completasse 60 dias para iriiêiar 
rer destituir a itual diretoria para assumirem nOVOS ele!!tentos, ai- negociações com a: c_a!egoria de pro_f~ssores. à~ voltas com perdas 
guns dos quais já foram até administradOies frãcassados da salariais ainda maior~S que no ano ai;Lterior. 
Empresa de Navegação 4a ~a~.i~ $.A. . __ .. . . _- : Em 1992, foi ?Pr6vacfo o Estatuto do Magistério, e os pro-

Por isso, Sr. Presidente, formulo, desta tribWla, um apelo- fessores deram um ~édito de confiança ao Govenio que iniciou a 
e demonstro a minha con.fiançã no Sr. Min.istró_do~ Transportes·, sua implantação. Lamentavelmente, durou pouco a consideração 
Sr. Bayma Denys, a quem saudei no início da sua ascensão a esse do Govem0 para co~. a laboriosa_ cl~e dos professores. As per-
alto posto- no sentido de que, por favor, mantenha o pessoal que das da categoria acumularam 300% desde 1991 e, em -22 de feve-
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reiro. no iriício do ano escolar de 1994. a categoria iniciou novo 
movimento grevista reivindicando a t:eposição das perdas salariais 
de 300%, a implantação do adicional de difícil acesso. previsto no 
Estatuto do Magistério. e o adicional notumo, direito ConstitUcio-
nal não cumprido pelo Governo tcx:antillertse·. · 

O governador Moisés Avelino mostra, maiS uma vez, sua -
intransigência, poiS: no 51° dia da greve, acena com um :inac~itável 
reajuste de 25%, e não se peja eni declarar que o Estado de Tocru;t
tins era o quinto melhor Estado da Federação em mã.téria de remu
neração de seus professores e hoje é o penúltimo, só pagando 
melhor que o Estado de Alagoas. cujos professores estão, pOr si
nal, em greve. S. Ex• alega que não pode dar aumento, porque o 
Estado já estourou o. teto constitUcion-al de despesas- cOm f,essoal -
ativo e inativo. o_q11e significa, claramente, mais uma prova da in
capacidade da atual administração estadual. -

E pensar que inúmeros municípios do Tcx:antfus, a- exempló 
de Jaú do Tocantins, Campos LindOS: Lagoa do Tocanti!!s, Matei-
ros, Abrculândia e tantos outros não possuem uma sala sequer de 
2° grau! _, __ , ___ _ 

Compieerido que_o Professor Ruy Rodrigues da Silva, ho
mem público_ da maior responsabilidade, tenha deixado o cargo de 
Secretário da Educação, Glltura ~Desporto, pois_sua prOposta-.de_ 
aumen~o de 125% aos professores não foi honrada pelo Sr. Gover
nador~ 

Registro, pois, o meu apoio aos professores da rede_estadual. 
oQ,ci~,tl,4o Tcx:ap.t.~s,. ~ei que os pais dos alunos passam por maus 
mo:me:ptos, com Pl' seqs ijlho::; ~e:m escola: mesmo assiiri, eles já 
manifestaram idêntico apoio às reivindicaÇõeS dos professoreS;· 
porque sabem, tanto quanto eu. que os planos de educação do Es
ta?-o ~e Tocantins só serão implementados quando os professores 
tivervm ,um sal~o .d,igno' e _foieiD- re-spdtaOos pela sociedade· -e · 
pelo Estado. - · · - · · - ' 

. Era o que tinha a: dizer, Sr~- Presidente~-- -. . 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodtigues) - Na<!a l;llllis. 

havendo a tratar, a Presidê:O.Cla vai encerrâr. os .trabalhos,. ~tes 
' '' ' -... ' ... 

convocando os Srs. Senaaores para uma sessão extraordinária a 
realizai--se. hoje, âs 19 horas e lO minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l

REQUERIMENTO N"?l, DE 1994 
Votação, em turno único, do Requerimento n° 71, de 1994, 

do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos tennos regimentais, 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo A nacionali .. 
dade da pessoa jurídica, da lavra do eminente brasileiro Barbosa 
Lima Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil, edição de 6 de fe
vereiro_ do corrente ano. 

-2-
REQUERIMENTO N" 16.5, DE1994 

Votação, em turno único, do Requerimento no· 165; de ·1994, 
do Senador Júlio Campos, solicililndo, nos termos do art. 256, do 
Reginttmto Interno, a retirada, em Carãter- defmitivo, dOPrôjeto de · 
Lei do SenaQo n° 10, de 1994, de sua autoria, que altera dispositi
vos da Lei no 7 .492; de 16 de ]Uiilio de 1986, que dei me os crimes 
contra o sistema fmanCéiro_natíorial e dá outras _providêi:J.~iils .. 

-3-
0FÍCIO WS/39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3° da Resolução n° 110, de 1993) 

Ofício n° S/39, de 1994, através do qual o Banco Centrai do 
Brasil encaminha a solicitação da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro'a fim de que esta possa emitir Letras FmanCeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro-LFfM-Rio, cujos recursos 
serão destinados ao giro de sua dívida·mobiliária;·vencível no 1° 
SemeStre de 1994. (Dependendo de parece-r da Comissão· de As .. 
sõ-ntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Está encerra-
da a sessão.· 

(Levanta-se a Sessão i2s 13hi6min.) 

ATA DA 28a SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 1994 
a• spssÃp LEors,~A nv A ,ORDINÁRJA. DA 49á.LEOISLATURA. . 

' ' ' . . . . . - - -. EXTRAQRDINARIA 
, ·Presidência dosSrs. Nabor J_únior e AJfredoCampos 

AS 19 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES· ~assuna- Odacir Soares- Onofre Quinan - Pedro Simon - Pe--
OS SRs:sENADORES:c ' .~.\ ~.-_ <iro Te~x~~~ -·~chíd' $àiruinh~.Derii :._·R~imUÇ.do ~lra .-.R~ii-

, Affcnso Camargo - Albàno Franco -'-Alfredo .Campos -' naldo Duarte - Ronaldo Aragão - Rqn_an Tito .:.. E.uy Bàc'ela;r ...; 
Alexandre Costa- Almir Gabriel- Antônio Mariz - Aureo Mello Teotônio Vilela Filbo - V aimir Campelo- Wilson Marlins. _ _ 
~Carlos Patrocínio"- César Dias'-- Cbagas ROO:rigues- Cid Saboia ó Sll.. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de presença 
de Càrvalho..;... Coutinho Jorge t...• Darcy Rib€!iro - _Oarin- Pereira - acus~a o cori:J.parecimento de 74 Srs. senadores. Havendo número 
DfrceuCameiro'~DivaldoSuruagy-EduardóSuplicy.:....Epitá.c"io regimeiJ.l~,d~l~o,aJ:>etlaases~~~ : '_:. · . _. 
Cafeteira - EsjJeridião Amin - Fernando Henrique CardOso.-. Fla- · · Sb~- a 'proteç_ão de Deus, iniciamos nqs_§OS trabalhos._ 
viano Melo - Francisco_ Rollemberg - Ganôaldi Alves Filho -- O SI'. 1 o Secretário procederá à leitura do Expediente; 
Guilherme Palmeira ~-Henrique'Almeida-: Humber~ Lucena_ - É,lidoo se~irite 
Hydekel Freitas - Iram Saraiva~ Jrapuan Costa Jlinior·- Jarbas 
Passarinho- João Calmon - João França- Jonas Pinheiro Jônice 
Tristão-- Hu'go NapoleãO~ Jdsaphaf Marinho - José ·Eduardo -
José Fogaça -José Paulo Bisai-José Samey.:...-Júlio Campos--Jú
nia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Lev:Y- Dias-- -
Louremberg Nunes· Rocha- Lourival Baptista .::.. Lucídio Portella -
Luiz Alberto Oliveira- Magno Bacelar ':'::'Mansueto- de Lavor
Márcio Lacerda - Marco 1\.fa.del - Mário CóVas - Marluce Pinto 
- Mauro Benevides -- Meira FilliO - MoisésJ\brão - Nabor Júnior 
- Nelson Carneiro -- Nelson Widekin - Ney Maranhão- Ney 

EXPEDffiNTE 
AVISO 

DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO . 

N° 231194, ~e 7 do corrente, encaminhando inforina.ções. 
paidãis sobre Õs quesitOS Constantes do Requerimento n°-86, de 
1994, de autoria do Senador lrapuan Costa J!inior. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 
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O Requerimento aguardará a complementação das inforina~ 
ções an Secretaria-Geral da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Há oradores ins
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lav:or. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero registrar, da tribWla do Senado Federai, um 
dos mais significativos acontecimentos culturais de nosso País. A 
mais importante !áurea, o Prêmio Interamerlcano de Cultura Ga
briela Mistral-1993. foi conferida a artista plástico brasileiro. a um 

Sendo um prêmio novo~ ainda não marcuu -na: opinião_ públi
ca _do Brasil o significado e importância do seu vak r. E um prêmio 
destinado ao coroamento de um trabalho contínu -, o trabalho de 
toda uma vida, como ocorre agora com o pintor e ceramista Fran
cisco Brenn_and, que, contando 66 anos de idade, dedicou mais de 
46 anos int~iramente _às artes plásticas, seinpre em Pernambuco, 
abrangendo desde a pintura de cavalete às esculturas, placas em 
cerâmicas. e os grandes murais espalhados por todo Brasil e outros 
países da América e Europa 

Um de seus grandes painéis se encontra na cidade de Mia-
mi. 

nordestino, o pintor e ceramista pernambucano Francisco Bren- Hoje, sua oficina de criação cerâmica, que vem sendO ergui-
nand. da continuamente pelo artista sobre as minas de uma velha olaria 

Um acontecimento dessa ordem, num momenlo em que se que pertenceu a seu pai. não é só uma escola da arte da cer~ca 
registram tantos fatos negativos na n95sa vida pública, económica mas, também, um centro experimental dessa arte, que com ele 
e social, é motivo de júbilQ e mostra-nos que, pelo menos cultural- atingiu esplendor artístico comparável apenas aos ceramistas gre
mente, o Brasil é um País confiável. viável e, com certeza. será gos. 
também capaz de superar suas dificuldades em todos os demais ní- Como vêem V. Exag, o Prêmio Gabriela Mistral. atribuído a· 
veis da vida nacional. esse artista brasileiro, representa o reconhecimento do vigoÍ' de 

Não se trata, pois, Sr. Presidente, de apenãS maiS uin prêmio nossa cultura corporíficada níl obra de Brennand. 
a ser conferido 3. um membro de nossa comunidade cultural, mas, Brennand sempre fugiu ao improviso. 
também, um prêmio ao próprio País, ao Brasil, um reconhecimen- Quando mai~ jovem, estl,Jdou na Europa, com Femand Le-
to de que JXJSSUím.os um patrimônio cultural merecedor do respeito gere André Lhote, e nos centros cerâmicos da Umbria, na Itália. 
não só das Américas, mas de todos os segmentos culturais do Trabalhador incansável, continua com suas pesquisas cerâ- · 
mundo. micas no isolamento da sua oficina-mosteiro da Vãrzea, na Grande 

Seria neCessário dizer alwmas palavras sobre ã Órigem eles- Recife. 
se_ prêm.iQ.- Ele foi criado pela Organização dos Estados America- Participou da famosa Bienal de Veneza e expôs no corrente 
nos, na 15a Reunião Ordinária do Conselho InterameriCano para ano, individualmente, 500 trabalhOs no grã:ride Staatbliche K:unS
Educação, Ciência e Cultura, em Washington. em maio -~ tbalíe. de Berlim. 
1977(J). , Ainda em 1993 foi premiado como·o mellior ceramista na 

Do ponto,de vista cultural, es_se prêmio tem im}XJrtãncia 2• Exposição Internacional de_Çerãmica de flprianópolis, como 
equivalente ao Prêmio Nobel, pois participam do júri especialistas ullJ.i-áritiicipaÇão da láurea _que iriã ganhar com o Prêill.io Gabriela 
da Europa, Ásia, África e Américas, o que não ocoire em relação Mistral._ 
aofamosoprêmiodistribuídopelaAcadem.iaSueca. Era este, Sr. Presidente, O rêgiStro que- de~jffi.vamos_fazer. 

Concoireiam ao prêmio -38 Paísc!s de toda a América, inCill-- até há mais t.em,IXJ, uma vez que o referido prêmio foi conferido a 
sive os Estados Unidos da América e 0 Canadá, sendo cada ano Francisc'o- Biennand pela OrganizaÇão doS Estados Americanos no 
dedicado a uma determinada atividade .cultural. No ano de 1993, o dia 4 do corrente mês. 
Prêmio Gabriela Mistral para cultura· foi dedicado às áreas de_j:_!tn:_ É um iniportãrite registro para a cultura brasileira e que 
cias e artes plásticas_ e foi destinado àqueles que se distinguiram deve, por isso mesmo, peri::nanece!-na histÓria: doS Anais desta 
nesses ·cam,IXJs. -rlos Estados-membros, contribuindo para a identi- -Casa. Muito obrigado! . - , 
ficação e eniiquecnnento" ela cultura própria· das Améric?S e de . O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente. 
suas regiões ou de individualidades cultçrais. _ . -peço ·a palavra pela ordem. 

. Muitos especialistas consideravam que 0 Prêmio Gabriela - O SR. PRESIDENTE (Nábor Júnior) - Concedo a palavra 
.Mistral dificilmente seria concedido ao Brasil ·este ano, em razão. ao nobre Senador Cid_Sabóia de Carvalho. - - , - -
dejáhaversidóatribuído,em 1986, áogrnndepinioritiiliario·AI- O SR. CID SABOIA DE CARVALHOJPMDB·.., CE .. 
fredo Volpi, radicado em São Paulo e representante do nosSo País. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -:Sr. Presidente, estou muito 
Mas a grande arte de Francisco Brennand conseguiu. trazê-lo de preocupado. E é essa preocupação que me traz à tribuna. 
volta ao nosso País; em apenas sete anos. Ouço declarações do atual Ministro da Fazenda, $r. Rubens 

· · · · Ricupero, no sentido de que não admite emenda$ à Medida Provi_-_ 
IssO merece regisiro.pelO-fãiO de que o nrêrm. ·o ... s.e ... de. stina a 

'-'A sória, remetida pela segunda vez ao- Çongresso. Nacional, tratando 
um rodízio entre_qs Estados-membros c4 OEA e o Brasil já o ga,:, do plano de Governo qUe se convencionou chamar Plano Feman-. 
nhou por duas vezes, após a sua crlilção em 1984.-'ConVén:i.,- entre- do Henrique Cardoso~ _ 
tanto, observar, que o prfi:neiro- brasileiro 'naio a g3nhá-lo é ' Ora, já basta essa história de entender-se que o Congr:e$sp_ 
Brennand, pois o grande Volpi, como eu já disse anteriormente, Nacional não deve modificar, não deve alterar, enfim. uiio_ dE}ve. 
era italiano de nascimento. funcionar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no início deste meu regÍstro, Emendar, alterar medida proYisória, projeto de_let 0 que 
estabeleci uma relação entre o Prêmio Nobel e o Prêmio Gabriela eh · d 
:MistraJ.. É agora conveniente mostrar as. difefenÇas eriire essas quer que egue aqm, é aptidão o Poder. Ninguém deve pedir às 

duas Casas que não procedam assim, porque é pedir que não fim
duas !áureas: o Nobel é um prêrriio de estimulo, enquanto -o Ga- cione:m no momento em que o povo reclama exatamente do.fun
briela Mistral se destina -ao reconhecimento de uma obra inteira já cionamento -das duas Casas._ 
realizada, que,- como disse antes.:. represente uma coíiinDuição â 0 Sr. Ronan Tito_ v. Ex• me pennite um aparte? 
cultura própria ela América. onde o próprio Continente possa, 0 SR. CID SABOIA DE CARVALHO_ Pois não, S" Se-
como num espelho, nela mirar-se e reconhecer-se. nadar Ronan Tito. --
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O Sr. Ronan Tito- S. Ex"' o. rvlin.istro da Fazenda-esteve na 
comiSsão Mista e prestou os devidos esclarecimentos. S: Exa fez o 
apeío apenas para que não se mexesse na estrutura do projeto. Pe
diu uma carta de crédito para a estrutura do projeto. Mas o Minis
tro, no momento em que se questionou alguns artigos -do projeto, 
aceitou que sentássemos e, juntos, modificáSsemos o que precisas
se ser modificado. Mas alertou para o fato de que havia um perigo
em mexer-se na estrutura do projeto. Nobre Senador, às vezes, 
quer-se fazer uma bateia - peço perdão por usar um exemplo de 
bateia; sou mineiro, mineiro tem mania de bateia. Se alguém chega 
e resolve fazer um furo na bateia; chega outro e fala que, embora 
se trate de uma baleia, gostaria de fazer outro furo, ela deixa de ser 
uma bateia e acaba virando peneira. Então, o que o Ministro pede 
é que a estrutura do Plano não seja alterada. Mas S. Ex a está dispo
nível para modificar-quaisquer inconve:irientes que o projeto tiver. 
O Ministro veio ao Congresso Naciori.aJ para is1õ: Cnlocar-se à dis
posição para modificar. Era esse o esclarecimento que eu queria 
dar a V. Exa. O Mmistro ofereceu-se para sentar-se com os Con
gressistas, com os membros da ComiSSão para· fazer as corrigendas 
dos inconvenientes que. porventura: possa ter a-medida provisória. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Ainda bem que 
V. Exa esclarec-e, porque não é isso que está nos jomili!fiii:Ún--é o 
que acabamos de ver e ouvir. há alguns minutos, na televisão bra
sileira. 

Eu estav-a-ali no café. aguardando o inicío da reunião, guan
do ouvi:"o Ministro não admite1

\ uo Ministro não aceita1
\ uo Mi-

nistrohão·-quer11. --
Está havendo uma distorção na veículação das informações 

atinentes a isso. · ·- -
Mas a minha preocupação não é sOmente eSsa. A -minha 

preocupação vem também porque, no Brasil, todo e qualquer pla
no é inViabilizado e dizem que é o Congresso Nacional que o in
viabiliza. Mas esse plano está sendo inviabilizado pelos preços, 
pelo mercado, pelo desrespeito à coletividade. 

Os preçõs- toniari.m-se ·mutáveis pela própria Uriidade -de 
Referência-. IriaS em corilpensaÇão não sOfreram aplicação de mé-
dia, enquanto que os salários· resUltaram de uma média de quatro 
meses. Os pi"Cços, nãd; os preços forãin transforinados em URV e. 
transformados em URV, alteram-se diariamente sem que tenhamos 
mecanis-mos - que foram desmontados - para acompanhamento 
dos preços. 

Nem ê preciso dizer que a escola privada tomou-se inaces
sível às pes'soas que não tenham rendas muito expressivas. É pre
éiso dizer que a -cesta básica· teve o seu preço acrescido 

· consideravelmente e que os produtos de piimeitã -necéSSidade su
binim acima de todas as expectativas, inviabilizando logo de saída 
o plano do ex-Ministro Fernando Henrique Cardoso:-

0 Sr. Mansueto de Lavor -Senador Cid Sabóia de Carva
lho, V. Ex a me concede um aparte? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Peço que aguar
de só um miriutinho. Senador Mansueto··cte Lavor. para que eu 
possa ·concluir meu raciocínio. -

Então;·o que se verifica, Sr. Presidente e Srs: Senadores, é 
que todo e qualquer plano neste País sofre de logo uma barreira do 
setor negocial: comércio, ind1lstria. Não sei onde reside a barreira, 
a resistência a qualquer plano. Mas. se o Congresso faz alguma al
teração; o Congresso é quem inviabiliza. 

Quero apenas refrescar a: menf6ria: de todos para dizer - e 
que fique istO nos Anais desta Casa - que -o Congresso Nacional 
teve o má.Xi.ino de simpatia e acreditou nos pfaD.os mirabolantes do 
ex-Presidente Fernando Collor de Mello. Esse:S. planos foram todos 
aprovados, com a ajuda inclusive do PMDB._hritei-me=m.u-ito, na 
époc-a, porque discordava de determinadas _compreensões do meu 

Partido. Mas essas compreensões resultaram na aprovação de tudo 
o que desejou o então Presidente Fernando Collor de Mello. 

E parece que desta feita Vamos repetir a ihesma coisa com 
relação ao Presidente Itamar Franco, tanto assim que pusemos um 
1Tabo" na Constituiçãõ; pusemos um 1Tabd 1

• Começamos a Revi
são ConStitucional por Disposições TranSitórias, estranhas ao cor
po permanénte. E isso causou espécie entre os estudiosos do 
Direito ConStitucional. 

Então, quem põe um 1Tabo11 na Constituiçãõ não hií de dei
xar de aprovar uma medida provisória. 

Ouço V. Ex a. Senador Mansueto de Lavor. 
O Sr. Mansueto de Lavor -Senador Cid Saboia de Carva

lho, essa preocupação que V. Exa demonstra é a de todos os seg
mentos da população brasileira. Deve-se analisar a realidade que aí 
éstá, que nos dêmonstia umà iiii.IaçãO que já últrapassou 50% ao 
mês, uma elevação brutal de preços. Entretanto, os que acreditam 
no plano estão anunciando um milagre, no qual é preciso ter muita 
fé-para acreditar, isto é, que tão logo1se introduiã. a nova moeda 
chamada Real - não sei se ironicamente -, essa iriflação de 50% 
baixará para O% e assim permanecerá. Esse filme já fOi viSto, Se
na-dor. O que gostaríamos para um plano~ e o que se faz em países 
que tiveram dificuldades ou crises fmanceiras, é que, primeiro, não 
fosse um plano miraculoso, porque isso não dá certo em parte al
guma, muito menos no Brasil Quer dizer, que não se procUrasse 
artifícioS:. mágicas para ludibriar a _opinião pública durante dois 
meses ou três sem inflação-para,logo depois, eclodir violentamen
te com terriveis conseqüências na vida ec_onômica e social do País, 
como temos verificado anterioririente. 

Em segundo lugar, -Senadoi - e é -fuD.damental frisarmos 
isto-, que esse plano não seja uma plataforma eleitoral, não Seja 
para eleger este ou aquele candidato, Lamentavelmente, as duas 
coisas ·estão caracterizando o plano atual, o popular Plano FHC: é 
um plano que se afigura como um milagre, pois, com um simples 
decreto ou uma medida provisória que levou à ii:J.tródução do Real, 
fará baixar a inflãção e na6 deixará de sér.um projeto de campanha 
eleitoral. Com isso. temõs dois iD.gredienteS que' nos levam a desa
creditar ou, pelo menos, a umi profunda preocupação, como de
monstra V. Exa, sobre essa s_it;uação, a execução e o sucesso do 
Plano. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Agradeço a V. 
ma essa interferê_nci_a. que se_ encaixa perfeitamente deiitro de nii-
nha linha de raciocínio. -

Desejo réssalta.r que será imPoSsível um Sucesso na parte 
salarial, recobrando o poder aquisitivo de quem percebe saláriás, 
subsidias, soldos, pensões, tenças, o que forem Os- valõi-eS ieCebi
dos mensalmente pelos cidadãos brasileiros, porque criamos um 
descompasso inicial entre preço e salário, sem que haja uma possi
bilidade de redução de preço. Logo, os salários fiCaram-sérilpre 
aviltados, porque sofreram eles um achatamento fu.icial para que o 
plano começasse. 

- O GOverno exigiu do assalariad6- um acbatament.O. uma 
quoti,' uma réi:uinciii, um saCrifÍciO iriiCihl. Os assalariados se s~_-_ 
ciifiCanl, mas não sei o quC ienha 'sido· cObradO cfõs produtores. 
não sei o que tenha sido cobrado dos atravessadores, não sei o que 
s~ ~e_nha f~~tç> para garantir o controle de preços; sei que_ se tenta o 
contiOle _de preços por conseqüências científicas._ ou seja, -se isso 
bàlxa, se aquilo diminui, a lei da oferta e da procura, etc. 

É s_empre aquela mesma história que -sOirioS acostumidos a 
ouvir por parte de dirigentes do _Banco Central para explicarem o 
acréscilno dos juros. E tanto eles não explicam e tanto isso não dá 
certo que, estranhamente, nada é mais mutável neste País _do que a 
DireÇão do Banco Ceiitral. Instituciona.I.mente, isso é muito estra
nho. Urr:t dos maiores absurdos é a substituição constante da dire-
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ção do Sistema Fmanceiro Nacional através dos _dirigentes do Ban
co Central, que são trocados_ sem que se entenda a razão pela qual. 

Em outros países. isso não pode -acontecer, porque_ seria 
uma grave infração_é_tica do próprio Estado. Aqui no Brasil. entre
tanto, isso pode acontecer. e o fato é que as explicações são dadas 
assim, como se tudo fosse entregue a um jogo de conseqüências, 
ou seja, os preços vão baixar- ninguéin baixa- por um fenômeno, 
por um acontecimento natural. Agora, se isso não vem, essa cota 
de sacrificio inicial do plano há de se acrescer à medida em que os 
meses passarem; se não houver um acréscimo agora. depois de ou
tubro, tudo isso acrescer-se-á. Todos os sofrimentOs dos trabalha
dores acrescer-se-ão, porque não estamos vendo nesse plano um 
caráter permanente e, sim, um caráter transitório. Mas uma transi
toriedade muito rápida e incapaz de fmcar bases _de estabilidade 
para a sociedade brasileira. 

As minhas preocupações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
tou comunicando-as agora, porque fico horrorizado com aquilo 
que não pode ser tocado. Entendo que, quando a matéria é entre
gue ao_ Poder Legislativo, ela está entregue às aptidões do Poder 
Legislativo. Não há essa história de ''Isso não se aceita", 110 Minis
tro não abre mão disse". nem falar em salário mínimo de cem dó
lares, nem falar em tirar a média de salários pelo pico~ tem que se 
tirar por uma média mais baixa Agora, ninB;uém se lembra dos la
res, 'das escolas, da sociedade na sua vida comum. no seu cotidia-
no. 

Por isso, trago_ esta preocupação. Gostaria de alongar-me 
bastante neste assunto, mas sei que temos qué votar matéria im
portante. Não sou de faltar com a minha compreensão e nem de 
negar a minha colaboração, de tal sorte que vou voltar a este_ as
sunto na primeira oportunidade. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Duranre o discurso do Sr. Cid Saboia de Carva
lho, o Sr. Nabor Júnior, 2" Secretário, deixa a cadeira 
da presidênciã, que é o-cupada pelo Sr. Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Pas
sa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento no-71, 
de 1994, do Senador Nelson Carneiro. solicitando, nos 
termos regimentais, a transcriÇão, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo "A nacionalidade da pessoa jurídica", 
da lavra do eminente brasileiro Barbosa Lima Sobrinho, 
publicado no Jornal do Brasil, edição-de 6 de feVereiro 
do corrente ano. 

Em votação o requerimentO, em -tUrno úniCo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transCrição é solicitada.: 
Barbosa Lima Sobrinho 
A Nacionalidade da Pessoa Jurídica 
Na legislatura de 1958-1961, eu faZia parte da Comissão de 

COnstituição e Justiça da Câmara dos Deputados. eleito que fora 
por Pernambuco. foi quando recebi do presidente daquela Comis
são, Deputado Nelson Carneiro, O encargo de relatar o projeto do 
Deputado Hélio Ramos, o qual me colocara de frente com o pro-

blema da nacionalidade da pessoa juridici, que constava -de dife
rentes processos, inclusive o de Gabriel Passos. que procurava de
finir a nacionalidade da referida pessoa JUrídica. 

O assunto me emplolgara . Requisitei tcx:los os projetes que 
tratavam da matéria ou que com ela se relacionavam. E passei a 
estudá-los favorecido pelo fato de que o assunto não me era desco
nhecido, desde que _me preparara para um concurso de profes~or 
na Faculdade _de Direito do Recife- Concurso que acabou não se 
realizando. o que me obrigou a Vir pãii o Rio de Janeiro. acolhidO 
como redator do Jornal do Brasil. nos idos de abril de 1921, há 
73_anos. 

Como relator do projeto de Hélio Ramos, deixe-me arrastar 
pela complexidade do tema e escrevi um paiecer extensO. nãO sei 
de quantas páginas. Pedro Aleixo, que efã. se não me engano, líder 
da maior:ii fla Câmara dos Deputados interessou-se pela divulga
ção de meu parecer e tomou a iniciativa de promover sua inclusão 
na importante revíSta que Orlando de Carvalho vinha dirigindo 
com devotamento exemplar, na Universidade de Minas Gerais, a 
Revista Brasileira de Estudos Politicos. Meu parecer ocupava 
não menos de 295 pág:U1as do número 23, com o titUlo de A Na
donalidade da Pessoa Juridic3.. que passou a figurar na minha 
bibliografia. onde serviu de_ base à minha indicação para a conces
são_ da medalha Teixeira de Freitas, do Instituto dos Advogados do 
Brasil, sob a presidência de Ricardo Pereira da Silva, e tendo 
cÕmo orador da entidade meu caro amigo, presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil Maurtcio Lavenêre Machado. meu com
panheiro no requerimento de impeachment do Presidente Fernan
do Collor. 

Na verdade, havia dois cristérios para a defmição da nacio.:
nalidade da peSSOa jurídica. U!!!. era o do local em que ela s~ ins
talasse. Outro era o do exame da formação e controle de seu 
capital. Um critério "formal, oUtro; Substancial pois que uma socie
dade existe e se constitui para a defesa de seus acionistas. Partia da 
tese de que não havia obstáculos a presença de sociedades estran
geiras em qualquer país. Mas registradas com a nacionalidade que 
correspondesse ao controle de seu capital. Sociedade brasileira se
riã, ião soirie"nie a que ~tivêSse :truUS de 50% de seu capital sob o 
controle de brasileiros em ações nominativas. Era defmir a nacio
nalidade pelo controle de seu capital, o que correspondia a realida
de - não havia motivos._ nem qualquer interesse em classificar 
como brasileira uma sociedade totahnente controlada pelo capital 
estrangeiro. Até mesmo quanto à sua fiscalização que exige maior 
cautela na evasão de divisas, que podem ser essenciais naS relaçõ
es do câmbio e até mesmo como fator de situações inflacionárias, 
reflerindo-se na cotação da moeda nacional brasileira . Ou será que 
se nega que a presença e o fm1cionamento da sociedade controlada 
pelo capital estrangeiro exige fiscalização maiS ã.ieilta que empresa 
de capital brasileiro? Até na remessa de moeda nacional para fora 
do pa'fs? 

Citava- exemplos concludentes, como a nacionalidade brasi
leira atribuída à Companhia Telefônica Brasileira. nos tempos de 
Antônio Galotti, que eri :Possuidor de aç~s. com seis outros, atri
buídas não sei se a brasileiros, ou apenas a residentes no Brasil 
Jiilm tOtãl de ri:J.ais de 400 mil ações da Brazilian Traction que se 
localizava Canadá. Era também o caso da Esso, que se inscrevera 
como empresa nacional brasilera, ao que eu comentava que o Mal, 
aliás, não esta na Esso, o Mal está na lei, que se presta a farsas 
dessa espécie. De onde eu partia para entender que uma distinção 
das sociedades, pelo critério do controle do_ capital, não podia dei
xar de figurar entre as metas do desenvolvimento ec-onômico do 
Brasil. 

''Não me faltava aliás o apoio dos grandes juristãs- que eu 
cODptilS8ra: Thaller, o grande comercialita, defmia nesSe critériO 
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da nacionalidade pelo lugar da instalação das sociedades, cQtno 
um "liberalismo de dupe", o que seria em português, um llberalis
mo de tolo, quando não de imbecil. E NibOyet pregava uma volta 
ao "verismo" à verdade, para fugir à mCntiTa-e falsidade à farsa do 
capitalismo de exploração. 

Não houve tempo para a votação do meu pareCer. Creio 
também que era prematuro, mas encontrava supo:rte quando o· Bra
sil iniciara, com apoio nas teses que eu entãO'" defendera, a criaçãO 
de uma nova indústria, a da informática. - -

Supreendentcmente, encontrava um aliado com que não 
contava. Refrro-me ao Professor Eugênio Gudin:. a qUem, dizia eu, 
não se pode recusar uma grande experiência nesses assuntos. Co
mentando as nacionalizações do GrupO Lfg!J.t, _dis'se ele: "É possí
vel que a nacionalização do Grupo Ligh_t tenha sido; _-por muitos 
considerada acontecimento alvissareiro- para a·e:conomià. na:dOli'al. 
Não compartilho dessa opinião. Pela simples razão de que o ver
dadeiro significado dessa nacionalizaÇão é O de que a: empre-sa ca
nadense se exonerou por impossibilidadé, da incuml:lência d~_ 
continuar a angariar no exteriOr~ Ôs "ólpltàú nCCeSsãriõS~ à' êxpánS:ãÓ _, 
dos serviços de luz e força desta infeliz Velhacap"._ "Baseava-se 
Gudin em declarações recentes de Hery Borden, o homem mila
groso que figurava à frente dessas iíadõn:ali.Záções. Era, para Gu
din, uma declaração que se resumia nuriia expressãO popular, 
achando que o verdadeiro sentido dessa 1!Íado'nalização da Light é 
o de nos passar a incumbência de encontrar esses capitais11

• 

Não e outro o seritído dessas manobras espúrias. Usar os 
nossos capitais p3.rá coritilitiãi à dizer que o BraSil não tem capital 
indiferente ã lição de Ragnar Nurkse de que o capital si- faz em 
casa, como o Japão des.cobriu como base de sua prosperidade e de 
seu desenvolvimento realmente espetacula_:r,. talvez o único com 
exceção do Canadá, que tenha vencido as barreiras de um eterno 
subdesenvolvimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Item 2: 
Votação, em turno único, do Requerimento n° 

165, de 1994, do Senador Júlio Ounpos, Solicitando, nos 
termos do arL 256. do Regimento lntemo. a retirada, em C<t
ráter defmitivo, do Projeto de Lei do SeDado no 1 O, de 
1994, de sua autoria, ,que altera dispositivos da Lei n° 
7.492, de 16 de junho .de 1986. que defme os crimes contia 
o sistema fmanceiro nacional. e dá outras providências. 

Em votação o requeriMento: eril tU!:UO úniCo. 
Os Srs. Senadores que -o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

Aprovado. . 
O Projeto de Lei do Senado n° 10:-de 1994. será definiiiVa

mente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Item 3: 

OFÍCIO W S/39. OE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia rios termos do 
art. 3° da Resoluçãon° lfO, de 1993) 

Ofício n' S/39, de 1994; através -dO qual o Banco. 
Central do Brasil encaminha a solicitaÇão da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro a fim de que tista pÜssa 
emitir Letras Financeiras do -TesoUro ·ao Município do 
RiO de Janeiro-LFfM-Rio, cujos recursos serãO destl.D.a
dos ao giro de_ sua dívida_ mobiliária, vencível no 1 o Se
mestre de 1994. (Pependendo de parecer di Comissão 
de Assuntos Económicos) · -

Nos termos do art. 5° da Resolução D0 110, de 1993? desig
no o Sr. Senador Josê Fogaça para proferir parecer, em sUbstitui-
ção à Comissão de Assuntos Económicos. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. o SC:nhor Prefeito Municipal 
dO Rio de Janeiro-RJ encaminhou a esta Casa, mediante OF. GBP 
n° 65194. de 2811194, pedido de autorização do Senado Federal 
para emitir Letras FiiianceiraS do Tesouro do MunicíPio do Rio de 
Janeiro (LFfM-RíO), cujos recursos ·serão destinados ao giro da 
Dívida Mobiliária do Município,_vencível_IlO 1°semestre de 1994. 

O pleito encontra-se aCiêciuadainente iD.struído quanto ã do
cumentação encaminhada ao Senado Federal, nos termos_ dos arts. 
2°, !3 e 15 da recém-editada Resolução n° 11. de 1994, do Senado 
Federal, que dispõe sobre limites globais e condições para as ope
rações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e suas autarquias, nos quais se inclui o 
lançamento de títulos de dívida mobiliária. 

O Banco Central do Brasil emitiu Parecer DEDIP/PlARE-
94/320, informando que o _pedido de autorizãção enquadra-se nos 
limites estabelecidos na supracitada Resolução, ressalvando, po
rém, não ser possível determinar se o Município do Rio de Janeiro 
enqüãCirar-se-á. ou não, após a-emissão dos títulos em questão, no 
limlie de comprometimento máximo de 9% da Receita Líquida 
Real, fixado no art. 27 daquela Resolução, para o ·pagamento das 
parcelas de refmanciar:D.ento de sua dívida, nos termos da Lei n° 
8.727, de 5 de novembro de 1993. 

Como tal contrato de refmanciamento ainda não foi assina
do e o pedido de autorização encontra-se em conformidade com as 
normas legais vigentes, entendemos ser conveniente aplicar-se o 
mesmo critério utilizado por esta Casa no caso da rolagem da dívi
da dos Estados de Minas Gerais, do Ceará e do Mato Grosso, ou 
seja. a fiXação do percentual de _refmancjamento da dívida moPi
liáiiãem 91 %~--tCndo por base jurídica o§ 6° do art. 15 da Resolu
ção n° 11. de 1994, que dá competência para o Senado Federal 
definir. em cada caso, 110 percentuai -de refmanciamento adequado 
às ccndições própria de cada solicitante". 

Assim, aquelas entidades foram autorizadas a emitir títulos 
suficientes pã!it rOlã.r 91% da sua dívida, atualizada, ~quidando os 
restantes 9%. tendo havido consenso na Comissão de Assuntos 
Económicos que aquele percentual se-OOãdiiiiã.va com o disposto 
no art. 5° da Emenda Constitucional no 3, de 1993. -

Dessa forma. a emissão pretendida será realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucional 
n° 3, deduzida a parcela a ser defmida pelo Senado Federal. 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rend.itqento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFf, criadas pelo Decreto Lei n• 2.376, de 25-11·87; 
d) prazo: de até 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: CR$1,00 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
682190 -- 15-3~94 352.803.953 
682190 15-4-94 383.836.181 
682190 15-6-94 429.093.560 

1.228.733.694 
g) previsão de colocaçãO e vencimenio -dOs títulos a serem 

emitidos: 
Colocação Vencimento Título Data-Base 
15-3-94 1°-3-98 681447 15-3-94 
15-4-94 I 0-4-98 681447 . 15-4-94 
15-6-94 1 °-6~98 681447 15-6-94 

h) forma de colocação: ·através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20-9-79, deste Banco Central; 
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i) autorização legislativa: Lei n° 1.373. de 26-1-89, Decre
to n° 8.355, de 26-1-89. 

Pelo exposto, somos favoráveis ao atendimento do pleito da 
PrefeitUra Municipal do Rio de Janei!o-RJ, nos ú!inlõs dO seguro
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" , DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Ja
neiro-R,} a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Municipio do Rio de Janeiro-LFTM .. Rio, cujos re
cursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Municipio, vencível no 1" Semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve, 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal do RiO de J3.neiro aUtoriza

da, nos termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal. a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro dO Munidj)iO-dO--Riõ de Ja
neiro- LFfM-Rio, cujos recursos serão de"Siinados ao giro da Dí
vida Mobiliária do Município, vencfvel no 1° Semestre de 1994. 

Art. 2° A emissãO-de_veiá ser realizada nas seguintes c~ndi~ 
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal n° 3. deduzida a parcela a ser defm.ida pelo Senado Federal. 

b) modalidade: nominativa-transfeiiVei; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro-

- LFf, criadas pelo Decreto Lei n' 2.376, de 25-11-87; 
d.) prazo: de até 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: CR.$1,00 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
682190 15-3-94 - 352.8b3.95:i 
682190 15-4-94 383.836.181 
682190 15-6-94 --429.093.560 

1.228.733.694 
g) previsão de colocação e vencimentO-dos títulos a serem 

emitidos: 
Colocação 
15-3-94 
15-4-94 
15-6'94. 

Vencimento 
1-3-98 
1-4-98 
1-6-98 

Título 
681447 
681447 
4681447 

Data-Base 
15.03.94 
15.04.94 
15.06.24 

h) forma de colocação: através de Ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20-9-79, deste Banco Central: 

i) autorização legislativa: Lei n' 1.373, de 26.01.89,Ue
creto n' 8.355, de 26.01.89. 

Art .. 3° o prazo niáxiino para o exerCício da presenle auto:. 
rização é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da sua 
publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na !fa,ta de sua publi
cação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- O parecer con

clui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 43, de 1994, que 
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro, cujos re
cursos serão destinados ao -giro da dívida mobiliária do Município, 
vencível no primeiro semestre de 1994. . -

A Presidência esclarec·e ao Plenário que durante a discussão 
poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em turno úníco. (Ffausa) 
Não havendo que peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam· queriam permanecer sen

tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai~ Con:iiss~o Diretora p-ará a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Sobre a mesa, 

redação fmal ofereCida Pela Comissão DirCt.Orã~ -Cpie será lida. pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 4, DE 1994 
(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 43, 
de 1994. 

A Comissão Diiétor'a -api-esenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 43, de '1994 .• -que autoriza a Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro (RJ) a emitir Letras Financeiras do TeSOuro do 
Município do Rio de Janeiro LFTM - Rio. cujos recursos· serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Município vencível no 
primeiro semestre de 1994: · 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de abril de 1994. 
,Chagas_Rodrigiles_- Pt:esidente_~ Nabor Jú)Jior,_:- Relator 

- LucildiO Portella- Carlos PatrociÕio. 

ANEXO AO .PARECER N' 104, DE 1994. 

Redação final do_ Projeto de Resolução n° 43, 
de 1994. 

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

RESOLUÇÃO N' 2, DE !994 

Autoriza a Prefeitura M~nicipal do Rio de Ja
neiro (RJ) a emiti,r Letras Financeiras do Tesouro do 
Municipio do Rio de Janeiro -LFfM·Rio, cujos re
cursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Município, vencível no primeiro semestre de 1994. 

· O Senado Federal i-esolve: 
Art. 1° É a Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro, nos 

termos da Resolução n° 11, de 1994. autorizada a emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro -LFTM
Rio, cujos reciuiõs serãO dest.iÍlados ã:õ-_giiO-d.it DfVída -Mobiliária 
do Município, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2° A enúss~o deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções: 

_·-··-a) quantidade: a serde_fmida n_a_data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal D0 3. deduzida .a parcela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) ren~iment~: ~gual ao das ~tras Financeiras do Tesouro

LFf, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376. de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos: 
Título Vencimento Quantidade 
682190 15-3-94 352.803.953 
682190 15-4-94 383.8:36.181 
682190 .15-6-90 . 429.093..560 . 
TOTAL !.228,733.694. 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se. 
rem-emitidos: 
Colocação 
15-3-94 

Vencimento 
1-3-!1.8 

Título 
681447 

Data-base 
15-3.-94 
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15-4-94 1-4-98 681447 15-4-94 
I 5-6-94 I -6-98 68 I 447 15-6-94 

h) forma de colocação: através de oferias públicaS: nos ter~ 
mos da Resolução D0 565. de 20 de seteinbro de 1979, do Banco 
Central~ · 

i) autorização legislativa: Lei n° 1.373, de 26 de janeiro de 
I989, Decreton• 8.355, de 26 de janeiro dé 19M. -

Art. 3° A autofizaçãO concedida" pOr esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados da data 
de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigOr- na data_ de sua publi~ 
cação. -

O SR. PRESn:iENTE (Alfredo ãiinpos)..: Em discussão a 
redação fmal. (Pausa.) · - · - - -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrãda a discussão, a redaçãÕ rmai é dada c-;:,mo defmiti

vamente aprovada, independentemente de votação, nos termos do 
art. T da Resolução n° 11 O, de 1993. -- "'-~-- -

A matéria vai à promulgação. - _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - Nada mais ha

vendo a tratar, a Presidência varencerrar os fraballios. designandO 
para a sessãõ _ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO'DE[)ECRETO LEGISLATIVO 
N"43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375. VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único~-do ProjetO de D_ecreto Legislativo 
n• 43, de 1993 (n• 249193 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Televisão Verdes Mares 
Ltda. para ex piorar serviços ·de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de EdUCação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIIT. de Regimento ln temo) 

Votação, em turno úniCo;--do ProjetO ele .Decreto :LeWslativo 
n' 52, de 1993 (n° 24ó/93, na Câmara dO. Deputados): que aprova 
o ato que renova a conCessão -OutOrgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em _onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Eduaição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 55. DE 1993 

(Em regime de urgêndã, D.os termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único,_ do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 55, de 1993 (n' 267/93, !.la Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão ourtorgada à Paquetá Em
preendimentos Ltd.a. para explorar serviços de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Floriano, Esuido do Piauí. (Üçp;m_: _ 
dendo de parecer da Comissão de Educação.) - -- - -

-4-
SUBSTITlJTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEIDA DA CÂMARAN"_62, DE 1990 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3° da Resolução n° 110, de 1993) 

Votação, em tumcr suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1990 (n° 3.516/89, na Casa 
de origem), que defme crime organizado e dispõe sobre meios es
peciaiS de investigação e prova noS inquéritos e proces:ms que so-
bre ele versem, tendo _ __ 

Parecer sob n° 432, de 1993, da 
_ - Comissão Diretora, ofer~endo a teqação do vencido. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas noS I a 3, de Plenário.) 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 167, DE I993 

(Inclui do em Ordem do Dia nos termos do_ 
art. 3" da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em tum o único.-do Proj_eto de Lei da_ Câmara n° 
167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos do 
Grupo Processamento 5;le Dados no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria dt"~ Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, e dá 
outras providCnC'Ias, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

(DependendO de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos.) 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 139, DE 1993 

~(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3' da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão. em turD.O -único, do Projeió cie Lei do Senado n°-
139, de 1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas, que conside
ra ctittle ó porte_-âe arma de fogo nas condições que especifica, e 
dá outras providências. (Dependendo- de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

. O SR. PRESIDENTE (Alfredo éámpos)- Está encerrada 
a sessão. _ - -

(Levanta-se a sessêio às 19h47min.) 

DISCURSO DO SR. SENADOR ALUfZI:O BE
ZERRA, PRONUNCIADO NA SESSÃO DO DIA 9 DE 
FEVEREIRO DE 1994, AO EMmR PARECER DE 
Pll1N_ÁRIO EM S[JBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE AS
SUNTOS ECONÓMICOS, POR TER SAlDo COM IN
CORREÇÕES. 

· O SR. ALUÍZIO BEZERRA(PMDB- AC. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
vem a exame o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados de n° 
1194 (PL n' 2.342-A, de 1991), de autoria da ilustre Deputada Zila 
Bezerra, que propõe seja autorizada a criação de Áreas de Livre 
Comércio nos Municípios de Brasiléia!Epitaciolândia e Cruzeiro 
do Sul, no Estado do Acre, e dá outras providências. 

A proposição objetiva a autorização ao Poder Executivo 
pãn. criar: nOs Municípios acreanos de Brasiléia!Epitacionlândia e 
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Cruzeiro do Sul, Áreas de Livre Comércio de exfXJI1ação e impor- Tanto o Amazonas. como Rondônia, Roraima e Amapá já 
tação sob regime ÍlScal especial. Deve-se esclarecer, portanto, que têm as suas Áreas de Livre Comércio estabelecidas. Dentre os Es-
essas são áreas de fronteira aberta com o Peru e com a Bolívia. e tados da Amazônia, ~ A4C f:}ltam apenas ser implementadas no 
que atendem aos anseios do povo acreano. _ _ Acre. Por intermédio do pro}eto da Deputada Zila Bezerra, aPrOva-

Nesse sentido, explica as áreas contígu-as que integram as do na Câmara. e hoje nesta Casa, estão sendo viabilizadas as Áreas 
ALC, precisamente no caso da Área de Livre Comércio de Brasi- de Livre Comércio na extremidade da BR-364, que liga o Brasil 
Iéia a qual incluirá o Município de Epitaciolândia. ao Peru, através do Acre via Pucalpa, e na BR-317, que liga o Bra-

0 MunicíPfo de Brasiléia, foi dividido em dois por lei esta- sil a essa região da Bolívia e do Peru, via Puerto Maldonado, am-
dual, que criou o Município de Epitaciolândia. bas em direção ao Pacífico. 

O PLC n° 1/94 estabelece as condições sob as quais se <4:- - Considerando, assim. o evidente mérito da proposição da 
rão ·as isenções do regime fiscal especial, de acordo com 3. legisla- Deputada Zila Bezerra e não exístindo óbices legais ao seu proje-
ção em vigor, -e prevê que a regulamentaçãO c-omplementar to, somos favorável à aprovação do PLC n° 1194, que autoriza a 
específica deverá ser estabelecida pelo Poder Executivo os órgãos criação das Áreas de Livre Con:iércio de Brasiléia/Epitaciolândia e 
direta.mente relacionados à questão. Cruzeiro do Sul. 

Segundo a proposta sob a anãlise, as Áreas de Livre Comér-. Concluímos, pois, Sr. Presidente, pelã aprovação, acrescen-
do de BrasiléiaiEPitaCiolândia e Cruzeiro do Sul serão administra- tando que as Áreas de Livre Comércio c-riam oportlDl!dade para a 
das pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, 11que deverá industrialização das matérias-primas regiorla:is,-a exerD.plo da bor
promover e coordenar suas implantações. aplicando-se-lh_e_~. no racha, atravessando hoje grandes problemas em virtude da impor-
que couber, a legislação pertinente à Zona Frarica de Manaus, com tação desse produto por parte_ das indústrias pneumáticas e de 
suas alterações e respectivas disposições complementaresll. outras importadoras de borracha, exclusivamente da Malásia, ape

sar da luta do atual Governo Federal, pela valorização da borracha 
O PLC n° 1/94, de ru:ordo com sua justificação. atende à ne- amazônica. - · 

cessidade de viabilizar a política de integraçãÓ da Amazônia com Quatro milhões de Pessoas dedicadas ao extrativismo da 
os países latino-americanos. mormente nas áre~s de fronteira... -- -··· borracha encontram-se na mais profunda miséria, sobretudo nas 

É exatamente o caso de Brasiléia/EpitaCiolândi<i e de Cru- regiões do V ale do Juruá e do V ale do Acre. Dentre as alternativas 
zeiro do Sul. Municípios que fazem fronteira com a Bolívia e o que possibilitam melhores condições de vida para a população da 
Peiu. ambos na extremidade da BR-317 e da BR-364,_e que Vêm região,destaca-seaindustrializaçãodasmatérias-primasregionais. 
cteS;Çendo em importância em face dos seus pOtenciais._ A c~ção agora com apoio das Áreas de Livre Comércio que darão viabili
de Areas de Livre Comércio nesses MunicípiOs contribuirá, por- _ dade aos estudos que vêm sendo feitos. 
tanto. para dar novo impulso ao seu desenvolvimento sócio-econô-- - Esse o parecer, Sr. Presidente. 
miCO. Senador Aluizio BeZerra, Relator. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N" 39 SEXfA::FEIRA, 15 DÉ ABRIL DE 1994 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Re

gimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 30, DE 1994 

Autoriza a União a realizar operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt 
ilir Wiederaufbau - KfW, no valor equivalente a DM 27 .000.000,00, sendo DM 24.500.000,00 
a titulo de empréstimo e DM 2.500.000,00 como contribuição financeira, destinando-se os re
cursos ao financiamento parcial do Projeto Ações Básicas de Saúde no Ceará, a cargo do Mi
nistério da Saúde, e dá~ outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a República Federativa do Brasil, nOs termos da Resolução D0 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a 

realizar a operaçãO de crédito externo junfo ao Kreditanstalt für Wiederaufbau- KfW. no valor equivalente a DM 27.000.000,00 
(vinte e sete milhões de marcos alemães), sendo 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil marcos alemães) a título 
de empréstimo e DM 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil marcos alemães) como contribuição financeí!a. 

Parágrafo único. OS recursos referidos no caput de_ste a~go destinam-se _ao financiamento parcial do Projeto Ações 
Básicas de Saúde no Ceará, a cargo do l'vfin.istério da Saúde. 

Art. 2° A operação de crédito externo a que se refere o art. 1° tem as seguintes características: 
a) valor do financiamento: DM 24.500.000,00; . ~ 
b) contribuição financeira: DM 2.500Jl00,00, não reenibolsável nos· termos contratuais; 
c) comissão de compromisso: 0,25% a.a., calculada para um perlodo que começa três meses após a assinatura do 

contrato e termina no dia em que os desembolsos forem debitados, sendo exigível semestralmente, a 30 de junho e 31 de dezembro; 
d) amortização: trinta prestações semestrais, sucessivas, sendo aS dez primeiias no valai-- de J):f\,.f 816.6oo,OO (oito

centos e dezesseis mil marcos alemães) e as restantes no valor de DM 817.000,00 (oitocentos e dezessete mil marcos alemães), 
com a primeira vencendo em 31 de dezembro de 1994 e a última em 30 de junho de 1009; 

e) juros: 4,5% a.a., exigíveis serl:iestialmente, a 30 de junho e 31 de dezembro. -
Art. 3° A celebração do contrato de que trata esta Resolução deverá ser precedida de manifestação escrita do Kredi

tanstalt für Wiederaufbau -l(f'\:V, quanto ao cumprimento, por parte do l'vfin.istério da Saúde, clãs condicioÍI.8ntes previStas nos arts. 
2° e 7° do Contrato de Empréstimo, de Contribuição Fmanceira e de Execução do Projeto. 

Art. 4° A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1° deverá efetivar-se no prazo máXimo de 
quinhentos e quarenta dias contados da data~ publicação deste ~esolução. 

Art. 5° ESta Resolução entra em vígOr ni:t data de sUa publicação. 
Senado Federal, 13 de abril de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Re

gimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 31, DE 1994 

Dispõe sobre a aplicação no mercado financeiro de recursos dos Fundos do Sena
do Federal, Centro Gráfico do Senado Federal e Centro de Processamento de Dados do Sena
do Federal. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do' Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal · 
AGACIEL DA SILVA MAIA Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Diretor Executivo 
LUlZAUGUSTODAPAZfÚNIOR.
Diretor Administrativo ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 

Semestral -------~-- 23,53 URV 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

~.9 ~enado federal resolve: 

Tiragem: 1.200 exemplares 

.. 

Art. f 0 "São as AdministraçOOs dos Fun dos Rotativas do S 
eral, instituídos, re 
97 4. alterado pelo A 

enado Federal, do Centro Gráfico do Senado Federal e do 
Centro de Processamento de Dados do SenadO_ Fed spectivamente, pela Lei n° 7 .432, de 18 de dezembro de 
1985, pe1oAton° 13, de 1974c pelo Aton° !4,de I to n° 18, de 1976, todos da Comissão Diretora, ratificados 
pelo Decreto Legislativo n° 27, de 1990, nos termos da Decisão n° 211 

por intermédio do B 
ceitas que não tenh 

, de 1993. do Tribunal de Contas _da União, autorizadas a 
aplicar no mercado financeiro, êm títulos federais e anco do Brasil S.A. e da Caixa Económica Federal, as dis-
ponibilidades fmanc_eiras-dos Fundos oriundos de re am origem orçamentária e que, por imposição lt:gal. não 
devam reverter ao Tesouro Nacional. 

Art, 2° Esta Resolução entra em vigor n a data de sua public 
ontrário. Art. 3° Revogam-se-as disposiçõeS eni c 

Senado Federal, 13 de abril de 1994. -

ação. 
--

Lucena, .Presidente. Senador Humberto 
ou, e eu, Humberto Faço saber que o Senado Federal aprov Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Re-

gimento Interno, promulgo a seguinte -- - ·-· 

RE DE 1994 

Autoriza a Prefe 
SOLUÇÃO W 32, 

itura Municipal 
o do Rio de Jane 
a do Município, v 

do Rio de Janeiro (RJ) a emitir Letras Financei-
ras do Tesouro do Municípi iro- LFfM-Rio, cujos recursos serão destinados 
ao giro da Dívida Mobiliãri encível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal dO Rio os~ _Resol~ção ll0 _11,_ de 1994. autOrizada a emitir Le-de Janeiro, nos term 

Jaiierro -'LFTM~ 
de !994. 

tras- Financeiras do TeSouro do Mlinidpiá do RiO dC io. CUjOs recUTsos serãO diStinados ao-giro da Dívida Mo-
biliária do Município, vencível no primeiro semestre 

Art. 2° A emíSSâo deverá ser realizada n as seguinfes condiç ões: 

a) quantidade: a ser defmida na data los a serem substituídos, mediante aplicação da Emcl}da 
Constitucional n° 3, deduzida a parcela a ser definida 

de resgate dos títu 
pelo Senado Feder a!; 

b) modalidade: norninativa-transferivel 

c) rendimento: igual ao das Letras Fm anceiras do Tesour o- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376. de 25 de no-
vembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; ~ 

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeir oreal);

ubstituídos: f) características dos títulos a serem s 

Título Vencimento 

682!90 

682!90 15-4-94 

682!90 . _ _15-tí-94 

TOTAL 

Quantidade 

. 35Z.~Q~.953. 

383.836.181 

429.093.560 

1.228.733.694 
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g) previsão de cOlocação e venCimento dos títulos a se~m emitidos: 

.C.olo~ão Vencimento .Título Data-Base 

. 15-3,94 ___1'-3,98 68!447 15-3-94 

15-4-94 _ L'.-4-~8 .. 681447 15-4-94 

15-6-94 I '-6-98 68!447 15-6-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do 
Banco Central; -

i) autorização legislativa: Lei n° 1.373, de 26 de janeiro de 1989, Decreto n° 8.355,_de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3° A aUtorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação.__ - -

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor Da data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de abril de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Humberto Lucena, Presidente nos termos do art. 48, item 28 do Re-

gimento Interno, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N' 33, DE 1994 

Autoriza o Governo do Rio Gr~tnde do Norte a reescalonar a dívida contraí
da pelo Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A. - BANDERN, junto à Reserva 
Monetária, para pagamento de indenizações trabalhistas, no valor de CR$ 
1.447.381.487,46, equivalentes a 6.073.269,08 URV em 30 de novembro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Resolução n° 11. de 1994, do Senado Federal, autorizado 

a reescalonar a divida contraída pelo Banco-do Estado do Rio Grande do Norte S.A.- BANDERN junto â Reserva Monetária, 
para pagamento de passivo trabalhista. · 

Art. 2° O reesCalonalnento ora autorizado será realizado sob as seguintes condições: 
a) valor pretendido: CR$1.447.3"81.487,46 (uM bilhão, quatrocentos e quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e 

um mil, quatrocentos e oitenta e sete cru~eiros reais quarenta e seis centavos). equivalentes a 6.073.269,08 URV em 30 de novem-
bro de 1993; ·· · · 

b) juros: 6% a. a.; 
c) atualização Monetária: taxa referencial. 
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados; 
e) destinação dos recursos: ieCscalonamento de empréstimo concedido pelo Bacen, na qualidade de _gestor da Re

serva Monetária, com vistas ao pagamento de indenizações trabalhistas a funcionários e ex-funcionários da instituição fmanceira 
acima citada; 

f) condições de pagamento: em setenta e du~ prestações mensais, sem carência. 
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverâ ser exercida no prazo de duzentos e _setenta dia$, contados 

a partir d<..- sua publicação. - - -
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de abril de 1994.- Senador Humberto Lucena. Presidente. 
Senado Federal, 14 de abril de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

.. __ .,._.. 

,-----------~~----~--~-~· SUMÁJUO 

1994 
1- ATA DA 29" SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE 

1.1 - ABER1URA 
1.2- EXPEDIENI'E 
1.2.1- Comunicações da Presidêbcii 

- Edição, pelo Senhor Presidente da Re!'lblica. da Medida 
Provisórian'469, de 8 de abriÍ de !994. que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em 
favor do Ministério da Saúde- Fundo Nacional de Saúde. crédito 
extraordinário no valor de CR$232.000.000.(l()(),00 (cluzeotos ·e 
trinta e dois bilhões de cruzeiros reais), para os fms que especifica; 
designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário 
para a sua tramitação._ 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Me
dida Provisória n' 470. de 12 de abril de 1994, que dispõe so
bre a Nota do Tesouro Nacional- NTN e sua utilização para 
aquisição de bens e direito alienados no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização - PND, instituído pela Lei n° 
8.031, de 12 de abril de 1990, cOnSÓlidando as normas sobre a 
matéria -constantes da Lei n° 8.177, de -1° de lnarço de 1991, e 
da Lei n' 8.249'; de 24 de outubro de 1991. e altera o art.3' da 
Lei Do 8.249/91; designação da Comissão Mista e estabeleci
ni~iüo q.e calendário para a sua tramitação. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURNAL BAPTISTA- Transcrição do 
aitigo 11A água do São Francisco'', pUblicado no jornal A Tarde . . 
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edição do dia 4 de abril, sobre o abastecimento de ãgua âs cida
des no Nordeste através de adutoras. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Propostas de refor
ma do modelo econômico brasileiro visando o resgate da dívida 
social. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Situáção caótica do 
Município de Coelho Neto- MA, com o bloqueio de suas con
tas pela Caixa Econômica Federal, decorrente de dívida de em
préstimo com a instituição. Defesa de concessão mais criteriosa 
de empréstimos a municípios pobres e·eneT@à. el&riéa subSidia
da. 

SENADOR MARCO MACIEL- Regozijo.pela escolha 
do dia 19 de abril como ''Dia do Exército11

, data em que ocor
reu a primeira Batalha dos Guararapes. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos f:er· 

mosdoart.l74,doRegimentolnteri:to. --- o 

1.2.4- Ofício 

. 

- Da Liderança do PSDB, de substituição de membro 
em Comissão Mista. 

são 
1.2.5 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

L3-ENCERRAMENTO 
2- PORTARIA DA COMISSÃO DIRETORA 
- N" I, DE 1994 
3 -ATOS DO PRESIDENTE 
-N"' 177E 178,DE 1994 
- N° 455; DE 1~93 (Apostíla) . · 
4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON

GRESSISTAS 
-PORTARIA N"26, DE 1994 
-ATA DA !O" REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSE-

LHO DELffiERATIVO, REALIZADA EM 30-3-94 
5- ATAS DE COMISSÕ_ES . 
6- MESA DIRETORA 
7 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DEPARTID()S 

Ata da 29a Sessão, 14 de abril de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Magno Bacelar e Valmir Campelo 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRJ!:sENTES ÓS SRS. SENA
DORES: 

Affonso Camargo- Carlos Patrocínio- Epitácio Cafeteira 
- Francisco Rollemberg - João França - Jônice Tristão --José 
Eduardo- Lourival Baptista - Magno Bacelar - Mauro Benevides 
- Odacir Soares- Reginaldo Duarte- Ronan Tito- Valmir Cam
pelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Baoelar) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE (Magoo Bacelar)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n° 469. de 08 de 
abril de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamen
to da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saú
de- Fundo Nacional de Saúde, crédito extraordinário no valor de 
CR$232.000.000.000,00 (duzentos e trinta e dois bilhões de cru-
zeiros reais), para os fms que especifica. ' -· · · 

De acordo com as indicações das lideran.:ças, e nos termos 
dos §§ 4° e so do art. 2° da Resolução N° 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão :Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

L César Dias 1. Coutinho Jorge 

2. Aluízio Bezerra 2. Mauro Benevides 

PFL 

3. Carlos Patrocínio 3. Dario Pereira 

PPR 

4. Lucídio Portella 4. Esperidião Amin 

P.SDB 

S. José Richa S. Albano Franco 

PP 

6. lral'!l_an C. Júnior 6. Nelson Carneiro 

PTB 

7. Jonas Pinheiro 7. ValmirCampelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suolentes V" 

BLOCO 

L Ivânio Guerra L Aroldo Cedraz 

PMDB 

2. Nilton Baiano 2. Armando Costa 

PPR 

3. Fco Evangelista 3. Jarvis Gaidzinski 

PSDB 

4. José Dutra 4. Adroaldo Streck 

PP 

5.B.Sã S. Carlos Santana 

PDT 

6. ValdomiroLima 6. Carlos ACamoista 

PSB 

7. Ricardo Moraes 7. Álvaro Ribeiro 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia-14-4-94- Designação da Comissão Mista; 
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Dia-15-4-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até-16-4-94 - Prazo_ para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; · 
Até 26-4-94- Prazo fmal da comissão mista; 
Até 10-5-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória D 0 470, de 12 de 
Abril de 1994, que dispõe sobre a nota do Tesouro Nacional -
NTN, e sua utilização para aquisiç-ãó de bens e direito alienados no 
âmbito do programa nacional de desestatização - PND, instituído 
pela Lei NO 8.031, de 12 de abrifde 1990, consolidando as normas 
sobre a matéria constantes da Lei n° 8. I 77, de 1 o de março de 
1991, e da Lei n• 8.249, de 24 de outubro de 1991,_e altera-o art. :J• 
da Lein•8.249/91. 

De acordo com as in~açOOS das ijderanças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de ~tir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Ti tu[ tares_ SJ>olentes 

PMDB 

1. Mauro Benevides I. Antônio Mariz 
2. Cid S. Carvalho 2. José foiaca 

PFL 

3. Raimundo Lira 3. João RQÇba 

PPR 

4. Eoitácio-Oifett~ira 4. Moisés Abrão 

PSD!3 

~ _ Almir Gabriel S. Jutaby _Magalhães 

PSB 

6. José Paulo Bisol 6. 

PT -- --
7. Eduardo Suplicv 7 

- DEP(JTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

!. Manoel Ca~tro I. V alidr Guerra 

. -- PMQB 

2. Nelson Proença 2. Oswaldo Stecca 

PPR 

3. Roberto Campos 3. Fetter Júnior 

·- -· PSDB ___ 

4. Artur da Távola 4.Si aSeixas 

PP 

S. Raul Belém _ 5.BeneditoDomineo 

PDT _ 

6. Fernando Lopes 6.Éllo D.-Vec.chia __ 

PCdQB. 

7. Haroldo Lima 7. Aldo Rebelo 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para tarmitação da matéria: 

Dia- 14-4-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia - 15-4-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até -17-4-94 -Prazo para recebimento de emenedas. Pra-

zo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 27-4-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 11-05-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há oradores ins
critos. 

Concedo a palavra ao primeiro orador, nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURiV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 
segUinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, um dos 
principais problemas e preocupações dos governantes relativamen
te à sobrevivência das grandes metrópoles decorrentes do intenso 
processo de urbaniza.ç·ão por que passou o Brasil, fenômeno que 
em menor grau também tem ocorrido no mundo inteiro, refere-se 
ao abastecimento de recursos básicos para a vida, como a alimen
tação, a energia e principalmente a água potável de boa qualidade. 

BrasHia, que é uma cidade modema, planejada deiJ__tro das 
Coitdições mais satisfatórias, já se previne com relação ao futuro 
abastecimento hídrico, indispensável à população. 

No Nordeste, como sabemos, em muitas localidades, a água 
é um bem precioso e até certo ponto raro, fatores que agregados ao 
crescimento populacional das cidades tornam o problema de abas
tecimento de recursos hídricos ainda mais sério. 

Li, com satisfação, um comentário no jornal A Tarde sobre 
-trabalho desenvolvido pelo ilustre professor Alexandre Diniz em 
que se valoriza a import.âri.cia sOcial e··eCoD.ômi.ca da construção de 
adutoras no Estado para captar as águas abundantes do rio São 
Francisco, que percorre terras pobres e secas, corta o Estado e de
ságua no Atlântico; mas durante séculos, a poucos quilômetros de 
suas margens, vêm morrendo_ de sede gente, lavoura e criação. 

Entretanto, Sr. Presidente, gostaria de fazer um pequeno re
pa.I"O" a bem da verdade e em contribuição à história recente do nos
so Estado. Certos projetos de grande magnitude não se podem 
concluir num tíni.co perioào de governo; é indispensável que haja 
continuidade. Ainda voltarei a este plenário para falar sobre a im
portância das adutoras, que aproveitam águas de rios permanentes, 
e do pioneirismo de Sergipe, im todo o Nordeste, com relação a 
iniciativasdessanatureza.. -

Foi no meu Governo, Sr. Presidente, ã..iD.da em meados da 
década de 60, portanto há mais de 25 anos, que se iniciou a 111 aiu
tora do rio São Francisco, no Estado, trã.zeiu:IO-Suas águas para vá
rias cidades sertanejas. Depois vieram os meus sucessores, entre 
eles Pauk- Barreto de Menezes, José Rollemberg Leite, Augusto 
Prado Franco, João Alves F'"tlho, Antônio Carlos Valadares e atual
mente o Governador João Alves Filho que não abandonou esse 
prOjeto de extraordinária importância, que visa estender as águas 
do rio São Francisco ãs mais distantes regiões do Estado, hoje cor
tado por dezenas de quilõmetros de canais, represas, elevatórias de 
água e outros recursos da tecnologia hídrica·, que já traz até Araca
ju estas águas do grande rio. 

No que se refere a Aracaju, foi realmente o empenho do 
Governador Augusto Franco e do Governador 1 os é Rollemberg 
Leite que permitiu absoluta segurança para o abastecimento de 
água da cidade, enquanto em outras capitais nordestinas, pelo ele
vado consumo de água, em função do crescimento populacional 
nos últimos anos, já existe em funcionamento dispositivos de ra
cionamento, principalmente nos períodos de férias, quando ocorre 
o afluxo de maior número de turistas. 
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Tenho grande satisfação, Sr. Presidente, de também 
lembrar a minha participação nesse importante projeto, 
um magno empreendimento, que veio melhorar, de forma 
substancial, as condições de vida da populaçao e impul
sionar a agricultura irrigada, uma das metas prioritárias 
do Governo Joao Alves Filho que também tem construí
do grande extensao de canais, muitas represas e meios de 

captação e contenção de água, como recurso indispensáVel à so
brevivência da população e da atividade geral. 

Finalizando, Sr. Presidente. peço a transcrição, com o meu 
pronunciamento, do artigo publi~ado em A Tarde, edição de 4 de 
abril corrente, intitulado "A água do São Francisco. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIV ALBAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

ATARDE 
Fundador: Ernesto Simões Filho (1886 - 1957) 

ARACAJU -SERGIPE- A TARDE, SEGUNDA-FEIRA. 4 DE ABRIL DE 1994 

A água do 
São Francisco 

Sergipe tem resolVido, de 
modo satisfatório. o grave pio
blema do abastecimento de 
água, tanto em Aracaju, que es
teve ameaçada de um colapso 
no fomedmento, Corno as cida
des e localidades interioranas. 

A captação, atravb de adu
toras, da água do Rio Slo Fran
cisco. tranqtiiBzou. desde 1982, 
'populaçilo ela capltal. dif...,. 
temente do que ocom: an ai
sumas ddada nordestinas, 
onck li4 restrio;ilo ao consumo 
e a solut;l,o parece ctisrante e 
dllld. Certas obras sAo aran<f<s 
e eloQt6vets em si mamas. c:o
mo to caso da Adutora do Slo 
Frondsco. produto de <SIUclos 
tlallc:os da DESO, rallzada pe
Ja vlsao desenvdvtmentis1a dos 
governadores Jost Rollemberi 
Leite. que: a concebeu, e Au· 
gusto Franco, que a implantou 
e a colocou em uso. 

XXX 

D ent!o vic2-presiente Au
. reliano Chaves. ao inaugurar a 

ErA (Estaç!o de Tratamento de 
Aracoju) acionando as máqui
nas da Adutora do São Fran
cisco. senta1dou que ··a obra 
vaJio por wn governo", glorifi
cando, de corpo presente, a 
rea:lizaçlo do governador Au
gusto Franco. COrilpanirido a 
obra com as necessidades de
tectadas em outras cidades 

maiOres do Nordeste, dá ainda 
m~ pam realçar a importAncla 
da Adutora do São Frandsco. 
Redf~ por aemplo. enf:tenta. 
atualme:nte. severo raciona
mento. Aiaua, em muitos pon
tos da cidade. est.&. sendo forne
cida pdo p<tiodo de 24 horas. 
e cortada por 48 horas. como 
foamt de equilibrar o coswno. 
Tratando-se de uma ddade 
Qntnd<, com lluxo tw!stico p..-
manmt<, t muito sf:lo o dra. 
ma da populalo, dos hottis, 
restat.nn~es e bala do rec::ffen-
se.· 

O Rio Slo Francisco despe
ja no mar, _na foz sergtpana. 
suas ;§Quu: que. ~te
mente. correm da sena da ca. 
naslra. em Minas Gerais. atm· 
vossondot<rros ...,.._ Somen
te ha pouco mais de 15 2lrtOS 
i que o Slo Frandsc:o motivou 
obras cona<tas. de aproveita
mento do mananc:ial, para o 
abastecimento hwnano, ani
mal e para alrrlgaç&o. E se h4 
um efeito imensamente útil pa
ra a vida das populações, h!, 
tambán, para a produç!o de 
aUmentos, o sustento das la
vouras- e dos aiat6rlos, como 
assinalou.- o professor Alexan
dre Diniz, geógrafo da UFS. ao 
tratardes camponeses, em am
plo levantamento feito em todo 
o estado. O trabalho do profes
sor Alexandre Di:niz. que ainda 
será amplamente divulgado, 

serve dllil!! boa notícia para as 
ações de irrlgac;io e fundiárias, 
em experimento no estado. 

Na sua análise. Alaandre 
Dtniz conclui que a vida mudou 
nos perfmetros irrigados, ele· 
vandoo packlo devtda dos que 
estio cuittvando as terras. era· 
_..a 'aua do Rio S!o Fnmc:iscx> 

, e de outros cursos natwais. O 
bem ....,. da cosa e ela famlla, 
assodado dimarntnte ao blto 
dOs culturas lntgadas. animar6, 
com certeza. o governo, para 
que di seqüênda aos projetos 
de açilo fund!6ria e de irrigaçilo, 
corriQ!ndo defdtos, cllstorções e 
vfdos, evitando as contesta
ções comuns, espedalmente 
em vésperas de elelç&o. O tela
to insuspeito de um dos mais 
renomados dentistas sergtpa
nos, o professor Aleundre 01-
nlz. deve ser levado ao c:onhed
mento público. ela mesma for
ma ccxno deve roteir'i:uuas cor
reçOes do rumo dessa ativ:ldade 
nova e essencial do governo, 
de I"""' a "gorda" água do rio 
para as terras secas e ··magras .. 
do semi-árido e do sertio de 
S<rgipe. 

XXX 
H6, ainda. a feliz coindclên· 

da do anlve:rs4rio - 11 anos 
da COH!DRO. que desde 1983 
responde, responsa.vdmente, 
pelos trabalhos de armazena· 
m<niO e dlstribuio;ilo de ãgua, 
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alterando, de modo significati
vo. a vida das áreas rurais sergt
panas. A COHIDRO, criada no 
bojo da Secmaria de Recursos 
Hfdricos, lame:ntave.frrumte a
tinta. deu certo. sobreviveu pe
lo trabalho e. hoje, mert:ce o 
respeito e a admiraç!o das ser
gtpanos pdo acervo de obras 

- grmdes, médias e pequenas com projetos q~a; ""' diz:tt dQ 
professor Alaadre Dlniz. que a 
pequena propriedade irrigada 
é, juntamt:nte com a dtricultu
ra, o que de melhor existe em 
SerJIIpo. 

- com as quais e:nfi'mta,. cora-
]osamente. as lntemptrles Qtl< 
assolam. d~ II<Ond~ 
trea das terras do estado. 

O resultado obtido peJa 
COHIDRO se a<:opla, p<rfd!a
matt~E. com o bito que fot a 
Adutora da SAo Frandsco e 

O caminho estA aberto. o 
mais é seguJ-Io. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador V almir Campelo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e_ Sx:s. se
nadores, apesar do crescimento econôrnicO verificado no começo 
dos anos 70- crescimento, aliás, fmancíado por essa volumosa dí
vida externa que nos impediu de crescer durante toda a década de 
80 -:- enorme parcela do povo brasileiro continuou a sofi'ef níveis 
aviltantes de pobreza c de miséria. 

É chegada a hora de passarmos da retórica à ação concreta. 
o povo brasileirõnã"o mais pode aguardar pelO efetivo resgate eh 
dívida social e por uma mellior distribuiçãO de renda neste País_, 
Somente de brasileiros indigentes- assim considerados os índiví~ 
duos que, no máximo, conseguem satisfazer suas necessidades 
diárias básicas de nutrientes - temos 32 milhões de pessoas, ou 
seja, uma população de famintos equivalente à da Argentina! Essa 
é uma das estatísticas, talvez a mais contundente, da nossa vergo
nha nacional, que atesta o quanto somos uma sociedade dividida e 
desarmônica. 

Igua1mente é chegada a hora de evitarmos alimentar a so-;. 
ciedade de falsas esperanças, vendendo-lhe ilusões irrealizáveis. O 
resgate da dívida social ê, antes de tudo, um processo árduo! des
gastante, complexo; demorado, que deve envolver necessariamen
te todas as autoridades sociais relevantes do País e que deve 
empolgar a Nação, necessitando de muita vontade política para dar 
certo, mas que tem de começar já. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que prcxluz a fome, a misé
ria, a pobreza em nosso País? Diríamos, genericamente, que é um 
certo modo de _organização de nossa economia, conceito que pode
ria ser resumido pela expressão mcxlelo económico. Naturalmente, 
um mcxlelo econômko~ embora tenha seu cerne por assim dizer 
ontológico _constituído de variáveis económicas, sofre as influên
cias dos fatores políticos, sociais e culturais da sociedade. 

Amiúde tem-se mencionado o mcxlclo económico como o 
vilãO respoil.sáVCl pela pobreza da população brasileira, sem se sa~ 
ber exatamente o que isso quer dizer e como modificá-lo. Sempre
tender esgotar um assunto tão complexo e tão multüaCetadõ cóinó 
esse certamente é, gostaríamos, nessa alocução, de sugerir, de 
acordo com a visão que temos dos problemas nacionais, -duas li
nhas de reformas necessárias do modelo econômico brasileiro, es
perando dar, assim, uma pequena contribuição para retirar o Brasil 
do rol das nações de distribuição de renda mais desiguais, do mun
do. 

Uma primeira linha de reformas seriam aquelas conjuntu
rais, que devem produzir efeitos de forma mais ou menos1 imedia
ta. A segunda seriam as reformas estruturais, que mcxlificam o 
arcabouço permanente do nosso modelo económico. Nós nos limi
taremos a apontar duas ações concretas em cada linha citada. 

Dentre as reformas chamadas conjuntUrais, destacaríamos o 
combate imediato às altas taxas de inflação e a mudança da põlíti.: 
ca de subsídios às tarifas públicas do Governo. 

A inflação altíssima e incontrolável, sem dúvida, representa 
boje o inimigo público número um do Brasil. É a causa da nossa 

incapacidade de voltar a crescer de fonna sustentada, sendo igual
mente o fator que alimenta a ciranda financeira e as altas taxas de 
juros vigentes no País. Aliás, quanto às taxas de juros, fica-se mui
tas vezes numa discussão um tanto estéril para se saber se é a in
flação- que Causa o juro alto ou se é o juro alto que causa a 
inilação. CerlãriiCnte, a inflação alta e o juro alto continuadamente 
se retroalimentam, num efeito, digamos assim, circular. A inflação 
alta gera um juro alto, que, por sua vez, volta a incentivar a infla
ção. 

Para combater a inflação. o que temos hoje-é o PlanO dO 
Ministro Fernando~ Henrique Cardoso, que, na minha opinião, de
vemos prestigiar. E um plano que abre mão das bruxarias do pas
sado !ecente,-para aftrinar qúC a queda da inflãção depende do 

- equilíbrio das contas públicas e de formas pennanentes para o fi
nanciamento não inflacionário dos gastos do Governo. Um gover
no com a autonomia fmalic_eiia, por sua vez, ·não preciSa sair atrás 
do mercado Ímanceiro com um pires na mão. Segue-se daí a possi
bilidade de as taxas de juro recuarem, debelando a ciranda fman
ceira e permitindo os investimeritcis produtiVOs no Pãís-.-0 que gera 
crescimento econôm.ico e certamente empregos. --

0 segundo ponto é a modificaÇão da política de subsídio às 
tarifas públ.i_~as, que, diga-se a bem da verdade, começou a serre
vista para melhor, no atual Governo. Desde que o Brasil passou a 
conviver com taxas muito altas de inffaÇão;-mais oU menos do Gow 
vemo Figueiredo para cá, as tarifas públicas começaram a ser 
comprimidas como estratégia para refrear artificialmente a infla
ção. Esse recurso fácil e irresponsável ajudava a permitir a conten
ção temporária da inflaÇão. No entanto, o custo da medida 
aparecia mais-tarde, na fonna de uma deterioração na saúde fman
ceira das empresas estatais, de um agravamento do déficit público 
e de um aumento posterior da inflação que se queria debelar. 

Tomemos o caso emblemático do setor da .energia elétrica, 
administrada pelo sistema ELETROBRÁS. Durante muitos e mui
tos anos, embora mais modestamente até boje, as tarifas da energia 
elétrica têm sido subsidiadas pelo Tesouro Nacional de forma in
discriminada. Isso quer dizer que tanto o consumidor residencial 
QUanto o grande conglomerado industrial pagam menos que o cus
to real da energia que consomem. Quis_emos citar_ ess_ç ex_emplo 
porque flagra o Estado brasileiro. assumindo um papel que é o 
oposto ao que deveria assumir. Ao subsidiar tarifas generalizadas e 
indiscriminadamente, sem qualquer critério, o Estado converte-se 
num fator de concentração de renda no País. O subsídio somente 
distribui renda quando se atém ao benefício dos grupos sociais de 
menor renda. No caso da energia elétrica, somel_!te deveria have'f 
subsídio para o pequeno consUmidor residencial. Mas. uma ·veZ 
que o subsídio é estendido a todos, o Estado retira dinheiro dos 
contribuintes, que constituem toda a sociedade, pobres e ricos, 
para engordar os lucros das grandes organizações empresariais, 
principalmente aquelas qUe Consomem grande quantidade de ener

--gia, c·ômo, por exemplo, as empresas de alumínio e as montadoras 
de automóveis. -

Q Sr. Mauro Beoevides- Pemllte-me V. Exa um aparte, 
nobre Senador? 
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Ex• 
O SR. V ALMIR CAMPELO - Com muito prazer ouço V. 

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Senador V almir Campe
lo, V. Ex• se reporta à questão do subsídio das tarifas de energia 
elétrica. Faz considerações indisCUtivelmente abaliZadas, e eu me 
permito dizer que há um setor em que o subsídio da energização é 
indispensável. Eu gostaria de lembrar a y. Ex• o que já cheguei a 
dizer neste Plenário: no que tange à energia rural, sobretudo para 
os projetes de irrigação, esse subsídio é fundamental, é indispensá
vel, especialmente naquelas áreas reconhecidamente carentes de 
todo o Pais. Então, no momento em que V. Ex• faz esta apreci<ição 
globalizada e, a esta altura do seu discurso, V. Ex• se reporta à 
questão do subsídio das tarifas de energia elétrica, eu-me J>elmit.O 
inserir nO-SEiii proniiD.ciamento esta sugestão, no Seiitido de que se 
garanta a energia rural nas regiões carentes do País, a ftm de que, 
especialmente para os encargos da irrigaçãO, tenhamos, de fato, 
uma energia que possibilite ao mini, ao pequeno e ao médio prO
dutor condições de acionar os seus motores. Enfim, é necessário 
garantir algo que possa reduzir os custos de produção para que, 
quando forem repassados os produtos ao consumidor, consigamos 
fazê-lo em condições muito mais favoráveis. Era esta a sugestão 
que entendi do meu dever incluir neste oportuno pronunciamento_ 
de V. Ex" 

O SR. V ALMIR CAMPELO- E eu a acolho com o maior 
prazer, nobre Senador Mauro Benevides, porque ela vem exala
mente somar com aquilo que estou dizendo. 

A sugestão é louvável, porque V. Ex• se preocupa com os 
projetos sociais, priricipalmente com aqueles destinados ao desen
volvimento da agricultura - tema que inclusive será por mim abor
dado oportunamente. 

V. Ex", homem sensível aos problemas sociais, tem toda ra
zão; Somente através do desenvolvimento, do incentivO-à ·agricul
tura, poderemos cada vez mais desenvolver, através do 
financiamentO de projetes para a área rural, mais alimentos para a 
nossa população. 

Continuando, Sr. Presidente, eu diria que isso no Brasil tem 
que acabar. O Estado deve ser um veículo para a justiça social, não 
para a concentração de renda. 

Dentre as reformas estruturais, destacaríamos a reforma 
agrária e uma maior assistência à Educação no Brasil. 

A reforma agrária ê um programa de politica pública que 
presidiu o processo de modernização capitalista em todos os países 
de estrutura agrária baseada no latifúndio, como é o nosso caso. 

Deixando de lado o processo mais antigo das nações euro
péias e concentrando-nos em exemplos mais -recentes deste século, 
é sabido que tanto o Japão quarito os chamados "tigres asiáticos" 
conheceram um grande impulso em sua prosperidade e na capaci
dade de crescimento de suas economias após terem promovido 
uma ampla reforma agrária em suas_ ten-~-~gricultáveis. A reforma 
agrária, além de ter o efeito de fixar o homem rural no campo, 
constitui um instrumento indispensável para uma melhor dic;tribui
ção de renda e para um subseqüente fortalecimento do mercado in
terno consumidor. Também aumenta a oferta de alimentos e 
moderniza a estrutura econômica e social do interior. 

O Mapa da Fome, estudo elaborado pelo IPEA, mostra que. 
por exemplo, na região Nordeste, a maioria da massa de indigentes 
encontra-se no setor rural. 

Enganam-se aqueles que pensam que a reforma agrária sig
nifica mais violência no campo e despesas enormes para o Tesou
ro. Não; a reforma agrária, que deve recair sobre as grandes e 
médias propriedades improdutivas, sem valor ecológico considerá
vel, conduzida de forma inteligente e eficaz. faz-se por meio de le-

gislação tributária. É taxando-se progressivamente, com alíquotas 
altas, as propriedades que são improdutivas e que, portanto, não 
estão cumprindo sua função" social, prevista na Constituição, é ta
xando-se pesadamente _essas propriedades que obrigaremos os seus 
proprietários ou a passar a produzir alimentos em suas terras ou, 
então, a terem, mais cedo ou mais tarde, de entregar ao Estado es
sas terras para fim de reforma agrária. 

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

O Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador 
Valmir Cainpelo, que ocupa a Presidência dos trabalhos neste mo
mento, iniciou o seu discurso falando sobre os problemas que a di
vida externa trouxe à Nação brasileira e ao seu desenvolvimento. 

Se a dívida externa fosse o único obstáculo ao desenvolvi
mento do País, poderíamos estar felizes. Há também a questão da 
dívida_ interna, causada por maus administradores e pela irrespon
sabilidade de alguns dirigentes do poder público e dos bancos ofi
ciais, que- ·abusaram dos recursos obtidos no exterior, que 
fraudaram a arrecadação de Municípios e de Estados, endividan
do-os e trazendo conseqüências terríveis para a população deste 
País. 

Na manhã de-hoje, eu gOstaria de registrar um problema lo
cal do meu Estado, da .minha cidade natal. Trata-se do Município 
de Coelho Neto, no Maranhão, que está com a sua prefeitura fe
chada, ·com os seus serviços essenciaís paralisados; aS escOlas e os 
Sél'Viços de saúde também não estão ftmc1onando. Poderíamos di
zer, no jargão popular, que o Município "está fechado para balan
ço". E isso por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Porque a 
administração anterior concedeu emprêstimo, pela Caixa Econô
mica Federal, para obras de fachada e de infra-estrutura sem ne
nhuma conseqüência, com a capacidade do Município 
inteiramente comprometida. Fraudaram todas as perspectivas de 
arrecadação, e o dinheiro foi levado, foi gasto. malversado sem ne
nhum benefício àquela população. 

Sou adversário da Prefeita daquela cidade. Mas, antes do in
teresse político, há o meu compromisso com o Município, a Obri
gação para coin a minha terra. 

Ontem, procurei o Presidente da Caixa Econômica Federal. 
argumentando que não se pode reter recursos de Mmlicípios--des
respeitando o que determina a Constituição. O Presidente da Caixa 
Econôm.ica Federal mandou examinar o assunto. 

Solicitei audiência com o Sr. ?vfinistro da Fazenda, mas, in
felizmente - é bom que a Nação saiba -, determinados :tvfi.nistros 
não marcam audiências com- Parlamentares. A que ponto chega
mos! 

Este Congresso, que tem apoiado integralmente o atual Go
verno, tem sido tratado- e é bom que se registre- até mesmo pelo 
nosso Colega Fernando Henrique Carooso, a tapas e beijOs. Beijos 
quando S. Ex•, quando Ministro, visitaVa esta Casa e cumprimenta 
a todos com cordialidade; tapas quando este Governo não leva em 
conta nossos apelos e seus ministros não reCebem os Parlamenta-
res. 

Sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que este assunto da de
fesa da população abandonada do Nordeste não se resolve em ple
nário, e sim na esfera da Administração. 

Sabendo que sou adversário da Prefeita, vereadores me pro
curaram para propor ação de impeachment contra ela. Isso não re-
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solve. Queremos equacionar o problema dO município. A Prefeita 
não tem nenhuma responsabilidade; ql]alquer um que a substitua 
igualmente ficará sem recursos pata gent a Cidade. 

É necessário que as autoridades se conscientizem das suas 
responsabilidades, não fraudem arrecadações e não emprestem di
nheiro a municípios que não podem pagar. As autoridades devem 
analisar as fmalidades dos empréstimos pleiteados e não devem 
utilizar da força polítiCa- de determinados setores nem do dinheiro 
ou da corrupção para levar populações inteiras ao desespero e ao 
caos. 

Contintiãrei insistindo no -âmbitO ·aa Ad.tillniSt:fação, maS- a 
Nação inteira precisa saber que, no Maranhão, esse já é o terceiro 
município a ser atingido dessa maneira. CaXias e Açailândia, se
gundo e terceiro maiores municípios respedívamerite, bem coino 
Coelho Neto, também sofrem com o mesmo problema. Essa situa
ção deve alastrar-se pelo País ~teiro se nãO-U.Vennos o-Ciiídado de 
reescalonar esses dêbitos, procurando soluções para que não se dê 
a falência da Caixa Económica ou dos bancos oficiais, mas, tam
bém, para que sobrevivam as administrações mUnicipais e, sobre
tudo, a população, punida pelo descaso das autoridades. 

Fica o registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ no sentido de 
que o Governo Federal passe a examinar com mais- cUidado, no 
momento da concessão, os fmanciamentOs facilitadOs, mas terri
velmente escorchantes na hora do recebimento. Que se dê aos Mu
nicípios o tratamento que o Brasil tem- (eniado conseguir no 
exterior; que se dê aos Municípios pequenos do Nordeste a mesma 
prerrogativa dada aos Estados mais ricos da União. 

Pode estar certa a Nação brasileira de que conta com a nos
sa determinação na luta pela moralização e pela defesa dos menos 
favorecidos. __ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos certeza de que o povo 
saberá votar e escolher entre os que têm compromissos sociais 
com a Nação, distinguindo-os daqueles_ que usam o cargo para 
promover a corrupção e levar o povo ã penúria que se verifica na 
minha terra, neste momento. Essa Situação não é nada mais, nada 
menos, do que o retrato do Brasil doente e enfermo de hoje. 

O SR PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marco MacieL 

O SR- MARCO MACffiL (PFL- PE. Pronuncia o seguin
te discurso.) ....:: Sr. Presidente, St-6

• e Srs. Senadores, o Presidente 
de República assinou decreto, publicado no DOU de 25.03.94 ins
tituindo, por proposta do Ministro Zenildo Zoroastro de Lucena, 
19 de abril, data em que ocorreu a primeira Batalha dos Guarara
pes, como o Dia do Exército Brasileiro. Coi:no representante do 
Estado de Pernambuco- palco da luta de libertação empreendida a 
partir de 1645 contra o domínio holandês, que uniu portugueses e 
brasileiros.contra-o.invasor.batavo-- ocupo, hoje, a tribuna desta 
Casa para elogiar essa escolha que fala tão de perto a todos os per
nambucanos. 

A historiografia militar brasileira consagra que o Exército 
Nacional, criado oficialmente por Decreto em 24 de dezembro de 
1824, dois anos após a Independência, tem como célUla mater o 
Exército Libertador de 1648. 

Na verdade, foi naqueles montes Pernambucanos que as re
voluções libertárias no Brasil começaram a se delinear, unindo 
brancos, índios e negros. Em um momento histórico difícil para 
Portugal, que fraquejava frente à Holanda, disposto a negociar o 
Nordeste brasileiro, dezoito chefes insurretos brasileiros perten
centes às três raças formadoras do nossa povo, liderados pelo rico 
proprietário João Fernandes Vieira, pelo CapitãO André Vidal de 
Negreiros, pelo índio Poli, balizado Felipe Camarão, e pelo escra-

vo liberto Henrique Dias, prometeram. solenemente, "em serviÇo 
da liberdade, não faltar a tod_o a -~:mpo que for necessário, com 
toda a ajuda de fazendas e de pessoas contra qualquer inimigo, em 
restauração de nossa pátria". 

Os pemambucanos não eram dados a tratados de mlÍtua 
amizade e aliança com o dominador, pois, após um século de colo
nização portuguesa, já possuíam_ amor acendrado à ierra e aos seus 
símbolos. O Exército-Patriota, formado por 1500 homens, sob o 
c0l:li3ndo geral do Tenente-General Francisco Barreto de MetJ.ezes, 
impôs, nos montes Guararapes, duas fragorosas e decisivas derro
tas ao adestrado Exército holandês de 6200 homens. 

O registro do feito de nossos antepassados que construíram, 
naqueles montes pemambucanos, as bases da nossa nacionalidade 
e, pela primeira vez, empregaram, em relação ao Brasil, a palavra 
''Pátria", evidencia o surgimento de uma identidade brasileira que 
se afirmou em 19 de abril de 1648, quando se travou a batalha que 
deu início ao processo de expulsão defmitiva dos holandeses do 
território nordestino. 

A primeira Batalha dos Guararapes é considerada um notá
vel feito das Armas brasileiras que muito bem justifica o relevo 
que se procura dar à sua comemoração, enfatizada, agora, pela es
colha de 19 de abril como o Dia do Exército Brasileiro. 

Essa batalha, estudada no quadro de sua época e guardadas 
as devidas proporções, é um acontecimento militar digno de figu
rar com destaque entre as lutas travadas naquele sêculo. A frrme 
determinação dos brasileiros de travar uma batalha decisiva era 
uma idéia revolucionária na época, como bem assinalou o Major 
Antônio de Souza Júnior em seu livro Do Recôncavo aos Guara· 
rapes. 

Os brasileiros, "pela sua adi:nirável intuição da guerra. mos
traram-se avançados de mais de um século, em relação aos chefes 
e às idéias militares contemporâneas", surpreendendo os próprios 
chefes holandeses, que, agindo dentro das ''idéias estratégicas vi
gentes no século xvn, não tinham outras preocupações que não 
fossem os objetivos geográficos ou as Praças fortes". 

A escolha pelos chefes luso-brasileiros de um campo de ba
talha adequado às armas e ao modo de lutar dos seus soldados é 
revolucionária e digna de _admiração. Com seu modo de combater, 
em pequenos grupos separados, e, de preferência, à arma branca, 
combinando tãticas de guerrilha e emboscada, ~vançando e re
cuando, o verdadeiro pequeno exército luso-brasileiro conseguiu 
surpreender o inimigo, escondendo a importância ou o valor de 
seus efetivOs, conseguiu atrair os holandeses para luta em terreno 
estreito, onde os batavos perdessem a vantagem da superioridade 
numérica e de armas de fogo, e foi senhor de todas as ações naque
le histórico 19 de abril de 1648. 

----~'A-vitória àes--Quar-a.F-apes-,-ness-e-dia.;-aão- f-oi-portanto,- obra 
fortuita dos acontecimentos, mas o resultado da ação vigilante e 
decidida dos chefes, da bravura e espírito combativo dos soldados 
que constituíam aquele indomável exército de patriotas. ''Em pleno 
século XVII, longe dos campos de batalha da Europa, os bravos 
chefes militares do Arrahil Novo de Bom Jesus combateram e ven
ceram com boma um dos melhores exércitos da época e, fmalmen
te, expulsaram os holandeses em 1654. 

Não é sem razão que o Exército Brasileiro considera possuir 
suas raízes fincadas na região de Guararapes. Além de "modelado
res da nacionalidade brasileira", os heróis das duas Batalhas dos 
Guararapes foram, sem dúvida, inovadores na arte da guerra. Após 
Guararapes, como nos ensina o historiador militar Coronel Cláu
dio Moreira Bento, o ''Exército Patriota passou a dominar Pernam
buco", corroborando plenamente a afirmação do também ilustre 



1820 Sexta-feira 15 DIARÍO bOCONGRESSO NACIONAL iSc>üu IIi Abril de 1994 

historiador General Flamarion Barreto de que 1
_
1em Guararapes nas

ceu o ExércitO Brasileird'. 
Sr. Presidente, é muito forte pois, a influência que o espírito 

de Guararapes exerceu na fonnação da naciOnalidade e, especial
mente no Exército Brasileiro ao longo do tem,po. Em 1945, ao re
tomar ao Brasil após a vitoriosa atuação da FOrça Expedicionária 
Brasileira nos campos da Itália, o Marechal Mascarenhas de Mo
raes depositou os louros da vitória no histórico monte Penlambu
cano, assim se expressando: ''nestas colinas sagradas, na batalha 
vitoriosa contra o invasor, a força annadã do Brasil se forjou e ali
cerçou para sempre a base da Nação brasileira11

• 

Guararapcs, defmiu com propriedade -João Cabral de Melo 
Neto: 

1 Guararapcs não é um cemitério. Não C um museu nem ·um 
arquivo. Guararapes aponta na direção contrária: nãO -guarda nem 
tenta reviver o ·que morreu. E, se relembramOs que aqui muitos 
morreram, não o fazemos por deleitação mórbida, mas para dizer 
que morreram por alguma coisa. Aqui, João Fernandes, André Vi
dai, Henrique Dias e Felipe Camarão encontrariam, sim, 8. lem
brança de seus mortos, mas não lhes ocorreria rezar por eles como 
se reza numa igreja ou num cemitério. Rezariam, sim, peJo que 
p&Ie, e ainda puder crescer das sementes em que esses mortos se 
semearam. Guararapes, de sol livre e ao ar livre: bom lugar para se 
relembrar um passado que não se fez mármore mas frutificou." 

Aliás, o GoVernO Federal, reconhecendo esses fatos, criou, 
em 19 de abril de 1971, o Parque Nacional Histórico dos Guarara
pes, no local onde ocorreu tão memorável saga. Por isso, neste 
momento, desejo registrar nesta Casa do Congresso Nacional a 
significação dô decreto presidencial considerando 19 de abril, o 
Dia do Exército." 

A propô-lo, em Exposição de Motivos, ao Presidente daRe
pública Itamar Franco, afirma, como propriedade, o Ministro do 
Exército: 

''Nos Guararapes foram preservadas as unidades física e es
piritual do Brasil c lançados os fundamentos da grande e incompa
rável democracia étnica brasileira, do nacionalismo autêntico e da 
tradição de amor à liberdade, chamada, então, pelos libertadores 
patriotas, de divina liberdade." - - - -.-

Tendo em vista que a gênese da nacionalidade br~sileira 
brotava em Guararapes, quando. em 1645, as três raças formadoras 
de nossa gente firmaram um pacto de hOnra, -assinando célebre 
proclamação, em que aparece, pela primeira vez, o vocábulo Pá
tria. razão pela qual foi constituída, militarmente, uma tropa, que 
passou a ser chamada de Exército Libertador ou Patriota, e_ que tal 
fato consagrou-se com a 1• Batalha dos GuararaPes, travada em 19 
de abril de 1648, constituirido imPOrtarite fator para a formação do 
ExércitO Brasileiro; 

-e, ainda, que em 19 de abril de 1971 foi criã.do o Parque 
Histórico ·de Guararapes, reconhecido pelo Governo Brasileiro 
como área de significativa importância histórica;-- -

- é de todo interesse para a instituição que no dia 19 de 
abril seja transformado em data máxima para o ExéfcítO Brasilei
ro, em virtude dos feitos realizados em Guararapes, culminando 
como o nascimento do nosso glorioso Exército.'' 

Conc1uo, Sr. Presidente, manifestando o nosso regozijo pela 
escolha do 19 de abril como ''Dia do Exército", ensejando oportu
nidade de se cultuarem os valores cívicos da nossa Pátria e de se 
chamar a atenção dos cidadãos deSte País para essa data histórica 
tão significativa para o País, o Exército, o Estado de Pernambuco, 
pois. lembro ainda uma vez o poeta João Cabral de Melo Neto: 

''De tudo isso sabemos, devemos relembrar tudo isso neste 
dia, não como quem bota flores ao -pé de um monumento, mas 

como quem se formula um projeto renovado de vida: em voz baixa 
e recolhida, repetindo as coisas sabidas como se tivesse acabado 
de aprendê- Ias, com a sempre desconfiança de que esse projeto 
possa não dar certo, mas com a disposição de fazer como que ele 
dê certo, quaisquer que sejam as dificuldades a que tenha de fazer 
frente. 11 

Era o que tinha a dizer, S_r ._Presidente. 
COMPARECEM MAIS OS SENHORES: 
Dario Pereira - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida -

Iram Saraiva- Irapuam Costa Júnior- Júnia Marise- Lavoisier 
}\.1aia - Louremberg Nune~ Rocha - Mauricio Corrêa - Rachid 
Saldanha Derzi- Ronaldo Aragão. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Não hã mais 
oradores inscritos. A Presidência, nos termos do art. 174 do Regi
mento Interno, dispenS-ã o pÚiodo destinado à Ordel!l do Dia. 

Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. to Secretário. 

É lido o seguinte 

OF. 186/GLPSDB/94 

Senhor Presidente, 
Brasilia, 14 de abril de 1994 

Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regimentais, 
em substituição ao Senador José Ricba, indicar o Senador Almir 
Gabriel para, representando o Partido da Social Democracia Brasi-_ 
leira PSDB, na qualidade de Titular, compor a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida n° Provisória 457. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração.- Senador Mário Covas, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Va!mir Campelo)- Será-feita a 
substituição solicitada. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência designa para a 
sesSão- ordinária de segunda-feira próxima, às 14h30min, a seguill
te 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"43,DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia n-Os teimos do 

arL 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno ún.iCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 43, de 1993 (n° 249/93 na Câmara dos Deputados), que~ aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Televisão Verdes Mares 
Ltda., para explorar serviço de rediodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, tendo. 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. -

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"52,DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 246/93. na -Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sooora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 
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Parecer favorável, proferido em PlenáriO,- Relator: Senador 
Ney MaranhãO, em substituição -ã COriúSSâo de Educação. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LAGISLATIVO 

W55,DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, cm turnO único, do ProjetO de Decreto Legislati~ 
vo n• 55, de 1993 (n• 267193, na Câinara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Emw 
preendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de floriano, Estado do Piauí.- (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

W34,DE 1994 

(Em regírile de urgência, nos termos do 

art. 336, b,doRegimentolntemo) 

Discussão, em turno l.Ínico, do Projeto de Lei da Câmara rio 
34, de 1994 (n° 2.535192, na Casa do origem), que dispõe sobre o 
exercício da proftssão d(;i Desenhista. (Dependendo de Parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais.) 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 66, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3° da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
6ô,~de 1993 (n° 3.277192, da Casa de Origem), que dispõe sobre o 
preço de comercialização da gasolina de aviação. (Dependendo de 
pareceres das Comissões de Assuntos Econômicos e de Serviços 
de Infra-Estrutura) 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Día nos termos do 

art. 3° da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
167, de 1993 (n• 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos do 
Grupo Processamento dC Dados no Qu3.dio Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21 Região, e dá 
outras providências, tendo 

Parecer Favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

(Dependendo de parecer da ComiSsão de Assuntos Econô
micos) 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 139, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 3° da Resolução n• 110, de 1993) 

DiScussão, em tumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 
139. de 1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas, que conside
ra crime o porte de arma de fogo nas condições que especifica, e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da Comissão de 
Constituiç~, Justiça_ e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 9h55min.) 

COMISSÃO DIRETORA 

PORTARIA DA COMISSÃO DIRETORA 

N" !,DE 1994 

A Comissão Diretora- do Senado Federal, no desempenho 
de suas atribuições regimentais e regulamentares. e à vista do que 
dispõem os arts. 143 e 246 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 
1990 e 583 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
Resolve: 

I- instaurar Processo Disciplinar destinado a apurar as res
ponsabilidades de JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS, ex
servidor do Quadro de Pessoal do Senado, aposentado pelo Ato do 
Presidente n° 844, de 1991, o qual é acusado de ter, no exercício 
de função pública, recebido propina, comissão, presente ou vanta
gens, em razão ·de suas atribuições, o que caracteriza transgressão 
sujeita- à penalidade de cassação da aposentadoria, nos termos dos 
arts. 132, xm e 134 da Lei n• 8.1 12, de 1990; 

II- designar os senhores Senadores JÚLIO CAMPOS, Pri
meirO-Secretário, NABO R JÚNIOR, Segundo-Secretário. e CAR
LOS PATROCÍNIO, Suplente de Secretário, para, sob a 
presidência do primeiro. comporem a Comissão que conduzirá O 
Processo Disciplinar, na forma do estabelecido no art. 149 da Lei 
n• 8.112, de 1990. ~ -

Senado Federal, 12 de abril de i 994. - Humberto Lucena 
-Chagas Rodrigues -Júlio Campos - Nabor Júuior - Junia 
Marise 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N" 177, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições 

regimentais e regulamentares, de conformidade com a delegação 
de competência que Jhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n• 2, de 1973, de acordo com o disposto no artigo 243, § 2°, 
da Lei n• 8.112, de 1990, e do Ato de Comissão Diretora n• I, de 
1991. e tendo em vista o que consta do Processo n° 006.437/94-0, 
resolve rescindir, a partir de 11 de abril de 1994, o contrato de tra
balho, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho 
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de ALEXANDRE 
ALVES COSTA JÚNIOR, do emprego de Assessor Técnico, do 
Gabinete do S_enador Alexandre Costa. 

Senado Federal, 14 de abril de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 178, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° PD-
000111/94-5, resolve aposentar, voluntariamente, a servidora 
SuELENA MARIA MOURA DE ARAÚJO FARIA, Analista de 
Informática Legislativa, Nível ill, Padrão 44, do Quadro de Pes
soal do Centro de Infonná.tica e Processamento de Dados do Sena
do Federal - PRODASEN, nos termos do artigo 40, inciso Ill, 
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, com-
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binado com os artigos 67' 100, 186, inciso rrr. alfuea c, e 244 da 
Lei 8. II 2, de II- I 2-90, artigos 5° da Lei 8.112, de 8- I-94 e 76, in- . 
ciso V, § 5° do Regulamento do PRODASEN, bem assim com as 
vantagens do Ato 006, de 1992, do Presidente do Conselho de Su
pervisão do PRODASEN e das ResoluçõesS9/91 e SI/93 do Sena
do Federal, com proventos proporcionàis ao tempo de serviço, 
correspondente à razão de 27/30 (vinte e -seie trinta avOsY d-o seu 
vencimento, observado. o dispOsto no artigo 37. inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Fedei-ai, 14 de abril de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N° 455, DE 1993 
Publicado no D.C.N ., (Seção II), de I 4 de setembro de 

1993, que aposentou-o -Servidor AntOnió-ROdriiues Neto. 

APOSTILA 
Fica alterado o flUldamento legal da concessão da aJXlscnta

doria a que se refere o presente Ato, para excluir a vantagem cons
tante da Decisão da Egrégia Comissão -D1retora do Senado 
Federal, adotada em sua 14a Reunião Ordfuárla, iealizada em 27-
11-85 (ProceSsO PD-1010/85-9), em consonância com a Decisão 
n°270/93, 1 a Câmara. do TribunafdC COntas da União. 

Senado Federal, 14 de abril de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

PORTARIA 

PORTARIA ~26/94 
O Presidente do Instituto de- Previdênci~ dÕs Congressistas 

-IPC, no uso de suas atribuiçôes, resolve 
Designar o servidor JOSÉ APARECII)() CAMPoS, Ana

lista Legislativo- Área de Orçamento Público, Matricula 2949, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, à disposição do Instituto de 
Previdência dos Congressistas-IPC, para exercer a função de Au~ 
xiliãr Técnico; a partir de 8 de abril de 1994. 

Brasília, 8 de abril de 1994.- Henrique Lima Santos, Pre
sidente. 

INSTifUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 
toa Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, reali

zada no dia .30 de março de 1994. 
Aos trinta dias do mês de março do ano de hum mil, nove

centos e noventa e quatro, às dez horas e _trinta minutos, reuniu-se, 
ordinaria.Inenle, o COilselho DeliberativO do Instituto de Previdên
cia dos Congressistas-IPC, em sua sede, Situada· nO Anexo I da Câ
mara dos Deputados, 25° andar, sob a presidência do Senhor 

Senador Wilson Martins, com a presença dos senhores Con
selheiros Senador Nabor Júnior, Deputado Prisco Viana, Ângela 
Amin, Viia.l do Rego, Aristo Holanda, Doutores Henrique Lima 
Santos e Antonio Josê Machado. Presentes também o Senador 
Onofre Quinam, Tesoureiro, João Bosco Altoé, Diretor-Ex.ecutivo 
do IPC e DoUtor Geraldo Guedes, Presidente da Associação dos 
ex-Congressistas. Verificado. O quorum regimental, o Presidente 
declarou aberto os trabalhos e em seguida, determinou ao Senhor 
Secretário a leitura da Ata da Reunião anterior. o que foi feito. 
Após a leitura, a Ata foi-discutida e votada," tendo sido·· aprovada 
sem restrições. Em seguida, o Presidente distribuiu, com todos os 
presentes, cópia do seu Relatório referente as atiVidades do Insi:itu~ 
tono exercício de 1993, tendo em seguida, lido em voz alta a àpre
sentação do referido _documento. Em seguida, o Presidente, 
dizendo da sua determinação de concorrer ao Cargo de Governa
dor do estado do Mato Grosso do Sul nas próximas eleições e con
siderando as disposições contidas na Lei Complementar n° 64/90, 
que trata sobre inelegibilidade e desincompatibilização, apresentou 
sua carta de renúncia do Cargo de Presidente. Nesta mesma opor-

tUnidade, entregou as cartas de renúncia do VicC-Prcsidcnte, De
putado Manoel Castro e do Suplente de Tesoureiro Deputado Ubi
ratan Aguiar, que lhe foram entregues momentos antes, sob a 
mesma alegação de desincompatibilização e inelegibilidades. O 
Presidente agradeceu emocionado- a colaboração de todos os Con
selheiros e funcionários durante o período em que esteve a frente 
dos destip.os do ll'Ç, declarand_o ter sido gratificante para si, ter 
exercido tão honroso Cargo e que desejava qu~ esta Instituição se 
firmasse cada vez mais no desempenho de suas finalidades. Em 
seguida, retirou-se da Reunião. Ato contínuo, assumiu a condução 
dos trabalhos o Conselheiro Senador Nabor Júnior, na condição de 
Presidente ad-hoc. Dando prosseguimento a reunião, o Senador 
Nabor Júnior esclareceu que, de conformidade com a Lei n° 
7.087/92, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Con
gressistas- IPC e do Regulamento Básico, determina que, quando 
ocorrer a vaga do Cargo de Presidente e de Vice-Presidente, nos 
termos do art. 9° da lei supra, a Presidência será exercida pelo 
membro mais idoso do Conselho Deliberativo. Dito isso, o Presi
dente ad-hoc colocou a questão para decisão do Egrégio Conse
lho, informando, entretanto, que verificando as datas de 
nascimento dos senhores Conselheiros, identificou o Senador Jo
saphat Marinho como sendo o membro mais "idoso. Estanto ausen
te da reunião o Senador Josaphat Marinho, o Deputado Prisco -
Viana informou que já havia conversado pcssoalinCnte com o Se
nador Josaphat e que estava autorizado, por ele, a dizer nesta reu
nião da sua expressa renúncia a esse direito. Dentre uma série de 
razões, o Senador Josaphat destacou a de estar desempenhando ta
refa de relevante importância para o Congresso Nacional, Como 
Relator que é, ao Projeto do novo Código Civil Brasileiro. Consi
deradas as declarações do Conselheiro Deputado Prisco Viana, o 
Presidente em exercício Senador Nabor Júnior submeteu a questão 
a decisão do Conselho. Ainda sob a égide do preceito legal, esta
belecido no art. 9° da Lei n° 7.087/82, o ConselhO identificou o 
nome do Doutor Henrique Lima Santos como sendo o membro 
mais idoso. E, ne-ssa condição, caberia a ele assumir a Prãsldência 
do Instituto, interinamente. A Conselheira Depútada ÂD.gela 
Ámin, ~iTIVOcarido~ o _§ 2° do art. 9° da Lei n° 7.087/82, colocou 
Como proposta a realização da eleição do Conselheiro Doutor 
Henrique Lima Santos, para Presidente do IPC, em caráter defmiti
vo. até o ftnal deste período. O Presidente em exercício, colocou a 
proposta da Conselheira em discussão. Todos os s-eDhores Conse
lheiros aderiram a proposta nos termos em que fora colocada. En
cerrada a discussão, a matéria foí cOlocada em votação. Encerrada 
a votação, verificou-se que o-Conselheiro Doutor HCnrique Lima 
Santos foi eleito por unanimidade Presidente do ll'C, para até o ft
nal deste periodo, o que ocorrerá em março de 1995. Após a pro
clamação da eleição Pelo Senador Nabor Júnior, o Presidente 
eleito, Dqutor_Henrique Lima Santos~ prestou juramento e, em se
guida, tomou posse. Já investido do cargo, sua Excelência agrade~ 
ceu a todos pela confiança nele depositada, dizendg_çlq_seu __ grande 
resppeito as fmalidades âa InstituiÇão e do reconhecimento da im
portância social que o IPC representa. Antes de __ ~!l-~ef!'ar,_o Presi
dente marcou uma nova reunião para o dia i .~f d_e _abril próximo, 
com pauta a ser Previamente elaborada. Nada mais havendo a atra
tar, for encerrada a Reunião às doze e trinta minutos. E, para cons
tar, eu Raymundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pelos Membros do Egrégio Conselho Deliberativo. 

'? Reunião ordinária da Comissão Diretora realizada 
em 12 de abril de 1994 

Às onze horas e trinta minutos do dia doze de abril de um 
mil, novecentos e noventa e quatro, reúne-se a COmissão Diretora 
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do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a 
presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto Lu
cena, Presidente; Chagas Rodrigues, PrimeirO Vice-Presidente; 
Levy Dias, Segundo Vice-Presidente~ Júlio Campos, Primeiro Se~ 
cretário~ Nabor Júnior, Segundo Secretário~ Júnia Marise, Terceira 
Secretária e Carlos Patrocínio, Suplente. 

Deixa de comparecer, por motivo jüstificado, o Excelentís
simo Senhor Senador Nelson Wedekin, Quarto Secretário. 

Inicialmente, o Senhor Presidente submete ao exame da Co
missão Diretóra proposta de Ato que i'Dispõe sóbre a conversão, 
em Unidade Real de Valor, da remuneração dos senadores e dos 
servidores do Senado FederaJ1 1

• 

Após debates, ê aprovada a proposta, assinando os presen
tes o respeictivo Ato,-que vai ã publicação. 

A seguir, o Senhor Presidente submete à consideração dos 
presentes os seguintes assuntos: 

a) Requerimenton° 169, de 1994, no qual o Senhor Senador 
Gilberto Miranda solicita ao Senhor :Ministrõ -da Fazenda informa
ções relacionadas com as operações de compra de bônus do Te
souro norte-americano no perlodo de setembfo de 1993 a março de 
1994. 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

b) Requerimento n• 171, de 1994, no qual o Senhor Sena
dor Carlos Patrocínio solicita ao Senhor l'vfinistr6 da Fazenda are
messsa a esta Casa de documentos destinados a instruir a 
Mensagemn• 43, de 1994 (n• 53, de 1994, na origem). 

Após debates, os presentes aprovam a matéria e a encami
nham ã Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 

c) Parecer da Consultoria-Geral do Senado Federal ao Pro
jeto de Resolução n° 2, de 1992, que "altera o instituto da Indica
ção de que trata a Seção N, Capítulo I, Título VIII, do Regimento 
Interno-do Senado Federalu. 

É designado o Senhor Segundo-Vice-Presidente para relatar 
a matéria; 

d) Expediente do Senhor Senador Iram Saraiva solicitando 
o ressarcimento integral de despesas niédiC-a:S~ conforme requerido 
no Processo n• 004678(9"4-0. 

Após discussão, é autorizado o ressarcimento; 
e) Parecer da Secretaria de Controle Interno à prestação de 

contas do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, relati
va ao exercício de 1992. 

É designado o Senhor Segundo Vice-Presidente para relatar 
amatéria; -

f) Recurso formulado por Evandro Fonseca Paranaguá e ou
tros servidores inativos contra -decisão que indeferiu os pleitos for
mulados nos Proessos noS 

013384193-7,011521193-7,013151/93-2 

téria. 

013480/93-6, 007063/93-8, 013383/93.-0 
013241193-1,012873/93-4,013382/93:4, 
011480/93-9,011844/93-0,022769/93-9, 
012882/93-3,013157/93-0, 012881/93-7, 
012883/93--0, 013386/93-0, 013158/93:7 e 0!3385/93-3. 
É designado o Senhor Segundo Secretáriõ para relatar a ma-

Em seguida, é dada a palavra ao Senhor Segundo - Vice
Presidente, que apresenta os seguintes assuntos: 

a) Parecer ao Projeto de Resolução n° 66, de 1Ç?93, que 11dá 
nova redação ao art. 5° da Resolução n° 88, de 1992", no qual con
clui pela aprovação do projeto original, apreciado favoravelmente 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadnia, e, com fulcio 
no parecer da Secretaria Administrativa do Senado Federal, pela 
rejeição das emendas apresentadas. 

Os presentes, ap6s discus~ão, aprovam· o parecer; 

b) Parecer favOrável à licenç-a para alienação de bens mó
veis diversos, considerados obsoletos ou irrecuperáveis, listados 
nos Processos noS 

000160/93-8, 023474/93-9,023500193-0, 
023501193-6,023502/93--2,023503/93-9, 
005390/93-1,002331194-8,003135/94-2 E 003678/94-6. 
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. 
Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 

Primeiro SeCretário, qUe submete ao exame da Comissão biretora: 
a) Processo n• 004483/94-4 (anexos: 003522/94-6, 

002821/94-0 e 002745/94-1) em que o servidor Miguel Sobré 
Mendes requer Licença para Desempenho de Mandato Classista. 

É designada a Senhora Terceira Secfetária para relatar a ma-
téria; 

b) Processo n• 004524194-2, pelo qual a Liderança do Parti
do dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados requer a cessão 
do Auditório Petrônio Portela, para a realização da Convenção Na
cional daquele Partido, no dia 29 de abril de 1994. 

A solicitação é deferida pelos presentes; 

c) Processo n• 005195!94-2, pelo qual a Liderança do Parti
do Socialista Brasileiro na Câmãia dos Deputados requer a cessão 
do Auditório Petrônio Portela, para a realização do Congresso Na
cional Extraordinário daquele Partido, nos dias 27 e 28 de mãio de 
1994. 

A solicitação ê deferida pelos presentes; 
d) Sugestão da Relo-Ponto Informática de colocação de 

equipamentos cletrônicos no Senado. 
Após discussão, os presentes indeferem a solicitação. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara en

cerrada a reunião, às doze horas e quarenta minutos, pelo que eu, 
Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral c Secretário da Comis
são Diretora lavrei a presente Ata, que, depois de assinada pelo 
Sei:ihor Presídente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora 12 de abril de 1994.- Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

Senado Federal 
Secretaria Legislativa 
Subsecretaria de Comissões 
Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada através do Ato n° 1!$, de 1992, do Ex4?elen
tíssimo Senhor Presidente do Senãdo Federal, destinada 
3: "proceder amplo estudo do sistema previdenciãrio bra

.sileiro. tanto no tocante a sua_ estrutura quanto ao seu re
gime de custeio e beneficios e propor soluções cabíveis 
para o seu regular funciõnamento". 

3a Reunião (Palestras sobre Demografia- Item 1_ do Roteiro 
de Trabalho), realizada em 12 de março de 1992. 

Aos doze dias do mês de março do ano de mil novecentos e 
noventa e dois, às dez horas, na Sala 2 da ala Senador Nilo Coe
lho, presentes os Senhores Senadores Cid Saboia de Carvalho 
(Presidente), Francisco Rollemberg (Vice-Presidente), Almir Ga
briel (Relator), Nelson Wedekin, Esperidião Amin e Eduardo Su
plicy, reune-se a Comissão Temporária destinada a ''proceder 
amplo estudo do sistema previdenciário brasileiro, tanto no tocante 
à sua estrutura quanto ao seu regime de custeio e beneficies e pro
por soluções cabíveis para o seu regular funcionaniento 11

• -
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Havendo número regimental, o SenhÕr Presidente declara 
abertos os trabalhos da (;('~missão e solicita s-eja dispensada a leitu
ra da Ata da Reunião anterior que, JogOo- aPós, foi consideiada 
aprovada. A seguir, convida os Senhores Dr~ Eduardo Augusto _de 
Almeida Guimarães (Presidente do IBGE), Dr" Alicia Marta 
Grummann (Chefe do Departamento de População do IBGE), Pro
fessora Neide Lopes Patarra (Professora ~da Un."iversidade de Cam
pinas - UNICAMP) e o Dr. Manoel Costa (Diretor do Centro de 
Estudos "O Segundo Brasil"), para tomarem assento à Mesa. Com 
a palavra o Dr. Eduardo Augusto de Almeida Guimarães que, com 
a assessoria da Dr' Alicia Marta Grummann, destaca os principais 
pontos da questão demográfica apurados no último Senso. Com a 
palavra a Professora Neide Lopes Patarra abc?rda a- queStão demo
gráfica e seus impactos no sistema previdenciário brasileiro. Com 
a palavra, o Dr. Manoel Costa aborda tamb~m a questão demográ
fica e seus impactos no sistema -1-'Tevidenciârio brasileiro. Prosse- · 
guindo, passa-se à fase inte:rpelatória. Com a palavr3., o senhor 
Presidente agradece a presença dos Senhores Expositores. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para 
constar eu, José Soares de Oliveira Neto, Secretário da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aProvada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e irá à publicação. 

:? Reunião (Palestra do Deputado- AntÔnio Britto sobre 
o Relatório da Comissão Especial da Câll'Uii-a dOs Deputados -
Sistema Prcvidenciário. Debate com o Professor Annibal Fer
nandes). 

Aos vinte e seis dias do mês de mãrço. do ano de mil nove~ 
centos e noventa e dois, às dez horas e trinta minutos, na Sala 7 da 
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores 
Francisco Rollemberg (Vicc-Presidcnte da--Comissão), Almir Gã~ 
briel (Relator) e Esperidião Amin, reúne-se a Comissão Temporá
ria destinada a "proceder amplo estudo do sistema previdenciário 
brasileiro. tanto no tocante a sua estrutura quanto ao seu regime de 
custeio e benefícios e propor soluções cabíveis para o seu regular 
funcionamento". -

Havendo número regimental, o Senhor Senador Francisco 
Rollemberg (Vice~Presidente da Com.issãCi no exei'Cício da Presf
dência) declara abertos os trabalhos da Comissão e solicita seja 
dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior que, logo após, foi 
considerada aprovada. A seguir, convida o Deputado Antônio 
Britto (Relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados 
sobre Sistema Previdenciário) e o Professor Annibal FernandeS 
(Presidente da Associação Brasileira de Estudos da Seguridade So
cial), para tomarem assento à Mesa. Em seguida, passa a palavra 
ao Deputado Antônio Britto para o início da palestra sobre as con
clusões do Relatório da Comissão Especial dá Câmara dos Depu
tados - Sistema Previdenciário. ProsSeguindo, passa-se à fase dos 
debates, onde fizeram uso da palavra o Senhor Senador Almir Ga
briel, Deputado Antônio Britto e o Professor Annibal Fernandes. 
Com a palavra, o Senhor Presidente agradece à-Presença dos con
vidados. 

Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião e para 
constar eu, José Soares de Oliveira Neto, s·ec-retário da COD:.llssãO, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e irá à publicação juntamente com o apanhamento 
taquigráfico. -

lO" Reunião da Comissão de AssUntoS Econômicos, RCa
lizada em 22 de março de 1994, às 11 horas. 

Às onze horas do dia vinte e dois de março de mil novecen
tos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Comissão, ala Sena
dor Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador João Rocha e 

com a presença dos Senadores Ronan Tito, Carlos Patrocínio, Ro
naldo Aragão. João Calmon, Eduardo Suplicy, Moisés Abrão, Es
peridião Amin, Gilberto Miranda, Aluízio Bezerra, Meira Filho, 
Jos~ ~cha, Jonas Pinheiro, Magno Bacelar, Marluce Pinto, Henri
que Almeida, MansuetO de Lavor e Jônice Tristão, reúne-se a Co
missão de Assuntos Econômicos. O Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião ante
rior, que é dada como aprova4a, e a seguir, passa a palavra ao se:.. 
nador Esperidião Amin que entrega à Presidência um documento 
por ele elaborado sobre a negociação da dívida externa brasileira, 
a fim de que seja distribui do aos Senhores Membros da Comissão. 
Usam da palavra para discutir o assunto os Senadores Eduardo Su
plicy, Gilberto Miranda, Ronaldo Aragão, Ronan Tito, Moira Fi
lho, João Rocha, Carlos Patrocínio, Moisés Abrão e Aluizio 
Bezerra. Da discussão, resulta a proposta de se convidar o Senhor 
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, a comparecer 
perante à Comissão de Assuntos Econômícos, com o objetivo de 
esclarecer o acordo firmado com os credores brasileiros. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente passa a palavra ao 
Senador Gilberto Miranda, relator do Item 1 da Pauta, PLC N" 
22193, que 11dá nova redação ao art. 3° do Decreto-Lei n° 2.472, de 
l 0 de setembro de 1988, __ que ''altera disposições da legislação 
aduaneira, consubstanciada no Decreto-Lei n° 37, de 18 de novem
bro de 1966, e dá outras providências11

, de autoria do Deputado 
Koyu llia, para que leia o seu parecer, favorável nos termos das 
emendas redacionais que apresenta. Em discussão a matéria, falam 
os Senadores Ronaldo Aragão e Gilberto Miranda. Submetida a 
votação, a matéria é aprovada. Com a palavra, em seguida: o Sena
dor Moisés Abrão, para proferir o seu parecer, favorável ao PLC 
No 160/93, que ''dá nova redação ao caput do art. li da Lei Dele
gada n° 4, de 26 de setembro de 1962, e dá outras providências", 
de autoria do Deputado Jesus Tajra. Em discussão a matéria, falam 
os Senadores Eduardo Suplicy, Ronan Tito, Magno Bacelar e Moi
sés Abrão. Colocada em votação, a matéria é aprOvada. A seguir, o 
Senador Eduardo Suplicy passa a ler o parecer favorável que ofe
rece ao PLC ~ 50193, que ''exclui a Empresa Brasileira de Aero
náutica S.A.- EMBRAER da abrangência da Lei n' 8.031, de 12 
de abril de 1990, que criou o Programa Nacional de Desestatiza
ção11, de autoria do Deputado Ernesto Gradella. Colocado em dis
cussão o Projeto, participam os Senadores R.onan Tito, Moisés 
Abrão, Magno Bacelar e Eduardo Suplicy, sendo concedida vista 
da matéria ao Senador Moisés Abrão pelo prazo regimentai de _cin
co dias úteis. Ainda ·com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy 
procede_ à leitura do parecer favorável que oferece ao PLC ~ 
227/93, que ''veda a de.stinação de recursos e auxílios púbJicos que 
especifica", de autoria do Deputado Jamil Hadad. Não havendo 
quem queira discutir, a matéria é submetida a votação e é aprova
da. Em seguida, o Senador José Richa lê o parecer favorável que 
oferece ao PLC ~ 228193, que ''proíbe as instituições oficiais de 
crédito a conceder empréstimos, fmanciamentos e outros -benefí
cios a pessoas juridicas em débito com o FGTS", de autoria do De
putado Edson Silva. Em discussão a matéria. fala o Senador Carlos 
Patrocínio. Colocada em votação, a matéria é aprovada. Passa-se, 
a seguir, à apreciaÇão do PLS N-"_224/91, que 11determina a atuali
zação monetária dos dividendos a pagar aos acionistas das socie:~ 
dades anônimas, e dá outras providências", - de autoria do 
Senador Carlos Patrocínio- cujo relator, Senador Affonso Camar
go, apresenta parecer favorável. Em discussão a matéria, partici
pam os Senadores Moisés Abrão, Cirrlos Patrocínio, Mansueto de 
Lavor, Ronan Tito, Meira Filho, Gilberto Miranda e José Richa. 
Submetida a votação nominal, a matéria é aprovada. Tendo sido 
apresentado requerimento de dispensa de insterstício de iniciativa 
da Presidência da Comissão, a matéria vai a turno suplementar,-
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sendo aprovada. Pross_eguindo, o Senhor Presidente confere a pa· 
lavra ao Senador Eduardo Suplicy, para ler o seu parecer, favorá
vel nos termos do Substitutivo que apresenta ao PLS ~ 73/93, 
que "dispõe sobre a _obrigatoriedade de incluir na nota fiScal ova
lor do frete do transporte de combustíveis", de autoria do Senador 
Esperidião Amin. Não havendo discussão, a matéria é submetida a 
votação nominal e é aprovada. De acordo com requerimento de 
dispensa de interstício de autoria do Senhor Presidente, a matéria é 
apreciada em turno suplementar, sendo aprovada em votação no
minal. Tendo em vista o avançado da hora, o Senhor Presidente 
comunica que ficarão adiadas, para uma próxima reunião, as se
guintes matérias: PLC N" 70/93; PLC N" 234i93, PLS N" 42/93, 
PLS N" 256/89 e PLS N° 227/91. Nada mais havendo a tratar, Sua 
Excelência encerra a reunião às treZe horas e dez minutos, lavran
dO eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será publicada pelo Senhor Presidente. 

ÍNTEGRA DO APANHAMENT<rTAQUIGRAFICO 

Anexo à Ata da 10• Reunião da Comissão de Assuntos Eco
nômicos, realizada em 22 de março de 1994, às onze horas, que se 
publica devidamente autorizada pelo Senhor Presidente, Senador 
João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Presidência abre a 
reunião e passa a plavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, pedi esse 
espaço em caráter excepcional e pretendo me cingir a dois minu
tos. 

Trata-se do seguinte: o Senador participou de maneira espe
cial, de todo o processo de negociação da dívida externa. 

Temos sido informados- e passei a estudar esta questão
de que o Governo, diante da negativa do FMI e da conseqüente ne
gativa do Governo americano de emitir os Zefo Coupoil Bonds, 
adotou a técnica, deu o drible, não sei se à direito oú à esquerda, 
de comprar esses bônus do Tesouro americano no mercado secun
dário. Além da questão prática de que isso vai ter um pequeno 
ágio adiciona- estima-se em US$60 milhões a mais -trata-se de 
um desvio de rota, ou de uma correção de rota- cOmo queiram -
hnportante. 

Fiz um ráPido estudo. Não vou, neste pequeiiO espaç-o de 
tempo, examiná-lo, mas vou deixar com V. Ex• uma pequena nota 
elaborada pela assessoria da Casa, com a competência do assessor 
de todos nós, Dr. Petrônio, contendo alguma referência bibliográ
fica, basicamente a Gazeta Mercantil dos dias 18 e 19 de março. 

Ontem, antes de trazer o assunto à Comissão, falei com V. 
Ex• e, hoje pela manhã. por desencargo de consciência, telefonei 
para o Presidente do Banco Central, dizendo que iria manifestar 
aqui o meu desconforto pelo fato de sempre termos sido informa
dos -e sempre termos colaborado- e, agora, não termos conheci
mento de nenhuma iniciativa do Governo. S. s• me fuformou, e 
agora completou, que na ·quinta-feira lhes ocorreu -a ele e ao Mi
nistro da Fazenda- pelo menos informar à ComisSãO de Assuntos 
Econômicos_ essa alteração de rota. E S. sa estará consolidando, 
através de um convite ao Presidente da Comissão, uma iniciativa 
no sentido de nos manter informados dessa alteração de rota, cujo 
mérito não quero aqui analisar, posto que me dispus a falar ... 
(inaudível) ... a minha comunicação é entregar uma nota com e1ises 
anexos e sugerir ou uma inicialiva nossa, Ou aguardai a iniciativa 
do :Ministro da Fazenda desse contato, que é o IIIÍD..ÚnÜ devido ao 
Senado Federal e à Comissão de Assuntos Económicos. 

Mas repito que fui ínforriiado pelo Presidente do Banco 
Central que o :Ministério da Fazenda, desde quinta-feira passada, 

já tinha deliberado tomar a iniciativa de contatar esta Comissão 
para manter os seus futegrantes informados dos impOrtantes fatos: 
a negativa do FMI, a negativa do Te~uro e a alternativa que foi 
encontrada para o cumprimento do calendário que prevê para o--dia 
1.~5"de abril o encerramento dessa longa ne_gociação que V. Ex• e 
esta Comissão têm acompanhado há tanto tempo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O prazo inclusive 
era fevereiro e foi pedido para ser prorrogado até 30 abril. Vamos 
tomar conhecimento da informação de V. Ex• e repassá-la a todos 
os membros da Comissão, procurando, inclusive, hoje, a Secreta~ 
ria, porque não chegou nada do Banco Central nem do :Ministro da 
Fazenda sobre o acordo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para um assunto importante. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, também 
considero importante que a Comissão de Assuntos Económicos 
seja oficialmente informada sobre os procedimcritos do Governo 
brasileiro. do l\llinistério da Fa.Undã i das-autoridades econômicas 
junto aos credores intemacionáis e ao Fundo- Monetário Interna
cional. 

- O fato de o Brasil ter que colOCar umà -parte -significativa de 
suas reservas junto aos bancos credores como garantia vai alterar, 
de alguma maneira, a previsão que o Governo Federal havia feito, 
primeirO, 6 Governo Collor, e, depois, o GoVerno Itamar Franco, 
sobre quai seria de fato o desconto efetivo que o Brasil teria nane-
godação que se está desenvolvendo. - -

Tendo_em vista que um volume maior de reservas se tornará 
necessário para a garantia junto aos credores internaciOnal, tendo 
em vista que anteriormente o Governo havia exposto que uma par
te _desses recursos Seria colocadi pOr instituições como o Fl\11 e 
Banco Mundiai;-Inas que agoiã: é de responsabilidade do Governo 
brasileiro, há uma alteração nos cálculos que nos foram apresenta
dos pelas próprias autoridades. Daí a necessidade de termos infor
mações preç.i,~'! a respeitO, inclusive sobre a maneira como essa 
nova situaçãO Pode estai-alterando o cumprimento da resolução do 
Senado. 

O Governo brasileifo tem, perante Õ Senador, o compromis
so de só arcar com compromissos desde que os mesmos não este
jam indo além da capaCidade interna de pagamento do setor 
público. Por isso precisarmos contar aqui com a pfesença de auto
ridades do Ministério da dazenda ou o Presidente do Banco Cen
tral para que tais esclarecimentos sejam prestados. 

Portanto, mais que um contato fuformal. seria importante a 
presença de· Presidente do Banco Central, do negociador desse 
acordo ou de representante do Ministro da Fazenda junto a esta 
Comissão. - - -· 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - tem a palavra o no· 
bre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, é muito importante sabermos dO Sr. Ministro da Fazenda 
e ,do Presidente do Banco Central quando começaram as compras 
desses bonds, quai o valor comprado e_ se o prazo de vencimento é 
realmente de trinta anos. Todas as ve-?es em que o Sr. Ministro da 
Fazenda esteve. aqui, _inclusive da última. ele nos afirmou_ que to
dos os recursos estavam no Banco da Basiléia. Em nenhum mo
mento se falou na compra desses bonds. 

Tendo em vista que o MiniStro está para sair do Ministério, 
se realmente for confll'Diado o fato de que S. Ex' é candidato à 
Presidência da República, acho que isso deixa muito claro que a 
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atitude de S. Ex a foi mais uma vez a de tentar impressionar a opi
nião ptiblica, tentar passar a impressão de que o acordo já estaca 
fumado. todavia, essa compra teve fms eleitorais, porque não ha
via necessidade nenhuma de apressá-la, tendo em vista que pode
ria ter havido mais diálogo c;om o Gõvéfifo americano no que diz 
respeito à emissão desses, 2,8 milhões. 

Acho muito estranho o fato de que o Ministro vá aos Esta
dos Unidos e na volta faça essas aímnações. Sabemos que esses tí
tulos subiram violentamente, nas últimas semanas, nos Estados 
Unidos e no mundo, tendo em vista a compra maciça efetuada 
pelo Govermo brasileiro. Se isso vier a se _cóncretiiaf; deveremos 
repudiar a atitude do Ministro e conseqüenú~niente a do Presidente 
da República, que deve ter autorizado e~ssa operação e, com cérte
za, sabia da mesma antecipadamente. E preciso saber, por exem
plo, qual a corretora que efetuou a compra, quanto custou, quem 
ganhou com isso. A Comissão de Assuntos Económicos e o Con-
gresso não sabiam disso. ·-

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra o Se-
nador Ronaldo Aragão. --

O SR. RONALDO ARAGÃO -Sr. Presidente, trata-se de 
um esclarecimento. Como não estive presente à reunião de que o 
Sr. Ministro da Fazenda participou, não sei se o Senador Gilberto 
Miranda teria condições de dizer se a compra dos bonds utilizou 
reseiVas. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sim, usou reservas. O 
Banco Central sempre- respondendo a V. Ex•, Senador Ronaldo 
Aragão- pode e deve gerenciar e trabalhar esse dinheiro no mer
cado internacional para ter recursos e não sofrer desvalorizaJão. 
Atualmente, o Banco da Basiléia paga-menos do que a .inflaÇão 
americana; então, estamos perdendo com esses recursos lá. No en
tanto, o Sr. Ministro, todas às vezes que aqui esteve, afirmou que o 
Banco da Basiléia representa segurança para quesse dinheiro não 
venha a ser arrestado por nenhum credor. 

A mesa do Banco Central trabalha no mundo inteiro com
prando e vendendo títulos. Ela pode fazer isso, sem dúvida algu
ma, e deve fazer. E enquanto pagamos 1~%. 17%, 26%, não 

tamos fazendo uma falcatrua, porque, ao mesmo tempo em que es
tamos negociando oficialmente com os bancos particulares, estare
mos indo para o mercado paralelo fazer compras de títulos. Então, 
era hora de o Brasil dizer que não vai fazer negócio com os bancos 
e, sim, comprar no mercado de títulos o valor dos títulos. 

O que foi que aconteceu? Havia um comprotnisso do Fundo 
Monetário Internacional de um empréstimo-ponte no momento em 
que se acertasse a prorrogação das dívidas por 20, 30 anos - ·Por
que são sete modalidades, é uma cesta bastante complexa essa da 
renegociação. Nesse momento, o FI\III, do qual somos sócios fun
dadores e onde temos uma boa reserva, teria se comprometido a 
nos emprestar a importância de 3 bilhões de dólares, a juros de só
cio, ou seja, juros subsidiados, juros de 4% a 4,5% ao ano. no má
ximo, 5% ao ano, para que o Brasil fizesse a securitiztlção de sua 
dívida. AconteCe que o :Ministro Fernando Henrique veio do exte
rior com um discurso que estranhei: 'lO FMI não quis bancar ... , 
não sei o quê ... , não sou mais candidato ... 11 

Na verdade, temos muitas_.especulações a fazer em tomo 
desse assunto, Senador Ronaldo Aragão, que acredito está muito, 
muito, muito, muito mal contado. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Ronan Tito, só 
para que eu fique esclarecido: a comprã desses títulos está sendo 
pelo valor de face? Ou qual é o deságio? 

O SR. RONAN TITO -Aí é que está. A denúncia .. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Está sendo comprado 
no mercado aberto, e o preço cresceu violentamente nas últimas 
semanas. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Mas cresceu em face da 
compra do Brasil. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Claro, começou a ter 
procura! Antes, não havia procura, ninguém queria compfar título 
do Brasil! 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Porque não havia merca-
do. 

sabemos como são feitas essas operações do Banco Central Já fiz O SR. GILBERTO MIRANDA - Título de 30 anos do 
requerimento pedindo informações e hoje estou encaminhando no- governo attl.ericano tem niarcado~ mas-~-~:1!1- mercado de juros en
vamente um novo requerimento pedindo todos esses dados, por- tre 5% e 6%. O governo americano não la.D.çou bilhões de dólares 
que o Sr. lvfin.istro, da útima vez que aqui esteve, nos informou e, sim, um número reduzidÕ. Mas qualquer governo do mundo, 
que o di.Dheiro estava no Banco da Basiléia e, em nenhum momen- qualquer corretora ou banco que Vá ao mercado, não consegUe 
to, S. Exa nos falou que estava comprandO títulos. cOillprar, em UJlla ou_ duas se~as. 2,8 bilhões em títulos. Esses 

o SR. RONALDO ARAGÃO _ A compra de títulos e_in.- títUlos estão espã.lliados .rio mUndo inteiro. Só consegue se pagar 
30 anos, em que vem favorecer 0 Bras!? uma taxa ou se pagar um deságio menor e comprar por um valor 

de face maior. Como o Senador ressaltou, o fato estranho é que ía-
0 SR. RONAN TITO - Trata-se da securitização da dívi- mos ter um empréstimo do Banco Mundial e, conseqéntemente, o 

da. porqie um percentual do nosso dêbito faz parte do nosso acerto governo americano se Comprometeu, como forma de ajudar os 
com os bancos internacionais. Tivemos uns quatro acertos: o acor- bancos nesse acordo, a emitir 2,8 bilhões de títuloas, sem ágio, 
do da inadimplência, o Cube de Paris. os organismqs oficiais que sem nada, e nós compraríamos do governcr americano. E, da fonna 
partem do FMI, do Banco Mundial e do Banco Interamerticano e, que a história está sendo contada, isso aí soa muito mal. Quem ga
agora, estamos na fase .fmal com os bancos particulares num total nhou com isso? Tenho a certeza de que não foi 0 povo brasileiro. 
de 36,38 bilhões de dólares, mais ou menos. 

Muito bem. Acontece que esses bancos fazem algumas exi- O SR. RONAN TITO - Senador, no -passado, Dós já tive-
gências para renegociar essa dívida. Por exemplo, quando estou mos uma advertência do FUndo Monetário Internacional e do Ban
devendo a um banco, eles pedem uma garantia. É a securitização. co Mundial, de todos os organismos internacionais sérios. 
Estamos comprando o quê? Bónus do Tesouro norte-americano Primeiro, por que o título brasileiro, título até vencido, cai a um 
com deságio nottnal, num percentual, se não me angano, de 20% preço tão aviltante? Porque o Brasil não paga as dívidas. :Muita 
ou em tomo disso, que será lastreado. gente acha isso vantagem. Isso é péssimo! Já imaginou UII! titulo 

Agora, num ponto merece destaque em toda essa história. meu de 100 mil valer apenas 25,27 ou 30 mil cruzeiros? E sinal 
Eu gostaria de chamar a atenção do Senador Gilberto Miranda que eu não sou um bom pagador! Então, quando começamos a ne
para a denúncia de que estaríamos comprando no_:gte~ado livre_ t.í-_ gociar a dívi4a, essa cotação melhorou. Acontece que em um de
tolos do Governo brasileiro. Se isso for verdàde- desculpem-, es- -- terl:niuado momento o Govemo brasileiro foi mais inteligente, ou 
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menos agressivamente desonesto, e mandou que as suas estatais 
comprassem esses títulos lá fora. Então a V ale do Rio Doê e e a Pe
trobrás começaram a comprar esses títulos a 25 centavos de dóla! 
a cada um dólar. O Tesouro norte--americano, o FMI e o Banco 
Mundial protestaram e disseram: se vocês continuarem fazendo 
isso, especulando com a malandragem de vocês - primeíro, Vocês 
não pagam, abaixam o valor da dívida e depois mandam uma esta
tal comprar isso por 20% do valor-, então não vai ter negociação, 
vai ter retaliação de lado a lado, vai haver arrestos e tudo mais. En
tão, nós nos compi"ometemos a não mais prã.tiC"itr eSse tiJX' de- riier
cado, ou seja, comprar num chamado mercado livre, que, na 
verdade, para nós, é mercado paralelo. Para nós, só, para o Tesou
ro brasileiro. Se algum brasileiro quisesse li lã Jorâ- Comprar esses 
títulos, poderia. 

Mas se o Governo brasileiro quisesse, verdadeiramente, le
var vantagem em cima disso, com inteligência e com 3c:Uidade, de
veria dar condições, por exemplo, a esses brasileiros que levaram 
dinheiro para fora, os chamados dinheiro evadidos, para que eles 
retornassem com esse dinheiro, como- fez o México. O México 
criou condições para o retomo desse dinheiro. 

Ora, desses 30 e tantos bilhões de dólares, sou capaz de 
apostar com V. Ex•, nobre Senador, que a metade disso é dinheiro 
brasileiro que :çç_tor.nou, porque os fundos de pensões que entraram 
aqui, segundo múitos, para especular- e alguns estão especulando 
mesmo - é peanuts, como dizem os americanos, é uma pequena 
coisa de cada. Mesmo porque esses fundos d_e previdência privada, 
que não arriscam nunca grandes lotes em mercados que não têm 
muita segurança. Eles vão comprar de quem? Do Japão, da Coréia 
do SuL- estou falando de títulos americanos. Eles vão para os Ti
gres Asiáticos~ porque têm seguranã absoluta. Porém, a remunera
ção é muito baixa. E, de repente, temos uma remuneração 
altíssima aquiu no Brasil Aí eles vêm para cá pes-car timburé, 
como dizemos na gíria. Então eles colocam pequenos valores aqui 
dentro. Por que os brasileiros. na época, saíram com dinheiro do 
Brasil? PrimeirO, por medo da hfOOrinflação; segundo, alguns com 
medo da eleição do Lula. Então, houve uma evasão- de recursos. 
naquela época, em um petíodo de dois anos mais ou menos, esti
mada em vinte e tantos bilhões de dólares. Como já tinhamos lã 
fora qualquer coisa em tomo de 20, há uma estimativa de que te
nhamos, lá fora. mais de 40 bilhões de dólares. 

No meu entendimento, esses 36 bilhões de dólares que en
traram aqui, de 15 a mais, são de retomados brasileiros que vieram 
investir através da Bolsa, porque, verdadeiramente, o dinheiro bra
sileiro, hoje, não tem muita segurança coinO está sendo muitO beffi 
remunerado. 

A par disso, aconteceu - e é muito grave - que o Tesouro 
Nacional, com esse recurso. estava comprando, no mercado livre, 
os títulos desagiados justamente pela nossa inadimplência. Então, 
este País não é sério! Está negociando conosco aqui na frente, 30 
anos, securitização da dívida e, por baixo, está mandando comprar 
títulos desagiados justamente porque não pagaram na época. -O 
que aconteceu por causa disso? O Frvn, que havia prometido 3 bi
lhões de dólares de um emprêstimo ponte ... e um empréstimo pon
te não é dinheiro subsidiado, é dinheiro que ele empresta para os 
sócios dele. E é muito bom que se diga, porque se vê muita gente 
falando: "a política do FJ\.1L porque o FMI. não sei o quê11! Vejam 
que a Rússia já está no FMI, assim como a Chúla e a Albânia. Fo
ram implorar para entrar no FMI! Po~que o F!vll é uma agência de 
desenvolvimento e de auditagem. E quem não está no Fl\11 está 
fora do mundo, está fora do mercado. 

O que aconteceu? M.chel Camdessus é um sujeito extraor
dlnário, é um socialista. Michel Camdessus foi Ministro no GoVet-

no Mitterrand. E é um sujeito que tem um relacionamento extraor
dinário com Fernando Henrique Cardoso,-porque foriUn córegas na
Sorbonne. 

Tive a oportunidade de ncontrar-me com ele e com Fernan
do Henrique Cardoso nos_ Estados Unidos. Almoçamos juntos e 
pude ObSerVar que MiChael Camdessus ê um fã do Brasil, é um la
tino, é um homem interessantíssimo, mas é duro. Ele disse que um 
empréstinio-ponte nO valof-de 3 biThões de dóÍares é- impossível de 
se conceder ao BrasH e corto~ a quest~. 

Então, agora, o que o Ministro Fernando Henrique está ex
plicando para a população? Que ele vai adiantar para o FMI 3 bi
lhões de dólares para fazer esse emprêstimo-ponte para a 
sCcurítizaçãO da nosSa dívida e que depois o FJ\.11 vai nos empres
tãi'. Vai?! 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra continua 
franqueada. 

O SR. GILBERTO MffiANDA- Senador João Rocha, eu 
gostaria de propor a V. Ex•que convocássemos o Sr. Ministro para 
comparecer ao plenário do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Eu gostaria de trans
mitir a V. Exa que acabo de pegar o telefone- estava apenas espe
rando V. Exa. temiinaf - para convidar o :M:inistro Fernando 
Henrique Cardoso, com a aceitação da Comissão, para tomar um 
café da manhã, na quinta-feira. E se a Comissão não ficar satisfeita 
com as informações que serão solicitadas ao Sr. MinistrO, nóS o 
cvonvidaremos para que compareça a esta Comissão, porque, com 
titular e membros, somamos 54. Então, a reunião_ seria melhor 
aqui. Caso esse encontro não nos esclareça totalmente, nós o con
vidaríamos para comparecer ao plenário. 

O SR. RONAN TITO- Temos dois assuntos que já estão 
sendo postergados. Um é a questão da agricultura, a respeito da
quele decreto legislativo sobre o qual temos que decidir. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O nosso intuito era, 
exatamente, levar esse assunto a S. Ex• 

O SR. RONAN TITO -Agora vou usar uma postura de 
um certo partido, que diz: ''Enquanto não se votar o salário núni
mo não faço nada"! Agricultor, no Brasil, virou bandido. No mun
do todo a agricultura é bast.;mte subsidiada e o agricultor é tido 
como herói. No Japão, spo o professor tem status maior do que o 
agricultor, porque os japoneses sabem que o agricultor cumpre 
uma função social básica, que é a de porduzir alimentos para os 
outros. Aqui, no Brasil, virou bandindo! Os heróis são os burocra
tas, os agentes fmanceiros. 

Enquanto não se clarear essa questão, Sr. Presidente, quero 
dizer que não terei nenhuma boa vontade. Já não tenho boa vonta
de com este Goveino, nias estou votando igual "cabrito quando vã.i 
para a água". Mas, agora, nem isso, nem isso, Sr. Presidente! Pre-
ciSamos decidir essa situação. -

Hã poucos dias, os agricultores estiveram, aqui, na Esplana
da e mostraram o preço de ''porteira11

, em que o litro de leite foi 
vendido a 60-Cruzeiros. Mas é um absurdo, está barato assim?! E o 
preço que nós recebemos. 

Não sabem os consumidores - muitos sabem, mas fmgem 
ignorar até por suas pretensões eleitorais - que o agricultor neste 
País é superespezinhado, a começar pelo Banco do Brasil, que, de 
càda seis sacos que empresta ao agricultor, rouba doze. Ai, vem o 
Governo e toma mais 18 sacos de ICMS. E depois o agricultor é 
bandido e os agentes fmanceiros -são heróis! 

Sr. Presidente, eu gostaria que se decidisse isso, mas que 
fosse numa reunião públiCa aqui, e não de café da manhã, com a 
presença do Presidente do Banco do Brasil, do Sr. Ministro da Fa-
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zenda e do Sr. Ministro da Agricultura para que decidisse isso. até 
para que se diga o seguinte: "Olhe, nós t~nios a ASsociação dos 
Pequenos Agricultores de Minas Gerais, que está propondo ... eu 
tenho uma propositura até interessante. -

O SR. MEIRA FILHO- Permite-me V. Ex'um aparte? 

O SR. RO N AN TITO - Pois não. Ouço, com muito prazér, 
o aparte de V. Ex• 

O SR. MEIRA FILHO - Nobre Senador, eu quero louvar 
V. Exa pela ênfase que usa para defender a agricultura. E vou até 
um pouco mais longe: se não fosse-por ela, não estariamos aqui, 
porque a agricultura, como disse Humberto de Campos certa feita, 
é a mãe de todas as artes. Sem comida na barriga. Senador, não 
existiria Congresso, não existiria nada, o carro não anda, _o navio 
não navega. Sein agricultura é impossível. V. Ex•, então, está ab
solutamente correto quando dá essa ênfase e a-defende, como agri
cultor e pecuarista. Parabéns a V. Ex• 

O SR. RONAN TITO - Mas, nobre Senador, o meu ex
chefe dizia o seguinte: ''É óbvio? É. Não é praticado? É trágico." 
Nós vivemos no Brasil, neste momento, a tragédia do óbvio, quer 
dizer, o óbvio que não é praticado, uma tragédia total. O mundo 
todo sabe que, sem agricultura, não vai. Karl Marx disse que toda 
a riqueza vem da terra. A Bíblia, muito antes, disso: "O coxpo não 
é mais do que a comida.'' Mas, aqui no Brasil, importante é buro
crata, porque o corporativismo é que está imperando, está arreben
tando com o nosso Brasil. 

Pergaram uma entidade, nobre Senador, que não pertence 
aos atuais funcionários ·dõ Banco do Bfãsil nem à atual Diretoria: 
chama-se Banco do Brasil, que tem 180 anos de- sacrifíciO e de 
luta; não pertence aos funcionários e muito merios a duas cmpcia
ções que estão se digladiando lá dentro, dois Sindicatos. 

Sabe V. Ex• o que está acontecendo neste momento? Pas
mem V. Ex a&: é o Brasil dando lições à ~~ssi~. _Nós t~mos audito_
res sindicais nas Diretorias do Banco do Brasil! E o fim! Na 
Rússia havia os representantes do povo, que eram õS chamados co
missários do povo, mas eram comissionários do povo todo. Agora, 
não: você tem o auditor dos funcionáriOs. --

Interessante, tivemos um bandido no Brasil, que deu uma 
aula de óbvio também, mas com quem aprendemos um pouco: 
chamava-se Lúcio Flávio, o passageiro -dã agonia. Um dia a Polí
cia quis fazer um acordo com ele e ele falou: ''Ladrão é ladrão, 
bandido é bandido." No Brasil, nós queremos misturar tudo. Aqui 
empregado é quem manda e patrão é quem tem que obedecer." 

O SR. GILBERTO MffiANDA-Isso foi com Marie! Ma
riscot, com quem propuseram um acordO e ele falou: 'Ladrão é la
drão. Polícia é polícia.'' 

O SR. RONAN TITO - Mas, aqui no Brasil, não. Dono é 
o empregado e o empregado é o dono. Foi por isso que eu falei 
certa vez, nobre Senador, que nós estamos vivendo -é initante 
quando nós começamos a analisar o atual Brasil, porque aqui não 
existe a realidade, existe o imaginário. O i.niaginário. O imagjnário -
é que domina. Nós viVemos do imaginário. A realidade é que se 
dane. 

A realidade no mundo é a seguin~: __ sem_ comida, ninguém 
vive. No Brasil não. Nós não vivemos sem novela, mas sem comi
da nós vivemOs. Tanto é prova que o agricultor não yale nada nes
te Pais. E tem muita coisa para ser decidida. Agora, isso precisa 
ser discutido em público. Eu sei que a imprensa não vai dar nenhu
ma cobertura, porque isso não tem importância. A imprensa vai 
dar cobertura aos escândalos, principalmente aqueles que, por ve_n-
tura, afrontarem a Constituição. -

Por exemplo, assisti, na Rede Globo- que espeláculo boni
to - um apresentador dizendo que o salário de Deputado custa 
duas mil e seiscentas vitaminas; ele deveria mandar o deputado 
embora e pedir a uma mulher que fizesse duas mil e seiScentas vi
tanlinas. Como podemoS dispensar a representação popular. a de
mocracia, que não há invenção nossa? Por amor de Deus! 

Outro dia, houve uma discussão aqui sobre aquelas duas se
nhoras _distintas - que estavam tripudiando sobre o Senado e o 
Congresso Nacional. Mas, aquela emissora é uma concessão do 
Congresso Nacional. Por que o Congress'? NaciOJ:.!al não cancela, 
por uns dias, apenas, para se ver o que acontece,_ E uma proposta. 
Vamos cancelar as concessões da Rede Globo e do SBT por uns 
dias. Por que não? Se somos o poder concedente, também, pode
mos ser o poder cancelador. 

Poder abastrado, covarde! Temos que assumir o nosso Po
der: ou o Congresso Nacional assume o seu poder, ou não temos 
democracia. Temos, agora, que viver da democracia concedida. 
Outro dia vi um general falando: eu prendo, etc. Quer di~er que es
tamos vivendo numa democracia por concessão de um general? 
Ele fez essa afnmação e não foi preso. -

Entendo que estamos num regime democrático por um con
sentimento popular. O Congres-SO Nacional é força; o Executivo e 
o Legislativo também o é. 

O Legislativo é poder, é um poder que verdadeiramente não 
se impõe. E quando o Senado tomou aquela atitude, através do Se
nador Esperidião Amin, de pedir urna verificação de quorum, não 
porque seria ilegal aquele salário, mas, porque seria inoportuno, 
então, agora, todo mundo começou a tripudiar. 

Mas, desculpem-me, o caboclo aqui sabe de tudo, depois da 
onça morta todo mundo é caçador, todo mundo é valente. Dep:Jis 
que o Senador Esperidião Amin pediu a verificação de qu~rum, 
quando todos perceberam que não_ se ir!_a votar - fiquei impressio
nado de verificar a valentia" da R.ede.Giobo, a valentia de alguns 
militares. Ah, que povo valente, que povo extraordinário! 

Sr. Presidente, está muito dificil. Está muito difícil. Mas, 
faço questão, absoluta, que venham aqui o Sr. Ministro da Agri
cultura, o Sr. Ministro da Fazenda, e o Sr. Presidente do Banco do 
Brasil para resolvermos de vez eSse pioblema. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- E do Banco Central, 
também para discutirmos o problema do Proagro. 

O SR. RONAN TITO - É, o Banco Central arrecada do 
Proagro, mas, não paga. V. Ex a tem toda a razão. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Para uma questão de 
ordem, tem a palavra o Senador Carlos Patrocínio, após o Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, gostaria 
9-e apoiar a tese do nobre Senador Ronan Tito, apenas, acho que ao 
invês de café da manhã, tínhamos que fazer essa reunião mesmo. 
Lã é mais favorável a eles, e aqui acho que é mais favorável para o 
Congressq_Nacionaldiscutire_Ssas_questões. _ __ "_ _ __ 

____ Gostaria: de tratar ainda de outro assUnto. Sr. Presidente, 
embora, de menor importância, mas que diz respeito à elaboração 
d_esta pauta de votação. 

Há um ano atrás, havia um projeto de minha autoria como 
terceiro "item da pauta, e vão aparecendo novas matérias, e as ou
tras vão sendo procrastinadas. Parece que são matérias que não 
têm importância nenhuma para a legislatura. 

Eu gostaria de solicitar- a V. Ex• que não prOCrastin~se a 
V()tação de matéria que, a meu juízo, não-suscitarão maiores dúvi-_ 
das. Não porque se trata de um projeto de lei de nossa autoria, mas 



Abril de 1994 DIAR10 DO CONGRESSO 7'/AClüC\JAL i Sei:"' II I Sexta-feira 15 1829 

é que isso aqui passa a acontecer de maneíra contUmaz, oil seja, 
vão aparecendo novas matérias e projetós- de lei que não sUscita
riam discussões, ficam, aqui, dois, três, quatrO, cinco anos. O Se
nador termina seu mandato, morre, e não consegue ver votado o 
seu projeto de lei. 

Esse_o protesto que gostaria de fazer, ratificando, mais uma 
vez, o nosso apio integral à proposta do eminente Senador Ronan 
Tito, devendo- essa reunião ser realizada aqui, ou no âmbito desta 
Comissão ou no plenário do Senado Federal. -

Muito obrigado, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- tem a palavra o no-
bre Senador Eduardo Sup1icy. -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, iniciamos 
o diálogo sobre o acordo da dívida extema, sendo mais do que jus
to que o Senador Ronan Tito e outros ponderei:n ã. ilecessidade de 
esclarecimento mais aprofundado sObre õ dec-!eto legislativo ã. res
peito dos créditos rurais; mas como houve algumas reuniões para 
tratar desse assunto, não tendo ainda se chegado a uma conclusão, 
e sobre a questão da dívida externa é premente a necessidade desta 
Comissão ser infornada, também quero -reiterar a irilf)ortância da 
reunião ser realizada no âmbito da Conússão. - - - -

O Governo brasileiro deverá prestar informações, e 6 neces
sário que as mesmas sejam do conhecimento público, devendo in
clusive ser transmitidas aos Senadores e registradas, porque 
precisamos comprar as novas ínforiiiã.Çôes Com aquelas que esta
vam nas diversas exposições de_ motivos sobre os vários acordos 
com os credores externos. Ou seja, teremos uma nova situação que 
deve ser comparada com aquela que havia sidOf>revista pelas auto
ridades, com os dados de como esta nova situação vai alterar o que 
antes havia sido previsto. E precisamos· tei eSses parâmetros regis
trados aqui na Comissão. 

Assim, Sr. Presidente, avalio que, ao invés do café da ma
nhã lá, devemos fazer a reunião aqui, logo cedo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Penso que deva ser 
logo cedo, pois temos a Revisão Constitlicioilal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Exato. Não há hnpcdi-
mento para que estejamos aquL - ---

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Teria que ser na par
te da manhã. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Às 8h. 

O SR. PRESIDENTE (Joiio Rocha) - A minha sugestão 
para que seja cedo é exatamente no sentidc de- não haver choque 
de horários, o que impediria os Senadores de falarem o c,IU_e _dese
jam ou pedirem informações. Mas a rcuriião deve sei oficial e não 
informal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Exato. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Lá, seria mrta reu-
nião informal e, aqui, uma reunião oficial. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Que seja oficial a reunião. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A sugestão aeria 
marcar a reunião para quinta-feira, às 8h. 

O SR. RONAN TITO - Estou de pleno acordo, somente 
gostaria de avisar que -não é ameaça- no momento em que esti
ver aqui um Ministro primeiro irei -trátai de assunto de débito agri
cola. Vou ficar feito 11disco quebrado", a menos que me tirem deste 
plenãrio. porque não aceito que se postergue mais esse assuntó -
não aceito! A menos que se resolba isso antes! 

EnquafltO isso, temos homens de mãos calejadas, ao relento, 
sendo executados. E estamos aqui discutindo. 

NO meu enteD.~Imenio,-pelos ementos de que disponho e 
que pude ler até agora, pela reação do FMI, penso que o Governo 
brasileiro tomou atitudes que merecem ret<XJUe. Mas esse retoque 
é externo. Existe uni retOque interno que deve ser feito primeiro. 

Se quiserem fazer amanhã a reunião, das 8h até a meia-noi
te, estou disponível. 

O SR. GILBERTO MffiANDA - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. RONAN TITO Pois não. 

O SR. GILBERTO MJRANDA - Sr. Presidente, penso 
que é muito importante convocarmos o Ministro o mais rápido 
possível. Todos nós sabemos que o .Ministro é candidato à Presi
dência da República e que deixa o Governo na quarta ou quinta
feira da semana que vem. 

Então, de·vetiamos tentar convocar o :Ministro para amanhã, 
porque, toda vez em que se convoca um Ministro, aqui, a reunião é 
marcada para às !Oh, chega-se às llh e termina-se ao meio-dia, 
porque ele tem reunião com prefeitos, cOi:n iSso e com aquilo;-e 
nunca se resolve absolutamente_nada. 

As duas matérias são muito sérias e deveriamos convocar o 
Ministro para amanhã, às 8h. A Ordem do Dia da Revisão nunca 
se inicia antes das 16 ou 17h, pois antes tem o "pinga-fogo". Se 
deixarmos para quinta-feira e S. Ex a alegar que não pode, na sexta
feira ninguém virá, segunda, também não, na quinta-feira o Minis
trpo vai embora. E como ficamos? 

O SR. MEIRA Fll..HO- Senador, penso que essa questão 
de horário no Parlamento seja mais um defeito de todos nós. 

Parece-me -e a mim isso está à flor da pele - que há uma 
acomodação na Casa aos interesses de cada um e o horário fica 
para depois. 

Eu sou um dos menos que fala nesta Casa. Certa feita, disse 
nesta Comissão que horáriO parlamentar--é horário parlamentar, 
porque nunca ninguém chega na hora, tudo se atrasa. Esse é um 
defeito nosso, que tetilõs que corrigir. -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra continua 
franqueada. Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, na discus
são iniciada no dia de hoje com relação à dívida externa, compra 
de bônus, a Comissão está exigindo esclarecimentos de como es
tão sendo feitos ps ·valores, o spread, etc. 

Vi atravéb. da imprensa, há quinze dias, e até suscitaria do 
Senador Ronan Tito em que estado se encontra esse decreto legis
lativo com respeito à questão da dívida dos agricultores brasilei
ros? O que o Governo fez ou deixou de fazer? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Essa sugestão do 
Senador Ronan Tito foi conversada na semana passada, porque o 
Senador faz parte de uma Comissão Especial criada, juntamente 
com os Senadores Esperidião Amin, Jonas Pinheiro e cinco parla-
mentares da Câmara. ----

A Presidência endossa a proposta e vai falar com o Jv1inistro 
da Fazenda sobre essa idéia. .Vamos mudar a reunião para aqui e 
vamos sugerir a vinda também do Presidente do Banco do_ Brasil, 
elo Presidente do Banco Central e do Min.istro da Agricultura, para 
que o Governo dê uma solução sobre a política agricola para o 
País. 
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Mas veja o seguinte: o 
que se alardeou aqui é que havia um prejuízo~ 97 bilhões de dó
lares do Banco do Brasil. E o Governo confirmou ou não? 

O SR. RONAN TITO - Isso é mentira, é inversão do sin
dicato lá dentro do Banco. Isso é mentira da grossa! Eles inventa
ram esse número, gostaram desse número. Na verdade, esse é o 
complexo que a Diretoria tem pelo furto que fizeram com a agri
cultura de 1989 para cá. O decreto, nobre Senador, apenas fala em 
sustar a correção monetária. Mas, no Brasil, como eu disse, a reali
dade não existe, o que existe é o imaginário.- Inia_ginário isso e 
pronto: virou 97 bilhões de dólares! 

O SR. RONALDO ARAGÃO --lssoé um negóCio muito 
sério, que precisa ser esclarecido. Como_ diSse o Senador Ronan 
Tito, é o imaginário, mas não :;e pode fazer de uma coisa séria o 
imaginário. - - -- - ·-

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Acredito que o requeri
mento deveria ser por convite. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Creio que teria que 
ser por convite, porque teria que passar na Mesa por um prazo 
mais longo, V amos ver o que determina aqui o art. 50 da Consti
tuição: vamos convidã-lo, vamos expor a ele a necessidade de uma 
reunião formal, em vez de ser uma reunião informal-no café da 
manhã. A reunião de quinta-feira já está Conimnada~ mas vamos 
mudá-la. 

Aqui vale a vontade da Comissão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY:_ Qiiinta:feira o que seria, 
se não fosse ís:So? pode ser à tarde também, vamos fazer uma mo
bilização entre hoje e quinta-feira no máximo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Entre hoje e quinta-feira, 
no momento em que o Ministro puder com o Presidente do Ba:gco 
Central ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tambêm o Ministro 
da Agricultura e Presidente do Banco do Brasil. 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. Presidente, a título de su
gestão, considero de fundamental importância que essa convoca
ção seja feita 6 mais rapidamente possível e creio que seria melhor 
não trazer o Ministro da Agricultura. o Ministro da Fazenda e o 
Presidente do Banco do Brasil, pois vamos colocá-los todos aqui e 
será um jogo de empurra em que não se decidirá nada. 

A minha sugestão seria_que convocássemos o_Ministro da 
Fazenda e o Presidente do Banco Central e, logo em seguida ou no 
mesmo dia seguinte, trouxéssemos aqui o Ministro da Agricultura 
e o Presidente do Banco do Brasil, porque, a1. teríamos como de
bater, já que havíamos discutido com as áreas da economia e da 
agricultura para obtermos alguma definição. 

Se colocarmos todos aqui, vai ficar sempre aquele empurra
empurra, eles vão estudar, o MinistrO Vai ver o que pode fazer,- e-
não vai acontecer nada. 

A título de sugestão, gostaria qUe -se collvocassem o Minis
tro da Fazenda e o Presidente do Banco Centrai para um determi
nado dia e, em outro dia, que aqui comparecessem o 1vfi.nistro e o 
Presidente do Banco do Brasil. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Presidente, peço a 
palaVTa para uma questão de ordem. 

Parece-me; Sr. Presidente, que o Decreto Legislativo na 383 
encontra-se no âmbito da Comissão, Justiça e Cidãdania. 

Não sei se seria oportuno, também, que essa _rell!!Íâo se fi
zesse conjuntamente, principalmente esta com o Ministro da Agri
cultura e com Presidente do Banco do Brasil, com a Comissão de 
COn$tituiçã6, Justiça e Cidadania, já que esse projeto está 'em mãos 
do Senador Alfredo Campos e ainda não veio para análise desta 
Comissão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Creio que para esta quarta 
ou quinta-feira tem que ser o acoi'do da dívida externa. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- É, seria um substitu
tiVo, inclusive para e-Ssa área de agricultura. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, no meu entendi
mento - eu estava falando áqui com o meU colega e amigo, Sena
dor Moisés Abrão -, data venia, com o Dlllior respeito, acontece 
justamente o contrário: se trouxermos aqui o Ministro Fernando 
Henrique ele dirá "É, vou ver com o Banco do Brasil"~ se troxer
mos o Presidente do Banco do Brasil, ele dirá ''Vou ver como :Mi
nistro da Agricultura"; se trouxermos o Ministro da Agricultura-. 
na Ultima vez em que S. Exa esteve aqui, o Senador Gilberto Mi
randa teve até oportunidade de debater com ele -S. Exa, o Minis
tro da Agricultura, dira "Tenho que ouvir o gerente do banco.'' 
Aliás, agricultura no Brasil é sempre tocada dessa maneira: com 
desprezo total. 

Segundo meu entendimento, temos que trazer todo esse 
pessoal para cá, sentarmos com eles e fecharmos questão. Se dis
serem "I~o é com o Ministro da Agricultura"; poderemos respon
der "Ele está aí, decida com ele". Sei que ningUém vai dizer ''Isso 
é com o Presidente Itamar." Estou cansado de saber que ninguém 
vai jogar a responsabilidade para cima_ do Pres~dente Itamar Fran-
co.-

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Sr. Premente, peço a pala-
vra_ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra V. 
Ex' 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - A questão da agricnltura ê 
um problema de seriedade imensa. E quem trabaJha nessa área 
agrícola, quem acompanha o processo de produção agrícola neste 
País, participa dele, sabe que na, área_ dos _pl'_9dutos primários, os 
investimentos são de risco. O agricultor enfrenta uma série de pro
blemas: os fatores naturais; o custo elevado dos insumos; o des
controle do preço dos produtos; a comercialização; o Proagro, que 
é um grande engodo para os agricultores, porque eles nunca são 
pagos, sempre há uma razão para não pagá-los, até mesmo quando 
eles têm razão, eles não recebem. 

É essa a estrutura de produção agricola que temos no País. 
Como todos esses riscos, o investidor, quanto se especializa, ele 
não vai investir no setor agrícola para este é um setor que envolve 
grande risco; ele vai, então, investir em oUtras áreas onde não haja 
risc_o algum. 

O setor primário é o s-etor de alto risco e de resultados ques~ 
tionáveis dos investimentos. Mas e_xistçm por aí alguns heróis que 
investem no setor agricoiã. parã. garantir a produção de alimentos 
para a população. 

Veio o programa do Betinho para combater a fome. Mas, 
Sr. Presidente, existem anralmente tecnologias avançadas que por
duzem máquinas do mais alto padrão tecnológico e que podem até 
programar produções agricolas de alto nível, levando ~m conta o 
pequeno, o médio e o grande prcx:lutor. Todavia, é na questão do 
fmariciamento dos custos, do traiisporte e da comercialização que 
a situação do agricultor se degenera. 
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Nesse caso, por exemplo, Sr. Presidente, os critérios do 
Banco para ímanciamento âcssa ái"Ca de grande riscO- são os mes
mos para ·uma área de pequeno risco ou de risco nenhum. Então, 
quando o agricultor, não tendo a equivalência preço/produto na 
hora do proceso de preparação do solo e plantio, quando chega a 
colheita, geralmente por uma questão que poucas vezes se avalia, a 
natureza coloca a concentração da produção num determinado mo
mento. A produção agrícola é colocac;la no merça_dQ por critério da 
natureza num determinado momento. O mercado é abastecido na
quele momento e entram, aí sim, os intermediários, quando há bai
xa dos preços dos produtos agricolas pela grande oferta no 
m,ercado - uma oferta momentânea, porque naquele momento se 
deu a colheita cm todo o Pais dos produtos agrlcolas. E lá o agri
cultor tem rebaixado o custo do seu produto, não sendo suficiente 
para pagar os investiinentos feítos anteriotmente e, às vezes, ma
nobrado criminosamente dentro do mercado. 

Sr. Presidente, com esse cidadão responsável pela produi
ção de alimento para combater a fome no Pais, realmente, precisa
se ter critériOs. Temos que discutir cOm o Banco do Brasil essa 
questão, como bem colocava o Senador Ronan Tito. 

Essa nossa intervenção, Sr. Proiidente, tem por- objctivo 
apenas clarear, ajudar essa questão, porque, geralmente, quando 
estamos com pequenos, médios e grandes produtores agrícolas1 
convivendo e participando do sistema, sentíinoS esse problema. E 
da agricultura que vem a resposta para combater um dos maiores 
problemas deste Pais, que é justamente a fome, tratada com des
prezo, com descaso, como bem analisou o Senador Ronan TitO, 
com quem concordamos inteiramerite. 

Estamos de acordo que a Mesa seja composta pelo Ministio 
da Fazenda, o Presidente do Banco do Brasil, o Ministro da Agri
cultura, porque faremos uma Mesa Executiva;-dúninuindo os espa
ços que existem para resolver um problema dessa natureza. Vamos 
colocar todo mundo na mesa, porque a resposta para esse proble
ma é urgente. Combater a fome é uma necessidade urgente deste 
País. Mas as medidas dirigidas a criar as condições para combater 
a fome não estão tão urgentes assím. VamOs êOiocal: todo mundo 
na mesa para que o setor de produção de alimento, que é destinado 
a combater a fonie, tenha, digamos, encaminhamentos corretos, di
nâmicos, à altura da necessidade que todos reconhecem. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Concede-me V. Ex" um 
aparte, Senador? 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Com todo o prazer. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador, o Presidente 
Itamar Franco n[o vai resolver nada na agricultura, o Ministro da 
Agricultura não vai resolver nada, o Presidente do Banco do Brasil 
também; eles não vão resolver nada. Nós vamos chegar ao ftm do 
ano e eles vão continuar enrolando os agricultores, a Comissão de 
Economia e- todos os Parlamentares. No dia que o MinistrO da 
Agricultura esteve aqui, S. Exa falou um monte de besteira, bestei
ra da grossa. Disse que o Ministério da Fazenda iria emitir e, coni 
isso, pagar e rever todas as perdas do Plano Collor e tudo o mais. 

Nós sabemos que isso não vai aContecer. 

ConverSando com os Parlamentares do Rio Grande do ·sut 
o pessoal diz que o Ministro é assim mesmo, vai continuar euro~ 
lando. Lamentavelmente, ele é do nosso Partido; lamentavelmente, 
nós não fomos consultados sobre os IVfinistros que foram coloca
dos nos cargos do Governo Itamar, e, lamentavelmente, o PMDB 
está muito mal representado em matéria de Ministros neste Gover
no, do qual não deveria nem fazer parte, porque E um Governo in
competente, um Governo que nãõ trabalha, um Governo que não 

faz nada. Talvez ele se dê ao luxo de ser Governo para carnaval 
mesmo. Dois anos de carnavaL 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Quero concluir meu pro~ 
nunciamento, Sr. Presidente, levando em conta o aparte do Sena
dor Gilberto Miranda. Nós, na Comissão, teremos que criar as 
condições, porque se porventura ... 

O SR. GILBERTO MIRANDA- V. Ex"tem toda a razão. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - ... não sair uma resiXJsta, 
teremos criado as condições ou procurado pelos menos criar as 
condições para que essa resposta saia. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se
nador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Si: Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Estamos precisando 
da presença aqui de três Senadores para iniciarmos a discussão da 
pauta. Pedimos aos Srs. Senadores que se encontram em seus ga
binetes que compareçam a esta Comissão. O Senador Esperidião 
Amin está em reunião no sala 2. mas virá daqui a pouco. 

Com a palavra o Senador Ronaldo _Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Sr. Presidente, enquanto 
não se completa o quorum, desejo fazer algumas considerações. 
Penso que o Senador Aluízio Bezerra tem razão. O SenadOr Gil
berto Miranda alega que o Ministro da Agricultura, do PMDB, 
nosso Partido, não foi iniciado pelo PMDB, mas pergunto a V. 
Ex a, Senador Gilberto Miranda: quem o indicOu? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Tente descobrir, Sena
dor. Existe alguém do Rio Grande do Sul que indicou alguém do 
Rio Grande do SuL Tente imaginar um Senador do Rio Grande do 
Sul que tenha indicado alguém. É sempre aquela panelinha de Pre
sidência de partido. Junta o Presidente com mais um, fala com o 
Presidente da República e_ o coloca um amigo lá Não é uma pes
soa_competente. 

Será que neste País não tem alguém mais competente? O 
atual Ministro já fgoi diretor,já foi tudo. Veja se ele realizará algu
ma coisa neste Governo. Vai passar somente o título de Ministro, 
não vai fazer nada pela agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A palavra continua 
franqueada aos Srs. Senadores. A sugestão é que passemos à pau
ta. Quando atingirmos o quorum, colocaremos o aSsuritó-em dis
cussão. 

Senador Carlos Patrocínio, quanto à inversão de pauta, o 
Secretário explicou-me que o critério usado foi de terminativos e 
não-terminativos. Então, ele abre sempre a pauta cõm os não-ter
minativos. Mas a sugestão de V. Exa serã acatada e colocaremos 
seu projeto também em pauta hoje. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente. eu gos
taria de salientar que, há um ano. o projeto estava em terceiro lu
gar e, hoje, está no último. Então, o ano que vem sai de pauta. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Como o quorum já está quali
ficado, sugiro a V. Ex• que as matérias não-terminativas possam 
ser discutidas e votadas. - --

O SR. PRESIDENTE \João Rocha)- Não podemos votar 
porque temos de ter quorum. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Então, ficaria mais fácil adis
cussão das matérias não-terminàtivas e, quando cõi:iipleiasse o 
quorum, far-se-ia a votação das matérias que não requerem quo
rum, qualificado. 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Secretaria está li
gando para os gabinetes e, já tem informiçãÕ dos Senadores que 
estão presentes. 

Coloquemos, então, em discussão o item 1 da pauta, página 
7, que tem como Relator o Senador Gilberto Miranda. 

Estão chegando os Senadores Jonas Pillheiro, Magno Bace
lar e Henrique Almeida. Agora, teremos quorum. 

O SR. GILBERTO MffiANDA- (Leitura de pareeer SO· 

bre o Projeto de Lei da Câmara n° 22, de 1993, noS 25 e 28, de 
1989, na origem) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão o rela· 
tório. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, só para um 
esclarecimento. 

No iníciO, o Senador Gilberto Miranda, ao ler o seu relató
rio, diz que essa matéria foi examinada na Câmara dos Deputados 
pela Comissão de Justiça. 

Farei u~;in-dagação a V. Exa~ a eomissã~ de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado teve conhecimento da matéria? A 
matéria é pertfuente, para exame, à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania? 

O SR. GILBERTO MffiANDA- Não achamos que fosse 
pertinente. Já tinha sido analisada pela Câmara e a Assessoria do 
Senado, que colaborou conosco, entendeu que não deveria ser 
mandada para a Comissão. Mas nada tenho a opor se a Presidência 
quiser mandar a matéria para a Comissão. de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Levantei essa questão 
porque V. Exa, no início, disse que havia UD!_ exame da Comis::;:ão 
de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara e essa indaga
ção é sobre se o Senado também examinou. 

O SR. GILBERTO MffiANDA- Tivemos parecer favo· 
rável da Câmara, e os assessores do Senado não acharam necessá
rio debater essa matéria porque ela é tranqüila e pacifica.-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Continua em discus· 
são o relatório do Senador Gilberto Miranda. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pa1avra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. SenadoieS que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) ~ 

Aprovado. 
Solicito ao Senador Moisés Abrão ·que relate o item ~ _da 

pauta, à página 19. 

O SR. MOISÉS ABRÀO - (Leitura de parecer sobre o 
Projeto de Lei da Cãmaran• 160, de 1993.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão o rela
tóriO do Senador Moisés Abrão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pediria ao Senador Moi· 
sés Abrão que desse um esclarecimento sobre "cancelamento de 
débitos, de qualquer natureza, para com a Sunab". Quais poderiam 
ser, por exemplo, os débitos - relativos a que tipo de inflação -
que estariam aqui sendo objeto de anistia? 

O SR. MOISÉS ABRÀO - Esses débitos são antigos, da 
época em que a Sunab mantinha o controle de preço e aunmetava 

o comércio, a indústria, em relação a aumentos de preços, que 
eram controlados na época. É evidente que houve o acúmulo de 
pequenas mullas, até 50 UFIRs e, até hoje, isso verp_ tranlitando no 
Judiciário. 

São processos em andamento na Justiça, já que não foram 
liqüidados, e a União vem tendo um dispêndio elevado para acom~ 
panhar esse grande número de processos em valores tão insignifi
cantes. Isso foi na época em que a Sunab detinha um controle de 
preços de mercadorias. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, gostaria de prestar 
alguns esclarecimentos ~obre esse assu~to. 

Parece que isso se deu no mandato do ex-Presidente Fer
nando Collor de Mello. TivCmos um Presidente d? Sunab- um pa
rariaense - que era fisCal do Samey; quem sC lembra disso? Essa 
pessoa começou a aplicar multas, pois ficara encantado com o pla
no. Na verdade, ele era um pequeno comerciante lá no Paraná e 
quando foi lançado o Plano Cruzado, com a história dos fiscais do 
Samey, ele fechou uma loja lá na sua cídade. Isso foi noticiado na 
televisão, e aí ele virou Presidente da Sunab. 

Quando alguém chegava a uma loja, por exemplo, deveria 
estar escrito, numa geladeira, 12 prestações de 50 mil cruzeiro~. 
Mas a lei da Sunab dizia que tinha que ter também o valor total da 
geladeira. Acontece que, quando nõ constava o valor à vista da ge
ladeira, aplicavam-se multas. Mas o próprio Presidente da Sunab
eu estive com ele, um !a paz multo educado, gentil- dizia que não 
havia multas pequenas. Isso sempre aconteceu com as pequenas 
lojas; as cadeias de lojas estavam sempre prevenidas, mesmo por
que essas grandes lojas confiam na incapacidade do nosso pessoal 
de fazer conta e apostar na inflação. Às pequenas lojas, por distra
ção ou não, descumpriam o disposto na portaria da Sunab. 

Estou dando esse exemplo porque foi um dos casos. Eu fui 
à Sunab, estive com o fiscal do Samey, e.J!tão Presidente da Sunab. 
Se alguéril vendesse a sua lojinha e multiplicasse por 20, esse alM 
guém sequer pagaria a entrada da multa. Então, o que tivemos que 
fazer? Votarmos uma anistia para essas multas etc., e criar multas 
graduadas, a partir das reincidênciãs, das recalcitrâncias etc. E esse 
projeto trata disso. 

Acho que esse projeto de lei é apenas para acertar esse pas
sado aí do fiscal do Sarney. 

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, inclino-me, 
na realidade, à aprovação do parecer, principalmente depois do 
bri.ibante esclarecimento do nobre Senaáor Ronatl- Tito. Porque, 
realmente, ne~te País há coisas que nos fazem rir e outras que nos 
fazem chorar. 

Na verdade, no momento, Sr. Presidente, acho que essa lei é 
inócua, tendo em vista as ameaças e as novas leis que e~_tão sendo 
editadas pelo atual Governo, tentante segurar o aumento de preços 
ou a viabilização da URV. 

Desta forma, este é um País onde pensamos estar votando 
uma crise e conigindo outra, quando, na realidade, já existem coi
sas muito mais graves. Há ameaças que estão sendo feítas pelo :Mi
nistro da Fazenda, para punição de aumento de preços, que 
extrapolam tudo isso e inviabilizam o empresariado, principalmen
te o pequeno empresário, que é aquele que diariamente aumenta os 
seus preços, em função da expectativa inflacionária, o que é cultu
ra no Brasil. 

Sr. Presidente, não sei se seria oportuno votar esse -projeto 
de lei boje. Embora concordando com o· parecer, acho que ele é 
inócuo e fora de tempo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Continua em discus
são o relatóriO-do Senador Moisés Abrão. 
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Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. !Pausa.} 
Aprovado. 

Pedimos ao Senador Eduardo Suplicy que relate o item 4 da 
pauta, ã página 33, que trata da não prlvatízaçãci da Embra6-. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra. 
Quem é o Relator? · · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Senador Eduardo 
Suplicy. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Exclui a Empresa Brasi
leira de Aeronáutica- Embraer- da abrangência da Lei no 8.031, 
de 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional de Desesta
tização. 

A exclusão fundamenta-se no avançado estágio de desen
volvimento tecnológico alcançado pela empresa, hoje detentora de 
mais de 40% do mercado de aviões de médio porte, inclusive na 
área militar. 

Em seus 24 anos de existência, a Embraer produziu mais de 
4.500 aerOnaveS, cUJa marc·a e competência são efetív.<imente reco
nhecidas no mercado internacional, acumulando neste período um 
montante de 7,2 bilhões de dólares, dos quais 85_% correspondem 
a sua atuação no nierC-ado civil e 15% apenas ao atendimento de 
encomendas para fms militares. 

Neste contexto, esta empresa promove e consolida a indús
tria aeronáutica nacional, facilitando o desenvolvimento da empre
sa de transporte aéreo com estruturas simples e apropriadas ã 
realização de serviços regionais, propiCiãrido também o atendi
mento de pequenas comunidades. Além de cumprir esses objeti
vos. com comprovados resultados para o País, tem contribuído 
tambl le forma significativa, para obtenção de saldos positivos 
na conta de transações correntes da balança de pagamentos do 
Brasil com o resto do mundo, despontando, com destaque, nas 
vendas de aviões para o mercado aeronáutico regional no âmbito 
internacional. 

Parte sigriific3tiva de suas receitas, 49%, é auferida no exte
rior, detendo 31% das vendas dos aviões adquiridos para os mer
cados regionais na classe do equipamento Brasília. Nos Estados 
Unidos, este índice sobe para 37%. Na área militar, sobressai a ex
cepcional performancedo Tucano, que ocupa 46% na comerciali
zação de treinadores militares de sua categoria. 

Atualmente a Embraer é lider no desenvolvimento de tecno
logia aeronáutica, sobressaindo pelas inovações intrOduzidas neste 
campo, tendo investido cerca de 500 milhões de dólares só no de
senvolvimento das aeronaves civis, o que representa 15% do fatu
ramento do periodo. 

Hoje a Embraer passa por uma fase critica, agravada pela 
difícil situação da ec-onomia brasileira, o que obriga o Governo a 
uma substancial redução de investimentOs, retirando praticamente 
todo o apoio que prestava à indústria aeroespacial e ao desenvolvi
mento tecnológico no País. 

Estas dificuldades orçamentárias tem levado o Governo bra
sileiro a deixar de cumprir váiios de seus compromissos assumi
dos, não honrando pagamento de serviços ou produtos já 
entregues, comprometendo a saúde fmanceira da emrn:esa. 

Diante desta situação, a empresa teve qtie reduzir, de forma 
drástica, o seu nivel de atividades e o número de funcionáriOs etn 

55%. Acreditamos, porém, que a Embraer tem potençial econômí
co suficiente para supei-ar esta crise se for-defmida uma nova polí
tica para reativar a iridústria aeroespacial do Brasil. 

Essas medidas pennitirão o cumprimento das obrigações as
sumidas com entidades nacionais e estrangeiras, inclusive em rií
vel dos próprios governos como França, Inglaterra, Egito, Peru, 
Venezuela, Colômbia, entre outros, além da continuidade dos pro
gramas binacionais com- os governos da Itália e Argentina. 

A solução para a empresa não serla a inversãO de recursos 
públicos para a sua recuperação e, cm seguida, transferir o valioso 
acervo para o setor privado, transformando-a em subsidiária de 
multinacionais. 

A hosso ver, a exclusão da Empresa Brasileira de Aeronáu
tica- EMBRAER- da abrangência do Programa Nacional de De
sestatização é decisão estratégica para o País, que garantirá a 
continuidade da geração e aperfeiçoamento de uma tecnologia de 
~~adquirida ao longo de meio século de est':ldos e _pesquisas. 

Por todo o exposto, o nosso parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lef da Câmara n° 50, de- iniciativa do Deputado Ernesto 
Gradel!a. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra a 
V.Exa 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, quanto ã primeira 
parte do relatório do nobre _Senador Eduardo Suplicy, quero dizer 
que concordo em gênero, número e grau. Quero até dar o depoi
mento de que tenho um avião fabricado pela Embraer que funcio
na direitinho e espero que não me jogue no chão. 

Sr. Presidente, quando me manifestei - fui o único Parla
mentar a fazê-lo- pela privatização da Usiminas, poucos entende
ram. Surpreendia-lhes a minha posição pelo fato de eu ser mineiro 
e ter sido muitQ votado no V ale do Aço. Questionavam: não gasta 
da Usi.minas? A resposta que dei na televisão do meu Estado foi a 
seguinte: porque sou mineiro e prezo extraordinariamente a Usimi
nas, acho que ela deva ser privatizada, para que ela possa ser pre
servada, para que ela possa verdadeiramente atingir os objetivos 
que pretende. Com o acionista que tem atualmente, estará sempre 
marcando passo como está hoje, ou estava até aquela data. 

A Usi.minas hoje, neste ano fiscal de 1993, apresentou um 
lucro de 247 milhões de dólares, recorde dos recordes de todos os 
lucros que a Üsi.minas apresentou em toda a sua história. E 35% 
desse valor é imposto de renda. Quando apropriarmos todos os im
postos- só os sobre o lucro, verificaremos que 53% desses impos
tos foram para o caixa do Governo. A Usim.inas foi criação de 
Juscelino Kubitschek a partir de idéia extraordinária concebida por 
Amaro Lanari Júnior. Era preciso. Naquele momento não havia 
ninguém que quisesse correr o risco de montar uma aci.aria. se Dão 
tivéssemos montado as aciarias com dinheiro do Tesouro NacioM 
nal, não teríamos infra-estrutura para montar indústria automobi
lísticas, indústrias navais e outras. 

A indústria foi crescendo, florescendo. Em um determinado 
momento, o setor público havia cumprido a sua função-, e:i:J.tão, 
chamou a iniciativa privada. 

Sr. Presidente, estive em julho próximo passado na Alema
nha. Gosto muito do pragmatismo alemão. Tive oportunidade de 
visitar o lado alemão que estava sob a direção dos comunistas. 
Ouvi algumas frases lá de que gostei muito. Anotei algumas delas. 
Uma delas era um chamamento: ''Você tem o marco, nós temos 
uma empresa Para vender-lhe11

• Outra dizia: "O goveniO alemão 
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não quer ser dono de nenhuma empresa, mas não abre mão de ser 
sócio de todas". 

Como o governo alemão pode ser sói:io de todas as empre
sas? Quarenta e dois por cento dos tributos do que a empresa pro
duz são do governo. O governo é um sócio-qUe· não quer saber sé a 
empresa gerou lucros ou não. 

A Embraer é um orgulho dentre as empresas nacionais; ·as 
empresas estatais. Não sou dos que concordam com Lady That
cber: 1 Privatizou, resolveu." Também não smi dos que pensam que 
as estatais são o_ paraíSO da irresponsabilidade administrativi-Nao! 
Sabe qual é uma das razões por que sou favorável à privatização 
de algumas empresas, inclusive da Embraer? Porque o acionista é 
muito vagabundo. Refiro-me ao acionista niftj9ritário. No J;O.omen
to em que precisa colocar capital, não o faz. Ela não se desenvol-
v e. 

Querem ver mais? Estivemos conversando com o biretor 
Presidente da Embraer, Coronel Ozires Silva, que é um talento 
como administrador, e chegamoS à seguinte:c_ohclusão. Hoje pode
se importar um avião usado dos Estados Unidos da América do 
Norte, um King Air por exemplo, sem nenhum imposto. Posso fa
zer isso, quebrando a Embraer. Quando a Embraer fez, por exem
plo, aquela extraordinária exportação de aviões para a França, 42 
Xingus, que foi um sucesso tremerido, o governo francês lributou 
os aviões que lá entraram. 

Observem: o GovernO é mau patrão, nãO sage gerir. Permi
te, por exemplo, que entrem aviões usados para competir com os 
aviões da Embraer. Aquilo lá é um inchaço extraordinário. De uma 
só vez Ozires demitiu 2000 funcionários, e ela-continua produzin
do a mesma coisa; se demitir mais três, cói:üillua do mesmo jeito. 
Então, o que temos de fazer? O Brasil não pode abrir mão de ser 
sócio da Embraer! Como? Não sou daqueles que preconizam o Es
tado fraco, o pequeno Estado, o Estado m.ínimo:Não? Quero o Es
tado forte, o Estado que chegue lá dentro e tire seus 40% de 
impostos e que faça exigências. Sonho com o Estado soberano, o 
Estado que verdadeiramente possa dirigir seus êmpféendimentos. 
Mas Estado empresário! Sr. Presidente, está mais que provado que 
o Estado empresário é ineficiente aqui, mi. Alemanha, no Japão, 
em todo o lugar do mundo. E aqui há um compadrio! Atingimos 
agora o pior estágiO político que um país no mundo pode chegar, 
porque o corporativismo é a manifestação mais-retrógrada e mai~ 
imbecil da política, Senador José Ricba. Não existe manifestaÇão 
mais retrógrada, mais atrasada do que a manifestação éoiPorativis
ta na política. O corporativismo é o egoísmo gttJJ)al; é o egoísmo 
multiplicado por alguns números. E, desgraçadamente, as nossas 
estatais padecem hoje desse mal E estão contaminando até empre
sas de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil. Reco
nheço que a Embraer é uma extraordinária empresa, que agregou 
muita tecnologia para o Brasil, que ela é um patromônio brasileiro. 
Por isso creio que ela deva ser privatizada. Senão, Sr. Presidente, 
ela irá a leilão em pouco tempo. 

Primeiro, irá, à falência, porque o Tesouro não-tem dinbe!ro 
para colocar lá. Ou tem? Depois, será um saco sem furido. No mo
mento, eles só querem 600 milhões de dólares.- SOu favorável a 
que se coloquem 600 milhões de dólares para privatizá-Ia. Masco
locar 600 milhões de dólares, para no ano-que vem nos candidatar
mos a colocar a mesma quantia e no outro ano a mesma coisa, 
enquanto falta dinheiro para a Educação, para a Saúde, para sanea
mento básico. Aí, não, Sr. Presidente! Temos de privatizá-la. Sabe 
para quê? Para preservar uma empresa do quilate da Embraer, e 
mais: para preservar a tecnologia; e mais: para preservar o empre
go das pessoas que estão lá dentro. No dia em que for privatizada, 
tenho certeza e segurança de que a maioria dos funcionários que 
estão trabalhando para a Embraer nela permanecerão. Vá a Usimi-

nas hoje dizer aos funcioriárlos: vilmoS anular a privatiz3.ção da 
Usiminas, como propõe o Dr. Luís Inácio Lula da Silva? Verifique 
se essa sugestão não provocará uma guerra por parte dos funcioná
rios. A empresa avançou, eles estão ganhando melhor e hoje são 
acionistas da empresa. Sou francamente favoráVel à priVatização 
da Embraer. Para quê? Para preservar a teçnologia da .Embraer e, 
principalmente, o emprego dos funcionários da Embraer. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra 
ao Senador Moisés Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente, pretendo apenas 
tirar com o nobre Relat.9I' ~gumas dúvidas. A União está assumin
dÕ Urlla série de con:lpromissos com a Embraer, no sentido de sa
near a empresa e iniciar o proCesso de priVatização. A avaliação da 
empresa, após os ajustes, segundo os dados informativos recebidos 
aqui, está em tomo de 295,3 milhões de dólares. No .entanto, aqui 
nesse termo explicativo, dizem o seguinte: 11aprova assunção, pela 
União, da dívida da Embraer, junto à agência Export Develop
ment locllrporation, do Canadá.. .. 11 Não menciona o valor. Repe
tindo: "aprova assunção, pela União, da dívida da Embraer, 
referente ao saldo da operação relending jtmto ao Banco -do Bra-
sil." -

Lembro-me bem que o :Ministro Ozires Silva, ao deixar o 
Ministério de Jnfra-estiutura no GoVerno CoUor e reassumir aPre
sidência da EÓJbraer, -dizia qtle cOm esSa o~i'ação relenciiDg Sa
nearia, de uma vez por tOOas, as suas fmanças e colocaria a 
empresa na sua plenitude de produção. No entanto, o que sabemos 
é. qUe a operação foi realizada e a Embraer continua na mesma di
ficuldade. "Aprovo, na forma de créditos securitizados, a assunção 
pela União da dívida da Embraer junto a debenturistas e a capitali
za.çã~ da empresa do crédito dela resl!l~te., 1 

Pediria ao nobre Relator uma informação. S. Ex• tem os va
lores dessas dívidas assumidas pela U_p.ião, cpm o intuito de sanear 
a empfesa e ~epará-la para a privatizéição? 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra o Se
nador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR- Gostaria de antecipar o meu 
voto, pois tenho um compromisso agora. 
· · Voto do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Está consignado seu 
voto. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agora é que estou toman
do conhecimento desse assunto. Pediria ao Senador Moisés-Abrão 
p~a repet_ii--q ite_m que referiu :õ.eSte documento. 

O SR. RONAN TITO - Quero pedir perdão ao Senador 
Eduardo Suplicy, pois eu dei uma risada Nada tem a ver. Ria de 
uma brincadeira que fez o Senador José Richa. Dizia S. Ex• que 
nem o relógio da Comissão funciona lá; está parado no dia 3, às 11 
horas. Foi essa a piada. O alemão agora vai consertá-lo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, conside
rando que essa informação chegou há instantes, que provém do 
MiniStériO da Aeronáutica e que vamos tomar uma decisão ~PC?~-. 
tante, avalio que- são três páginas - é impOrtante ler o documento 
para conhecimento de todos, caso V. Ex a considere adequado. 

"DadoS informativos sobre a Em.braer e seu processo de pri
vatização: 
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Em 21 de setembro de 1993~ os Ministros da FaZenda, 
Aeronáutica e Planejamento enviaram ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República a Exposição de Motivos n° 007, relatando 
as dificuldades fmanceiras da Embraer e a necessidade de imple~ 
mentação de diversas medidas com vistas ao saneamento econô
mico e fmanceiro da empresa. 

Considerando a necessidade de sobrevivência da Embraer 
para continuidade da indústria aeronática do País e como suporte 
da operacionacionalidade da Força Aérea, foi proposto ao Senhor 
Presidente da República que manifestasse a decisão política do 
Governo brasileiro de preservar a tecnologia de ponta. no campo 
da indústria aeronáutica, arduamente desenvolvida há mais de três 
décadas, mantendo a capacidade da Embraer de conceber, produzir 
e comercializar aeronaves. - -

Assim se manifestou o Senhor Presidente da República de 
acordo â expectativa do plano de saneamento económico e fman
ceiro da Embraer. Em 23 de agosto de 1993, um grupo de trabalho 
interminísterial já havia sido Criâ.do com vista a identificar as pro
váveis soluções para o saneamento. De junho de 1993 a março de 
1994, o GTI reuniu-se diversas vezes no intuito de atingir as meY.,s 
que sua decisão objetiVa. No dia 15 de março de 1994, ser! api-e
sentado aos Ministros dã Fazenda e Aeronáutica" - portanto, na 
semana que passou, Sr. Presidente- "documento fmal de trabalho 
desenvolvido pelo grupo de trabalho intenninisterial. 

Paralelamente às atividades do GTI, as construtoras contra
tadas pelo BNDES para identificar a necessidade de ajustes pré
vios, fixar o preço mínimo de venda da Embraer e a modelagem 
de privatização apresentaram ã Comissão Diretora o desenvolvi
mento dos seus trabalhos. O resultado dos trabalhos das construto
ras, aliado ao Grupo de Trabalho Jnten:ninis:terial, foi-apresentado 
à Comissão Diretora inicialmente com vistas aos ajustes prévios 
necessários. ·· 

A Comissão Diretora oficial ao Ministro da Fazenda, sub
metendo à sua aprovação os ajustes indispensáveis. Em resposta, o 
Ministro da Fazenda aprovou os ajustes apresentados nos seguin
tes termos: 

1° - Aprova a assunção pela União da dívida da Embraer 
junto à agência Exporí Development Corporation do Canadá -
EDC- e a capitalizâ.ção na· empre.sa do crédito dela resultante: 

2° - Aprova a assunção pelo União da dívida da Embraer 
referente ao saldo da operação de relending, junto ao Banco do 
Brasil, agência Grand Caiman(?), sendO que o crédito dela resul
tante poderá ser destinado ã. capitalização da empresa ou à compra 
de ativos a crédito do Ministro da Fazenda; 

3° -Aprova, Da forma de crédito securitizados, a assunção 
pela União da dívida da Embraer, junto aos debentures, e a capita
lização da empresa do crédito dela resultante, desde que os deben
turistas ac·eitem previamente as condições de securitização; 

4°- Qu8nto ao· Saldo de dívida junto ao Banco do Brasil, 
originado do [mandamentO de capital de giro, informa-se que a dí
vida não será assumida pela ·união. D"eterm.ino que as negociações 
entre a Embraer e o Banco do Brasil sejam coordenadas pelo ór
gão gestor do Programa Nacional de Desestatização. 

Recebida a aprovação do Ministro da Fazenda pela Comis
são Diretora, foi imediatamente convocada reunião para a aprova
ção do preço de venda da empresa, modelagem de privatização e 
cronograma de eventos. A reunião ·OCci:ieu -no dia 7 de março, Com 
a presença do representante do Ministério da Ãeronáuiica - Em
braer, tendo sido aprovado o seguinte: 

A avaliação da empresa, após ajustes: US$295 milhões. 
Modelagem: DI - golden share detida pela União, com os 

seguintes principais poderes de veto: mudança do objeto e razão 

social; criação e/ou alteração de programas militares; interrupção 
de fornecimento de peças e aeronaves militares~ transferência do 
controle acionário; detenção pela União de 20% do capital votante 
- 10% para empregado com subsídio de 70%, I 0% para as pessoas 
físicas, para identificação com restituição aos conêorren-tes i:liretos; 
leilão do controle através da bolsa; obrigação dos adquirentes do 
leilão de integralizarem sobras no valor de US$31 milhões - cash 
no aumento do capital; direito de usar aquela moeda de privatiza
ção. 

Cronograma: publicação do edital de venda: dia 28 de I 994 
-portanto, seria na segunda-feira prôximã; iníciO da pré-ickntifi
cação: 28 de abril de 1994; anúncio do resultado de pré-identifica
ção: dia I 9 de maio de 1994; anúncio do preço atualizado do 
leilão: dia 20 de maio de I 994. 

Do exposto, conclui-se que a Embraer, mesmo após a sua 
privatização, continuará desenvolvendo os programas militares 
sob sua responsabilidade. _ c . _ -

Como há aqui referêllcias a saldos de operação de relendlg 
junto ao Banco do Brasil, eu perguntaria à Assessoria do Ministé
rio da Aeronáutica, aqui c!stá presente, se porventura tem essa in
formação, ou ao Deputado Ernesto Gradella, que é de São José dos 
Campos e tem:..se interessado muito pela ques,tão- tendo participa
do de diversas discussões e reuniões com o Presidente Ozirés Silva 
da_ E.mbraer -, se tem a informação solicitada pelo Senador Moisés 
Abrão. Caso o Presidente permita, ele poderia esclarecer qual seria 
o montante de dívida da Embraer que seria assumida pela União 
referente ao saldo da operação de relending junto ao Banco do 
Brasil, bem como da dívida da Embraer junto à Agência Exporter 
Development Incorporation do Canadá, mencionadas nesses 
itens aqui. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem que ser uma in
formação oficial. Nós não podemos ficar achan~o que é mais ou 
menos. Vamos discutir em cima do que está no relatório, que é o 
que está proposto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - ()representante do Miriis
tério da Aeronáutica diz que não teria, de pronto, a infOrmação 
com precisão. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Fica muito dificil 
transmitir uma informação que não seja absolutamente verdadeira. 

O SR. MOISÉS ABRÃO ..::f>eço viSta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedida vista ao 
Senador Moisés Abl-ão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Talvez st'ja adequado pe
dir vista para que se possa obter novas informações. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Solicitamos ao Se
nador Eduardo Suplicy que relate o Item V da pauta, pág. 39. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- (Leitura de parecer) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão o pa-
recer do Sr. SenadOr Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
CoD.cedo a palavra ao nobre Senador José Richa para relatar 

o item 6 da pauta, à pág. 44. 

O SR. JOSÉ ÍUCHA ~(Leitura do parecer) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão o pa
recer. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - SL Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Carlos Patrocínio. - · -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Presidente, acho até 
desnecessário discutir essa matéria, pois ela me parecer até redun
dante. Esse procedimento, hoje, na prática, jâCxiste. Quero crer 
que ninguém com débito no INSS ou no FGTS está podendo -
pessoa jurídica - contrair ou fazer acorpos com _O Governo ou ou
tras instituições.- · 

Isso já está existilido, temos conhcciment9 disso. Mas, de 
qualquer maneira, não atrapalha a aprovação dO presente projeto 
de lei muito bem relatado pelo eminente Senador José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Meira Filho para relatar o item 12 da pauta, à 
pãg. 84. 

O SR. MEIRA Fll..HO- Oeitura de parecer) 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão o pa

recer. (Pausa.) 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente. peço-a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra, 
para discutir i rilatéria, ao nobre Senador Moisés Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -É louvãvcl a preocupação do 
Senador Carlos Patrocínio ao elaborar este projeto de lei que vem 
preservar o interesse principalmente d_o pequeno acionista. -

Ocorre que c_om o advento do Real, moeda forte, provavel
mente dentro de 40 dias deverá estar em vigor- uma provável de
flação anunciada ontem pelo Ministro, nos pn)xí_mos meses-·, que 
o projeto venha logo. !'Jão_ haveremos de _,t_er daqui para a frente 
mais correção monetária. Portanto, não há nenhuma necessidade 
de assegurar o pequeno acionista das perdas, dos prejuízos que 
porventura havia no passado. 

Era essa colocação que cu gostaria de fazer. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr...Presidente. eu gos
taria de louvar o inusitado otimismo do eminente Senador Moisés 
Abrão. Espero que S. Ex• esteja abSolutamente correto nas suas 
colocações. Mas eu creio que até que surjã esse Real, n6s teríamos 
que aprovar esse projeto de lei. -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha):.. Coin a palavra o Se
nador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr, Presidente. temos 
que ter fé no Real. É preciso acreditar. Agora, -algumaS coisas não 
estão sendo explicadas. Uma delas é como uma moeda indexada, a 
URV, e outra não indexada; uma inflacionária e a outra não infla
cionária. Quiado as duas se fundirem quem prevalec·crâ? É a moe
da inflacionária ou a não inflacionária? Até porque é um velho 
princípio. · 

O SR. RONAN TITO- Senador, vai ter um momento em 
que o grande perigo ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- NabifiicaÇão. 
O SR. RONAN TITO --Há pressa para ficar livre das 

moedas in.flacionátias. Quem verdadeiiafu.en1e -tem aptidão, com
petência para ficar o mais rápido possível da moeda inflacionária? 

E quem. na hora de dispor da moeda inflacionária vai ficar por úl
timo? Advinha? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O meu medo é que o 
Real, nessa bifurcação das duas moedas se tome irreal, e a realida
de seja realmente o velho cruzeiro real. 

O SR. MEIRA Fll..HO - Senador. eu penso que nesse 
caso deveriamos adotar aquilo da sabedoria popular: deixa como 
está p~a ver como vai ficar. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador, eu gostaria 
de enfeixar o meu raciocínio, digno Presidente. Na realidade se s_e 
faz uma aposta irrestrita- aO Criiieiio Real, era esperar um pouco 
mais, e se realmente as ações fossem emitidas em Cruzeiro Real, 
se essa moeda é forte e não inflacionárüi.,- O projeto se -tomana in6-
cuo. Ocorre que o próprio Governo por seus atos, não está tendo 
essa mesma fé do Senador Moisés Abrão, porque está reajustando 
tudo antes do tempo. Temos reajuste de combustíveis - com per
missão do Governo-, tivemos 26% nas tarifas aéreas, antes da in
trodução do Real teremos diversos outros reajustes. Então, a 
precaução do Senador Carlos Patrocínio tein razão de_ser. Na reali
dade é preciso assegurar o valor históriCo das ações, a ponto de se 
constituir um~CSociedade com tantas ações, e essas ações, dentro 
de poucos meses, se tomam simbólicas no seu valor de cae, tal 
qual o cruzeiro, que termina se tomando simbólico.- Só que no 
caso das sociedades anôminas, alguém leva vantagem se as ações 
perdem o valor e não são recuperadas. 

Eu queria lembrar ao Senador Carlos Patrocínio que existe a 
lei das sociedades anônimas. A meu ver, esse reajuste não c:leveria 
ser estipulado em outra lei porque faz parte- da economia interna 
de uma sociedade. Por exemplo, ninguém é obrigado a entrar em, 
uma sociedade anônima. Queria que prestassem atenção ao meU 
argtiinento, tenha ele fundamentado ou não, para poderem acom
panhar o meu raciocínio. Quem eritra :õ.uma sociedade o faz livre
mente. A sociedade anônima tem os seus estatutos, tem o seu 
contrato social. Esse estatuto pode ou não estipular um reajuste 
das ações de acordo com o interesse da própria sociedade. A meu 
ver, isso deveria ser matéria de livre deliberação dos estatutos da 
sociedade anônima, ou mC:dhor, do contrato,. da economia interna e 
não uma determiilação através de uma lei. Isso não quer dizer que 
as ações não devam ter seu valor atualizado. As condições de atua
lização não deveriam ser propostas de fora para dentro. mas por 
deliberação da própria assembléia cJ.os acionistas. 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA- Concede-me um aparte, 
Senador Mansueto de Lavor? 

. O SR. MANSUETO DE LAVOR- Temo aparte V. Ex' 

0-SR. Gll..BERTO MIRANDA - Senador, não se tiaia 
dos valores das ações, mas dos dividendos. Imagine V. Ex a que 
uma empresa feche seu balanço, por exemplo, no dia 31 de dezem
b_ro - __ data de_ ano_ fiscal. Ora, ela só vai fechar realmente todo o 
seu balanço em março. Convoca uma reunião de assembléia para 
trinta dias depois, em abril, e só vai distribuir dividendos em ju
nho, com o valor do balanço de dezembro. O que acontece? Em 
virtude das taxas de inflação de 40 ou 50%, o acioniSta não vai re
ceber absolut.am,ente nada. Creio que a preservação desse projeto 
do Senador é muito importante. Temos a lei das sociedades anôni
mas. Mas essa regra valeria para SA ou para qualquer tipo de so
ciedade. __ O que não po4e ocorrer é o acionista receber os seus 
dividendos noventa dias depois e com o valor do mês de dezem
bro. Isso é um absurdo! _ _Trata-se simplesmente da atualização mo
netária do dividendo a ser pago e não o valor da ação, Senador 
Mansueto de Lavor. 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Isso não prejudica 
nada. Trata-se de uma proteção, de um standly. Acho que esse 
projeto é importantíssimo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O Senador se refere âs 
SA. Trata-se de urna legislação específiCa para SA e de outra le
gislação para sociedades por quotas limitadas. No caso. só se alte
ra mesmo a questão da remuneração dos dividendos das 
sociedades anónimas. 

O SR. GILBERTO MffiADA- Sim, atualização monetá
ria dos dividendos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Seria uma atualização. 
Eu me rendo a essa explicação dada pelo Senador Gilberto Miran
da- um expcrt no assunto- cm brilhante aparte. Voto com oRe
lator, apoiando a intenção do autor, que é remunerar talvez aquele 
pequeno investidor, que acabará levando desvantagens nessas so
ciedades se não houver a atualização do.<> seus dividendos._ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Vai-se proceder à 
votação nominal. 

(procede,s.t; à votação) 

O SR. MEIRA Fll..HO- Sr. Presidente, eu queria apenas 
enaltecer o Senador Moisés Abrão pelo seu otimismo. Isso porque 
sou do mesmo time de S. Exa O otimisth,-ijilãndo passa a abelha, 
por exemplo, ele pensa no mel O pessimiStã só pe-nsa no ferrão. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Peço ao Senador 
Eduardo Suplicy para relatar o item n° 1 O da pauta. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Leitura de Relatório)-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Colocamos em dis
cussão o relatório do Senador Esperidião Arnin. Agora vai-se pro
ceder à votação nominal. 

(procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Aprovado, por una
nimidade o projeto de lei. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, gostaria 
de saber se regimentalmente esse procedimento está correto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Sim, está correto. 
Está de acordo com o Regimento Interno. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reu-
nião. 

(Levanta-se a reunião às 13h5min.) 

na Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Rea
lizada em 24 de março de 1994, às nove horas e trinta minutos. 

Às nove horas e trinta niiriUtos do dia vinte e quatro de mar
ço de mil novecentos e noventa e quatro, na sala de reuniões da 
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a pfCsidência do Se
nador João Rocha e com a presençã- dos Senadores _Gilberto Ivfi
randa, Esperidião Amin, Eduardo_Suplicy, Ronrui-Tito,--Cã.rlos 
Patrocínio, João CalmOD, Jorias PíniiCiro, José Ricba, Teotônió Vi
lela FiTho, Epitácio Cafeteira, José Fogaça. Dario Pereira, Dirceu 
Carneiro, César Dias, Moisés Abrão, Albano Franco, DiValdo Su
ruagy. Darcy Ribeiro, Ney Maranhão, Iram Sarah'ã e Jm'bas Passa
rinho, reúne-se a Comissão de Assuntos Econômicos. O Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
ata da reunião anterior,-que é dada como aprovada e, a seguir. co
munica que a reunião destina-se à exposiÇãO do Senhor l'vfinistfo 
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, sobre o acordo da dívida 
externa. A Presidência convida o Senhor Ministro e o Doutor Pe
dro Malan, Presidente do Banco Central do Brasil, a comporem a 

Mesa dos trabalhos passando-lhes, em seguida, a palavra. Encerra
das as exposições dos senhores convidados, o Senhor Presidente 
franqueia a palavra aos Senhores Senadores que queiram interpe[á
los. Participam das discussões os Senadores Ronan Tito. Espcri· 
díão Amin, GílbCrto Miranda, José Fogaça e Eduardo Suplicy. O 
Senhor Presidente comunica que, atendendo a solicitaçãO da Presi
dência do Congresso, a reuniãO :;crá encerrada a fim de que os Se
nadores possam comparecer ao Plenário, onde terá início a Sessão 
do Congresso Nacional. Sua Excelência passa a palavra aos Se
nhores expositores para que façam suas considerações finais sobre 
o asswlto e, nada mais havenda tratar, agradece a presença do Se-_ 
nhor Ministro FernandO Henrique Cardoso e do boutor Pedro 
MALAN, encerrando a reunião às onze horas c quarenta e cinco 
minutos, lavrando cu, Dirceu Vieira Machado Filhr, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será publicada pelo Senhor Presidente._ 

ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO 
Anexo à Ata da 11 a Reuniao da Conüss:io de Assuntos Eco

nômicos, realizada em 24 de março c~ 1994, às nove horas e trinta 
minutos, que se publica devidamente autorizada pelo Senhor Pre
sidente, Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Srs. Senadores c Srs. 
Deputados, temos a honra de receber, neste instante, o Exm0 Sr. 
Ministro da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso, e o 
Dr. Pedro Malan, Presidente do Banco Central, que, atendendo a 
convite da Presidência desta Comissão, _aqui _comparecem para 
prestar esclarecimentos sobre a renegoCiação da dívida externa do 
nosso País. 

E, neste momento, dando início a esfa reuriião, passamOs a
palavra ao Exm0 Sr. Ministro da Fazenda. Senador Fernando Hen
rique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr. Pre
sidente da Comissão de Assuntos Económicos, Srs. Senadores, 
Srs. Deputados, senhoras c senhores, mais uma vez venho a esta 
Comissão, não corno Senador,_ condição que espe~o não perder, e 
sim como Ministro da Fazenda, para prestar contas ao Brasil, por 
intermédio dos Srs. Senadores, dos problemas importantes da área 
económica. * 

Quero dizer, Sr. Presidente, que me é grato afirmar que du
vido que cm qualquer outro momento da história tantas vezes te
nha um Ministro da Fazenda participado de reuniões no Congresso 
Nacional - e com muito agrado - para prestar contas do País do 
que está sendo feito. 

Quero dizer mais. No caso específico do objetivo desta reu
nião, que é a prestação de esclarecimentos sobre a dívida externa, 
isso é uma obrigação que se_ impõe c que foi defendida por mim, 
na condição do Senador, muitas vezes. Se houve algo de positivo 
na negociação da dívida, foi precisamente o fatO de que graças à 
interveniêncía constante do Senado e à deliberação dessa matéria 
em termos suprapartidárias e exclusivamente do interesse nacional 
que pudemos chegar onde chegamos, inclusive no que diz respeito 
ao que se conseguiü-neSta última rodada de negociações cm Was
hington. 

-- Não vou insistir em detalhes conhecidos no Senado. Creio 
que é meu dever relatar com minúcia os passos dados, o porquê 
desses dados e o modo pelo qual o Governo acredita que tenha vi
rado uma página da nossa história no que diz respeito ao problema 
da dívida externa. 

Os Srs. Senadores sabem que, depois de feito um acordo 
com os bancos credores, matéria que foi" Objeto de contratos assi
nados em Toronto, no Canadá, para onde o Presidente do Banco 
Central e o Ministro da Fazenda tiveram a honra de serem acom-
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panhados por ilustres membros desta Casa aqui presentes - os Se
nadores João Rocha, Espcridião Amin e José Fogaça -, teríamos 
que dar um outro passo. Qual era ele? Chegar a r~sultados que per
mitissem õs bancos credores aceitassem garantias_do Governo bra
sileiro para que eles pudessem, então, dar por defmitivo o acordo 
estabelecido, e entrássemos no chamado Esquema Brady, que im
plicou, grosso modo, numa redução da dívida de 52 para 35 bilhõ
es de dólares, nos prazos estipulados e na forma aprovada por este 
Senado. 

Dentre as cláusulas havidas por boas nos contratos firrriados 
em Toronto, havia o requisito da obtenção" de ilin empréstimo de 
stand by a ser assegurado pelo Fundo Monetário Internacional. E 
havia o requisito de qiie, como forma de garantia da renegociação 
com títulos de longo prazo, nós depositássemos, em alguma insti
tuição com credibilidade e durabilidade - porque a renegociação 
implica trinta arios -, títulos chamados ''bônus de cumpom zero" 
do Tesouro ameriCano, que são papéis que têm credibilidade inter
nacional e durabilidade. Para isso, precísávamoS de uma negocia
ção com o Fund_o Monetário. 

O modo pelo qual o Governo brasileiro apresentou o seu 
programa de estabilização econômica, e que é do conhecimento de 
todos os Senadores, não foi o usual. Não Ctzemos uma definição 
tecnocrática de metas a serem atingidas e nem tomamos um con
junto de medidas defmidas de antemão em negociações com o 
Fundo Monetário. A presentamos um prog:i'alilci conhecido que tem 
três fases. E também não vou repeti-las porque já disse ablUldante
mente no que consistiriam: um Cquihôrio fiscal; uma fase de ajuste 
da economia, através de um sistema estável de referência da URV; 
e uma terceira fase, em que introduziríamos a nova moeda. essa, 
sim, com garantias suficientes para permítir sua credibilidade na 
queda da inflação. 

A primeira fase é usual nos programas de estabilização. 
Aliás, é a fundamental, do ponto de vista daqueles que costumam 
analisar as contas entre os países, Como o Fundo Monetário Inter
nacional, ou seja, verificar se efetivamente o Orçamento da União 
assegura ao Governo, e de forma durável, recursos suficientes para 
fazer frente aos gastos que estão programados e, portanto, se há 
equilíbrio fiscal. Costumam também verificar o estado das contas 
externas do País, o seu comércio intCmacional, os excedentes da 
balança comercial, e assim por diante. 

Tomamos essas decisões antes de qualquer acordo com o 
Fundo Monetário Internacional, apresentando ao Congresso um 
Fundo Social de Emergência como um recurso necessário pãÍa ob
ter-se o déficit zeio. Fizemos um corte profUD.do de despesas, em
bora aJguns tenham entendido ser insuficiente, mesmo nesta Casa. 
Obtivemos, no ponto de partida, um superávit primário- o Depu
tado Francisco Domelles, que é conhecedor destas contas muito 
mais do que eu, sabe disso-, dependen-do naturalmente agora da 
execução do Orçamento. 

Estamos convictos de que, dentro de poucos_ meses, a infla
ção cairá a zero, no móniento do Real, e que muitas das fontes pre
vistas -do ponto de partida do Orçamento, que está supondo uma 
inflação de 35%, vão ntinguar. Se não houver um colchão supera~ 
vítário no ponto de partida, quando houver o processo _deflacionâ
rio, haverá déficits. Para se evitar isso, é preciso tamb6m termos o 
cuidado - como tivemos - de manter uma situação de equilíbrio 
durável, prevendo, portanto, essa queda, bem como as das receitas, 
na medida em que há uma redução do processo inflacionário. 

Duas missões- cteío- do Fundo Monetário estiveram aqui, 
como visitam habitualmente todos os países, porque são missões 
técnicas, para examinar, coni lupa, o que está acontecendo na eco-

nornia: verificam se isso é verdadeiro ou não; quais são os défiCits; 
quais são as dificuldades; qual é o sistema tn'butário etc.-

Como também é sabido, enfrentamos tudo isso, sem haver 
reforma constitucional, que era o nosso pressupÕsto de partida. 
Portanto, procuramos criar uni mecanismo que, embora não haM 
vendo a reforma constitucional, tivéssemos asseguradas por dois 
anos, pelo menos- tempo suficiente para que houvesse uma reforM 
ma tributária mais profunda- as condições para esse déficit zero. 

Esse material foi levado ao Fundo Monetário, e, na fase fiM 
nai, o Dr. Pedro Malan, o Dr. Fritz? e o Dr. Pérsio Arida estiveram 
em Washington discutindo a qualidade do ajuste final. Em certo 
momento, o Dr. Pedro Malan pediu-me que eu também fosse aos 
Estados Unidos, porque nós precisariarnos chegar à~ partes con
clusivas do nosso relacionamento com o Fundo Monetário. Eu fui 
aos Estados Unidos por esta razão. Freqüentemente, quando me 
perguntavam quando eu iria, cri-dizia que não sabia porque eu es
tava sempre pendente das palavras negociais. Digo isso porque a 
maledicência não tem limites, e há alguns que já disseram, pelos 
jornais~· que o Ministro preparou tUdo para ir porque é

1
canctidato. 

Não fosse uma indignidade para com-o·Bra:sil, não para com 
o :Mlnistro apenas, irilagiriar que se trate dessa matéria nesses ter
mos, eu não daria este esclarecimento. Mas como há esse sênti
mento antipatriótico entre nós - e não é nesta Casa - eu presto 
esclarecimentos nas minúcias, para-"que-não pairetrl dúvidas sobre 
as razões e o modo como a equipe econômic"a tem atuado nessa 
matéria. 

No mesmo dia em que cheguei aos Estados Unidos, tive um 
encontro com o Diretor Executivo do Fundo Monetário Nacional, 
o Sr. Michel Camdessus, com quem eu havia falado pelo telefone 
uma semana antes, que tinha me convidado para, no diã em que 
estive lá, se as negociações estivessem bem encaminhadas, um al
moço para brindar as negociações. Foi essa a_expressão usada por 
IVfichel Camdessus na conversa comigo. Com ele não troquei ne
nhuma palavra a respeito de qualquer assunto, técnico ou político, 
sobre a negociação da dívida. Eu simplesmente manifestei a ele o 
interesse que tinha o Brasil na conclusão da negociação. 

Tivemos uma conversa privada de quase uma hora. Nesta 
conversa, o Diretor Executivo do Fundo Monetário transmitiu a 
mim o seu sent.itllento de que ele próprio não acreditava que tives
se sido possível realizar um esforço tão grande quanto o que foi 
feito pelo Brasil, mormente porque esse esforço foi compartilhado 
pelo Congresso Nacional, ponto no qual eu insisti sempre. Eu refe
ri ao Sr. Mi.chcl Camdessus que eu não estava lá para negociar 
com ele um papel, mas para expor-The o que era uma decisão na
cional; que todas as matérias que nós estávamos discutindo eram 
matérias de prévio conhecimento, não só do Governo, não só do 
Congresso, mas também do País, porque nada deixou de ser dito 
ao País; e que esse esforço tinha a ver com a concepção que nós 
temos do proc"esso democrático de como se leva uma negociação 
nacional de.õ.tro de um regime democrático. O Sr. Michel Camdes
sus, que tem um pensamento semelhante, que tem uma participa~ 
ção política, na França, dessa natureza, mostrou-se muito 
sensibilizado por esse esforço nacional. Perguntou-me, natural
menhte,--sõbfe uiD.a série de questões relativas ao conjunto do pro
grama econômico; a respeito do programa de privatização; sobre a 
durabilidade da reforma fisCal, a questão relativa à reforma consti
tucional, em termos do sistema tributário; enfim, perguntou-me so~ 
bre as matérias pcriirientes, para formar um juízo Sobre a evolução 
económica do BrasiL 

Para a minha surpresa, terminada essa fase da conversa, ele 
puxou do bolso algumas folhas que rabiscara à mão. Como estáva-
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mos falando em francês, disse que tinha escrito o texto em francês, 
para mostrar que era dele. A língua que se usa no Fundo Monetá
rio - infelizmente para mim - é o iriglês, que me é nlais dificil do 
que o francês. Ele puxou o texto que havia escrito na véspera 
numa reunião- vou ler depois o comunicado que ele fez. O texto 
dizia. basicamente, que ele considerava os progressos feitos no 
Brasil muito grandes. Eram suficientes para o Fundo Monetário 
dar ao sistema fmanceiro internacional um sinal e manifestar a sua 
confiança no avanço havido. 

O SR. FRANCISCO DO RN ELLES - Qual a data dessa 
reunião? . 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Deputa· 
do, está nos ]ornais. Eu não Ieriibfó. .. -

O SR. FRANCISCO DORNELLES- Foi na semana pas-
sacia? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Parece
me que foi na -quarta-reíra passada. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Só para confrrmar, por· 
que as coisas não batem bem. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES ~...:Batem, sim. Está 
no jornal isso, direitinho. Lendo com atenção, Senador, entendeM 
se. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Então o 
Sr. Michel Camdessus mostrou a visão geral dele. Parecia melhor, 
em vez de fazermos um stand by naquele momento, e ele emitir 
os sinais que emitiu, deixarmos claro que o stand by viria no -mo
mento em que o Brasil tivesse as condições --que eu lhe disse não 
ter- de afirmar metas efetívas sobre o processo inflacionário: Isso 
tem a ver com a URV. 

Eu me recusei sempre a assinar cartas de intenções.coril'inás 
intenções. Não ·me parece correto assinar uma carta de intenções 
dizendo que se vai f8.Zer alguma coisa que não se tem certeza que 
se possa fazer, até-porque não acreditam mais nisso. Seria uma eSM 
perteza de bobo. 

Pela natureza do programa proposto por nóS, que não é o 
tipo habitual que o FMI apóia, endossa, mas i>assa pela Unidade 
Real de Valor, resultado de grande negociação na sociedade, não 
se pode ter certeza de ser um período de inflação _em queda, porM 
que há sempre o risco de ela ter alguma aceleraçãÕ, como ocorreu, 
nas semanas iniciais, cm virtude da espe~Jação, em virtude do 
ajuste dos preços, enfim, por uma série de_ fãiOres. Só teremos cer
teza sobre metas no momento da introdução do Real. Aí, então, 
dadas as garantias com que estamos cercando fi emissão da_ nova 
moeda. nós teremos condições de dizer quais-são as metas de realiM 
zação do processo ecanômico. -

Perguntou o Sr. Camdessus, antes da reun!ão com toda_ a 
equipe, se parecia a mim ser razOável que houvesse outro tipo de 
relacionamento, anterior ao stand by, entre o Brasil e o Fundo 
Monetário, no qual haveria uma aproximação maior nas análises 
do processo, mas não teríamos o compiometimento das metas, e, 
como contrapartida, enquanto não houvesse isso, tampouco eles 
teriam de fazer um empréstimo s~a~d ~y. que é um empréstimo. 
condicionado. 

Para defmir metas, nós teríamos que defmir o ·dia de intro
dução do Real, e não queríamos. A razão disso é que desejamos 
evitar uma defmição imJX'sitiva ã soCiedade, o que gera uma série 
de quebras de contratos, gera especulação, e nós estamos levando 
o processo econõmico de outra maneira, em termos de ajustamen-
tos sucessivos. -

Eu disse aqui, desde o início das nossas exposições, que se 
tra~va de um processo, e não de um dia _'D11

; e nós não queríamos, 
só para atender a um requisito do Fundo Monetário Internacional. 
mudar a nossa estratégia. 

Evidentemente, haveria_ um problema relacionado com o 
fato de que, para haver a troca de papéis, precisaríamos dos títulos 
do Tesouro Americano, que está, por sua vez, vinculado ao aval 
do FMI, ao stand by. Pois bem, depois voltarei a esse assunto. 

Posteriormente a essa conversa, passamos à sala de almoço, 
com os nossos tétniêos e a cúpula do Fundo Monetário futernacio
nal. Nesse almoço, houve defmição mais clara da posição do Fun
do Monetário. Eu já havia sido informado e já tinha dito que -
depois eu digo porque eu poderia dar o passo seguinte - isso era 
positivo para o que queríamos fazer. Então foi redigida novamen
te, dessa vez em inglês, a nota que o diretor executiv-o do Fundo 
Monetário daria sobre a matéria. 

Ato contínuo._ o Sr . .Michel_Camdessus e eu fomos a uma 
sala, onde estava toda a imprensa, e ele então leu o que está publi
cado pelo Fundo Monetário, a palavra oficial, que diz o seguinte: 
110 Sr. Camdessus, diretor-admin.istrativo do FUndo -Monetário, 
disse numa rellnião, ~oje, depois de ter se encontrado com o MiM 
nistrO da Fazetida, fulano de tal, que é bem -conhecido que o Sr. 
Cardoso e a sua equipe econônúca trabalharam junto ao Fl'vll com 
o objetivo de encaminhar a séria questão da inflação no Brasil. 
Nós podemos, agora, reconhecer que houve um significativo estaM 
que de progressos no recorde dessas negociações11

, e diz, 110 pro
grama econômico de 1994 visa o seguinte: a conclusão desta 
reestruturação do acordo de débito _com o ;sistema bancário interM 
nacional; uma posição fiscal mais firme~ um programa que leve ã 
um déficit operacional zero em 1994, com uin excedente primário 
que deve _superar os 4% do produto bruto", o que eu disse hã pou
co, no ponto de partida; 1'há uma intensificação planejada do pro
grama de privatização1

\ depois eu posso 4a!_ informações; 1Uma 
forte posição na balança de pagamentos~ políticas de crédito duras; 
um Ccongresso que está trabalhando em importantes mudanças 
constitucionais; mudanças de medidas dé liberalização comercial, 
que estão sendo iriiplementadas; e a introdução de um mecanismo, 
a URV, que deverá levar à eliminação da indexação, olhando sem
pre para trás. 

Em suas discussões com o Sr. Cairidessus, o ririniStro Car
doso observou que essas realizações foram possíveis graças a um 
forte apoio do Congresso brasileiro e da opinião pública. -

Tudo isso deve contribuir para criar a paz e para uma Jl?du
ção drástica na irif18.ção, estabilizando -o valor do Real, em termos 
de dólar, no momento apropriado. 

Camdessus disse que agora o Governo brasileiro está prepa
-wdo uma forte mudança no environment econômico, e o FNII 
pode trabalhar de perto com as autoridades para assegurar que isso 
aconteça, e que esse processo leve rapidamente a uma conclusão 
com êxito. 

Com esse propósitO; propusemos ãs autoridades braSileiras 
começar de hoje essa cooperação franca para um programa com o 
F.MI, que deve ser seguido, provavelmente, no momento em que 
chegar a mudança do regime monetário, para, ou um regime de 
stand by, ou uma forma ainda mais profunda de colaboração. 

O trabalho continua com as autoridades do governo, e será 
rapidamente considerado pelo body do Fundo Monetário. Isso ser
virá, no momento correto, como a bas_e para uma carta de intenção 
para o programa, na segunda metade desse ano, e para um esque
ma básico de 1995. Esse programa -de 1995 - deve expressar o 
orçamento do ano, que deve ser preparado pelo Congresso, ainda 
este ano." -
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Ou seja:, o Sr. Camdessus: endossou _9_ que acabei de dizer 
aqui. Isto aqui é Um resumo, com detalhes, de_qual foi a estratégia, 
e por que foi feito assim. -

O staod by será feito, se o Brasil desejar, no momento em 
que houver a definição do Real; e não pode haver defmição mais 
auspisiosa do que essa, do ponto de vista de quem desejava, como 
nós desejávamos, fazer Um acordo com os bancos credores. 

Sobrava um problema; e qual seria ele? É que os bancos 
credores, pelos acordos conosco, requeriam o stand by; e reque
riam também que houvesse títulos do Tesouro americano. Quando 
conversei com o Sr. Camdessus, ele já sabia que o Brasil havia 
tido _a precaução de fazer um hedge • com títulos do Tesouro ame
ricano, com a competência técnica do Banco Central. 

O Presidente do Banco Central, Dr. Pedro Malan - creio 
que em outubro, não tenho presente a data - num dado momento 
perguntou-me se não seria prudente fazer esse hedge. Respondi 
que se o Banco Central considerava como um papel sólido para as 
~essas reservas, só haveria vantagem para nós. 
· E, daí por diante, como é de praxe nesse tipo de negociação, 
nem eu fui informado, nem precisava ser porque os movimentos 
especulativos são muito fortes e o Ministro da Fazenda não dá in
formações para ninguém, nem que as pessoas tenham os mais pro
fundos desejos e, às vezes, legitimidades do ponto de vista 
pessoal. Do ponto de vista público, não cabe ao Ministro da Fa
zenda dar esclarecimentos sobre matéria de interesse nacional que 
deva ser preservada com critérios téCnicos. 

Bem, o Sr. Camdessus disse-me que acreditava que estáva
mos numa posição de poder fazer a troCa de papéis sem necessitar 
de uma nova emissão. Respondi que, não obstante tínhamos a 
questão relativa ao banco depositário desses papéis. Inicialmente, 
imaginávamos que, aO 1nvés de utilizar_ o FED de Nova Iorque, 
que era o que estava previsto, pudéssemos utilizar o Banco Intera
mericano de Desenvolvimento porque tem as mesmas caracteristi
cas de credibilidade e durabilidade. Com esse propósito, 
encontrei-me com o Presidente do Banco Interamericano de De
senvolvimento que se prontificou a fazê-lo, se assim fosse neces
sário; assim como disse que o balicó p-a:rtidipará -do esforço na 
compra desses colaterais. E emitiu uma D:ota_prestando essa infor
maç-ão, sem: mencionar que poderia ser o depositário dos títulos. 

Em seguinda, no mesmo dia, conversei com o Subsecretário 
do Tesouro Americano, Sr. Larry Summers*, pessoa que decide 
sobre essa matéria porqUe é encarregado dos assuntos internaciO
nais. O Sr. Larry Summers é professor do l\fl'f, grande conhece
dor de economia i.riteiiüiCiOnal e _tem a fama de ser "duro". N""ao é a 
experiência que tenho dos contatos que mantive com ele, embora 
estes tenham sido breves e com background acadêmico. 

De qualquer maneira, o Dr. Malan e o Dr. Fritsch * estavam 
presentes quando entrei no gabinete do Sr. Secretário dos Estados 
Unidos. Ele levantou-se sorridente e disse-me: "Congratulações, 
Sr. Ministro. Os senhores conseguiram algo que eu jamais imagi
nei que fosse possível. Os progressos havidos no Brasil na reorga
nização das fmanças públicas, no equih'brio das contas externas e a 
retomada do crescimento realmente nos surpreenderam. 

Sentamo-nos à mesa. Quando fui relatar o resultado dane
gociação com o Fundo Monetário, ele já sabia do que se tratava 
porque o Sr. Camdessus já havia lhe telefonado e enviado um tex
to. Eu, então, dissewlhe: "Sr. Se<:retário, iião obstante já termos es
ses entendimentos, ainda precisamos do Tesouro americano." Ele 
riu e respondeu: 110 Governo do Brasil estã numa posição" - ele 
não disse de independência - vantajosa, não precisa do Tesouro 
americano. Entretanto, estou disposto, no momento em que for ne
cessário e conveniente, a emitir os títulos, desde que se prossiga na 

linha que foi combinada no Fundo Monetário. 11 Mencionei cjue ha
via a questão ao banco que deveria ser deJX>sitário desses títulos c 
que tínhamos imaginado que fosse o FED de Nova Iorque, embo
ra pudesse haver essa impossibilidade. O Sr. Larry Su.tn.JJ,lers dis
se-me que achava que não haveria essa dificuldade porque, mesmo 
um banco tão difícil quanto o Bis, Bank for Intcrnational Settlc
ments, da Suíça, que é o Banco Central dos bancos centrais, mesw 
mo este, que normalmente seria de mais difícil acesso, acreditava 
que se disporia a ser o guardião dos papéis. 

Como insistíssemos, porque o Sr. Camdessus tinha sido cé
tico nesta matéria, o Subsecretário do Tesouro americano foi mais 
afirmativo, dando-nos a entender que o próprio Tesouro americano 
já havia sondado o Bank for International Settlements positiva
mente o obtido um sinal de que seria factível. 

Feito iStO, fomos a New York no dia seguinte. Dr. Pedro e 
eu, e conversamos com o Sr. Bill Rhodes, que é o Presidente do 
Comitê dos Bancos Credores. O Sr. Bill Rhodes já havia sido in
formado, tanto pelo Tesouro quanto pelo Fundo Monetário Inter
nacional, de que a situação do Brasil permitia a conclusão das 
negociações. O Sr. Bill Rhodes emitiu também uma nota dizendo 
isto. Depois o Dr. Pedro Malan reuniu-se com o Comitê dos Ban
cos Assessores. E, cOmo com estas técnicas modernas eles falam 
para todo mundo como se todos estivessem na mesma sala de reu
niões, houve o assentimento de dezenove bancos do Comitê dos 
l3ancos Credor~s em levar adiant~ as negociações com o Brasil, 
independentemente de- termos o stand by. 

Ontem conseguimos o resultado fmal. O waiver está previs
to nas negociações aprovadas pelo Senado. Agimos estritamente 
de acordo com o que foi dito pelo Senado. Depois disso, ontem, 
recebemos a comunicação, através do Comitê dos Bancos, de que 
a maioria requerida paia a aprovação do acordo tinha sido obtida, 
ou seja, mais de dois terços dos Bancos Credores concordaram em 
fmalizar a negociação com o Brasil. 

Srs. Senadores, viramos uma página da história. Está feito o 
acordo, e creio que pela primeira vez, Dão só pelo montante desta 
dívida que é enorme- o acordo foi de 35 bilhões de dólares_- hou
ve um acordo _tão_ grande, não só isto, como também pelo fato de 
que esta negociação foi feita em termos muitO especiais, c·óril um 
programa que não foi feito apenas nos gabinetes, mas que foi a::>re
sentada ao País, sem side letters, sem negociações laterais secre
tas, que iríamos fazei ís1o ou -aquilo para atender a requisitos do 
Fundo, embora justo, muitas vezes, que isso seja feito. Entretanto, 
não houve isto. Houve uma espécie de crédito de confiança tão 
grande que mesmo sem stand by, tanto o Fundo Monetário quanto 
o Tesouro aconselharam aos bancos a conclusão do acordo através 
desse tipo de mecanismo. 

Creiv que não apenas seguimos o que foi deliberado pelo 
Senado, como agimos normais estrito interesse nacional, não ten
do cedido e sequer tendo havido pressões em nenhum tipo de ma
téria, seJa priVatização ou o que fosse. Isto não é virtUde do 
l\llinistro, mas _conseqüência do fato de que o Brasil mudou de si
tuação, de que o acordo é bom para os dois lados, de que a situa
ção econõmica mundial mudou e de que há hoje um grande 
interesse na retomada do desenvolvimento e do investimento no 
Brasil. 

Não se trata pura e simplesmente de uma operação mágica 
nem da capacidade de negociadora, embora deva louvar mais uma 
vez a capacidade negociadora do Dr. Pedro Malan e também o Dr. 
Jório Dauster que o antecedeu, e o esforço feito por este Senado, 
que permitiu que os negociadores brasileiros tivessem apoio, ou 
seja, que pudessem dizer que isto pode, isto não pode, vou até 
aqui, vou até ali, tenho que voltar, enfim, um conjunto de fatores 
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que resultou, efetívamcnte, num passo importante, porque é um 
contencioso que desaparece. A conseqüência, depois do dia IS, do 
ponto de vista do País, será que teremos previsibilidade nos nossos 
desembolsos de divida externa. Como os senhores sabem, temos 
tetos, temos pisos, está tudo delineado de aCOrdo com o que foi de~ 
clarado como válido pelo Senado. O sprcad exagerado das taxas 
de juros sobre o pretexto do Brasil ser um risco, desaparece. Não 
há risco nenhum. O Brasil está sendo considerado saudável do 
ponto de vista da comunidade fmanceira in_temacional. Está, tam
bém, no fato de que teremos mais liberdade de movimentação das 
nossas reservas. 

Várias vezes perguntaram-me por que essas reservas ren
dem tão pouco, e a resposta foi sempre a mesma:_ porque temos de 
ter o cuidado de evitar o arresto. 

Então, mudamos de roSição D.q jogo íntCm&:ional. As maté
rias técnicaS do acordo, as pertinentes - tenho ouvido algumas de
clarações que não sou eu quem pode responder-, se custou isto ou 
aquilo, a questão do zero coupon bond, tudo isso não é de meu 
conhecimento técnico. Só posso Jhes assegurar, pelo que me foi 
dito pelo Presidente do Banco-Central, que essa matéria foi feita 
com tanto cuidado, que não houve um especulador capaz de ga
nhar. 

Nos últimos dias, nas vésperas do acordo e depois dele, re
cebi inúmeros telefonemas nacionais e hltemacionais de ''repórte
res" ligados a órgãos fmanceiros, para saber do que se tratava. 
Minhas resposta era sempre a mesma: eu dizia que não sabia; ou 
então não atendia o telefone, ~es~ hora, a _çxcitação é grande. Já 
imaginam que o Brasil vai comprar, que o Brasil não foi precavi
do. 

Desta vez. posso lhes assegurar, quem imaginou qualquer 
especulação, perdeu tempo, porque quando perceberam que oBra
sil tinha feito esse hedgc- e quem percebeu foram as autoridades 
do Fundo Monetário Internacional e do tesouro americano ., só 
hou'>!'e indignação em alguns setores internacionais, que queriam 
ter sido os agentes do que seria uma '1Joa tacada". Só que não 
aconteceu isso. -

As coisas se fizeram da maneira conio devem ser feitas em 
matéria dessa responsabilidade, com absoluta discrição e ·pelos 
procedimentos normais, sem que houvesse o mais remoto risco de 
qualquer especulação. 

Estes são, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os esclarecimen
tos que posso prestar. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pedimos ao Ministro 
que nos permita copiar esse new briefmg, para passá-lo aos mem
bros da Comissão._ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Temos a 
nota do tesouro americano, a nota mais recente a respeito do acor
do e a nota do Fundo Monetário Intemacicnal. Só não temos a 
nota do Banco Interamerican.O. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O Presidente do 
Banco Central tem as informações_ já traduzidas para o português. 
Seria meJhor recebê-IaS em português, ainda hoje. Pedimos ao Dr. 
Pedro Malan que nos encaminhe. 

Com a palavra o Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Muito obrigado, Senador João 
Rocha. Tentarei ser o mais breve possível e dar continuidade à 
apresentação do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

É desnecessário dizer da saJ_isfação com que volto a esta 
Casa e a esta sala, onde estive tantas vezes tratando da questão da 
dívida e, depois, como Presidente do Banco CentraL 

QUerO reiterar, mais uma vez, ~- importância do trabaJho 
conjunto com o Senado Federal no fmcaminbamento da questão da 

negociação da dívida, desde o primeiro jantar, em 11 de agosto de 
1991, na residência do então Senador Fernando Henrique Cardoso, 
onde estiveram vários Senadores aqui presentes, duas semanas an
tes de apresentan:nos a nossa primeira proposla formal aos bancos, 
em 21 de agosto daquele ano, e uma série de conversações, algu
mas formais, quando era requerida aqui uma decisão da Comissão 
de Assuntos Económicos, e uma série de informais, de algumas 
das quais guardo excelentes recordações, em particular, dos almo
ços e jantares na casa do Senador Ronan Tito com um grupo de 
Senadores aqui presentes. 

Posso assegurar-lhes -já disse uma vez - que esse t_po de 
interação foi Para nós da maior importância, não apenas em termos 
de manter o Senado informado e permitir que tivéssemos acesso às 
visões e percepções dos Senadores, como também, na própria 
mesa de negociação, o fato de levarmos, com frcqüência, as nossas 
percepções acerca de posições do Senado foi da maior importância 
para o próprio desenrolar das negociações. Creio que não preciso 
mais elaborar sobre isso. 

Eu queria, talvez para situar a nossa discussão sobre temas 
que tenham aparecido na imprensa na última semana, chamar a _ 
atenção para quatro cenários possíveis ou alternativOs com que nos 
defrontávamos hã pouco tempo, em termos da conclusão do acor
do da dívida externa. 

O acordo - é importante dizer isso -- tal como aprovado 
pelo Senado Federal. contemplava a data limite de 15 de abril de 
1994 para o fechamento do acordo, vale dizer, a emissão dos bô
nus nos quais a dívida velha seria convertida e a entrada das garan
tias. Então, estamos trabalhando para cumprir o acordo. tal como 
aprovado pelo Senado Federal, que estabeleceu que a data era 15 
de abril. 

Podemos pensar aqui, só para efeito de situar a questão, em 
quatro cenários alternativos. O primeiro, que seria o ideal, na dire
ção do qual trabalhamos com af"mco e no qual continuamos a tra
balhar, é esse a que se referiu o Ministro: fechar o acordo no dia 
15, na data limite, tal como ap[ovado pelo Senado. como o stand 
by do FlviT e com a emissão especial de zeros do Tesouro Ameri
cano. Esse seria, talvez, o "cenário ideal". 

Mas é importante lembrar que um acordo entre o Brasil e os 
bancos credores não pode obrigar terceiras partes, que dele não 
são formalmente partícipes. Com todo o respeito ao Senado Fede
ral, o Executivo e o Senado, conjuntamente, não p<Xieriam fazer 
um acordo que obrigasse o Tesouro Americano a ~a.zer uma emis
são especial de zeros até uma data "x", nem tampouco que obri
gasse o Fundo Monetário Intemacoinal a ter um, stand by com o 
País até uma data ''x". 

-- Não foi por outra razão que o próprio acordo, tal como 
aprovado pelo Senado Federai, já contempla a possibilidade de um 
waiver. Aqui peço perdão, em pãrticular a alguns dos representan
tes da nossa valorosa imprensa, para mais uma vez fazer um apelo 
que faço há dois anos: waiver não significa perdão. · 

Creio que a minha campanha teve algum efeito, na medida 
em que, com freqüência, nos relatos da imprensa, aparece dispensa 
de obrigação contratual ou suspensão de uma cláusula, tal como 

.acordado ou contemplado no acordo. 
Mas insisto há anos com alguns representantes da imprensa, 

principalmente quando identifico um jomalista que abriu um pa
rêntese e escreveu a tradução de waiver como perdão. lsso, pelo 
menos por mim, é visto como sinal de um certo complexo de infe
rioridade e subserviêriCia cultural, como se um termo que significa 
uma expressão técnica de um acordo, cuja suspensão ou derroga
ção está nele contemplada - esse é um evento comum e usual em 
contratos no mundo -, fosse interpretado aqui, seja de um lado, 
seja de outro, no aspecto político, como uma atitude de caráter re-
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ligioso, enl que uma das partes do contrato, prostrada, de joelhos, 
pede não um waivcr, mas um perdão ao outro lado do contrato. 

Renovo o meu apelo, porque, há poucos dias, um dos mais 
prestigiosós órgãos da imprensa brasileira colocou, de novo, na 
sua primeiiã págiila~-a-CXJ)ressão 11Brasil pede perdão". 

Reitero aqui, pela milésima vez, o meu apelo de que waiver 
não significa perdão; de que é errado, do ponto de vista técnico e 
político-cultural. apresentá-lo como taL 

Perdoem-me pelo parêntese, Deixem-me continuar. A pro
visão, entãO, para-o waiver do stand by como o Frvn já consta do 
próprio acordo, tal como negociado. Na verdade, foi esse Waivcr 
que pedimos na sexta-feira passada, dia 18, e que ontem, às 3h da 
tarde, precisava de uma maioria de dois terços dos credores. A 
maioria já havia sido alcançada ontem, às 3h da tarde. 

Quer dizer, os nossos credores, conforme os termos do 
acordo, tal como aprovado pelo Senado, ontem à tarde já suspen
deram a cláusula que requereria o stand by com o Fundo por oca
sião da data da troca, em 15 de abril. 

Da mesma forma, quanto à outra questão que diz respeito à 
emissão de zeróS·pOr parte do Tesouro americano, eu gostaria _de 
lembrar a todos os Senadores que o acordo, tal como aprovado 
pelo Senado, não se refere, em nenhum momento, a uma emissão 
especial de título de cupom zero por parte do Tesouro americano. 
O acordo diz apenas que a garantia de prinCipal do bônus ao par e 
o ·desconto seriam feitos com títulos de longo prazo do Tesouro 
americano. Na verdade. nem se chega a falar em Tesouro, porque, 
naquela época, quando o Senado aprovou o acordo, ainda havia a 
possibilidade de títulos denorrllnados deutscbe marks. Então, a 
referência não está ali. Em nenhum momento, fala-se em emissão 
especial. 

Menciono isso para dizer que não há nada que estejamos fa
zendo, no nosso compromisso de fechar esse acordo no dia 15 de 
abril. tal como determinado pelo acordo, tal como aprovado pelo 
Senado, que exija um stand by com o Frvn até o dia 15 e_ tampou
co, uma emissão especial de zero coupon bonds por parte do Te
souro, o que seria o primeiro cenário. 

Então, estamos no segundo cenário, que queremos se mate
rialize: vamos fechar o acordo no dia 15 de abril, sem o stand by 
com o Fundo e_ sem uma emissão especial de títulos do Tesouro, 

Quais seriam o terceiro e o quarto cenários alternativos? 
O terceir-o ce:tiá.rio seria uma decisão, por parte do Governo 

brasileiro, com a qual teríamos que voltar ao Senado para uma mu
dança no acordo, em que proporiamos uma extensão do prazo para 
alguma data além do dia 15 de abril deste ano, Preferimos não 
fazê-lo por duas razões. Primeiro. por que já estendemos o prazo 
de 30 de novembro de 28 de fevereiro e, posteriomente, para 15 de 
abril. Nesse caso, está envolvido um problema de credibilidade ao 
se fazer mais um adiamento por um período indefmido ainda no 
futuro. Isso exigiria uma nova decisão do Senado Federal, que, 
certamente, seria mais problemãtica: exigiria uma convocação de 
uma reunião formal do comitê em Nova Iorque, uma aceitação do 
comitê, e seria necessário que 95% dos nossos 750 credores acei
tassem mais uma prorrogação do prazo. -

Consideramos que isso era algo desnecessário, descabido, 
que não se justificaria, porque naõ haveria nenhuma garantia de 
que, ao transferir essa data para o dia 15 de maio, ou 15 de junho, 
ou de 15 de julho, as circunstâncias para Iechar o acordo fossem 
melhores do que as de 15 de abril e de que pudéssemos assegurar 
que, naquela data, haveria um stand by de taxa alta do Fundo ou 
uma emissão especial de zeros do Tesouro americano. 

O quarto cenário - e eu gostaria de mencionáJO aquf ape
nas de passagem - seria um cenário em que, por exemplo, o Go
verno diria que não pediria o waiver do acordo com o Fundo ---

este seria um direito do Brasil. Portanto, a troca não poderia ter lu-
- gar no dia 15 de abril, e não seria pedidã a extensão do prazo, o 

que, na prática, equivaleria dizer que transferíamos à futura admi
nistração, qualquer que fosse ela, a ser inaugurada a partir de 1° de 
janeiro de 1995, a responsabilidade, por dar início a uin D.ovo ciclo 
de negociaçOOs. Se a experiência fosse paSsada em alguln guia, 
certamente, demandaria de um a dois anos no Contexto aluai, em 
condições mais difíceis, porque é muito núls difícil negociar com 
um nível de reserva que_temos hoje- e sentimos (rue é um nível de 
reserva muito inferior. 

Então, para resumir, cu gostaria de dizer que, dos quatro ce
nários possíveis parã desdobramento da situação, o "ideal' 1 seria 
um acordo com o Fundo até o dia 15 de abril, a emissão especiã.l e 
a troca em 15 de abril. Ao compa;annos a troca em 15 de abril -
com os waivers pertinentes e sem quebrar nada do acordo tal 
como foi aprovado pelo _Senado - com o adiamento ou com a 
transferência da responsabilidade para futura adminiStráção, tOma
mos, como executivos, a decisão de ir adiante e de confrrmar a 
data de 15 de abril para a efetivação da troca. Pessoalmente, penso 
que essa foi uma de_cisão correta e acertada. 

Na quinta-feira passada, em Nova Iorque, eu e o Ministro 
combinamos que deveríamos, nesta semana, na quarta ou na quin~ 
ta-feira, ter essa conversa com os Senadores para explicar esses 
desenvolvimentos. O Senado receberá um relatório círcwistancia
do sobre_ o processo que nos levará à troca no dia 15 de abril. 

Mas eu queria me referir a uma questão específica, que é a 
que aparece hoje na imprensa e em quatro de cada cinco telefone
mas internacionais que venho recebendo há uma semana. Opera

-doTQs do mercado internacional querem saber o que exatamente 
fez o Brasil no período recente, o que está fazendo hoje, o que fará 
até o dia 15 de abril após esta data. Eles querem saber o que oBra
sil tem hoje, qual é a composição de carteira, que tipo de arranjo 
fez, qual foi a natureza do bedge, a que se referiu o MiriíStro, que 
o Brasil teria feito. Essas são infõfmações de mercado, que têm in
fluência sobre decisOOs que estão sendo tomadas hoje por operado
res de mercado. E a minha resposta sistemática a esses 
telefonemas fõi: que não tenho comentário a fazer. É o que conti
nuarei dizendo até 15 de abril de 1994, porque é a resposta que 
convém ao País. Uma vez que transmitimos certas informações de
talhadas sobre o que fizemós, sobre o que estamos fazendo hoje, 
sobre o que estaremos fazendo de agora até o dia 15, sobre as pos
sibilidades que se abrem a partir dessa data, estamos dando infor
mação para operadores boje operarem, inclusive contra os nossos 
interesses. 

Essa é a razão pela qual. nas minhas conversas individuais 
com vários Senadores ao longo da última semana. tenho procurado 
transmitir a idéia de que somos totalmente favoráveis à transparên
cia, account a budget, à prestação de _contas do Executivo e do 
Banco Central ao Senado, mas ê preciso tomar cuidado para que 
essa prestação de contas não se dê no momentO em que operações 
estão em curso e que levam a decisões que podem estar operando 
contra os nossos interesses, contra a: decisão que estamos querendo 
encaminhar. 

Nesse sentido queria fazer um apelo pessoal e especial aos 
Senadores para que entendam as dificuldades que temos hoje. Va
mos dar explicações no momento oportuno, com detalhes, mas 
hoje, enquanto as coisas eStão acontecendo, não podemos entrar 
em detalhes sobre como, quando, exatamente por que, através de 
quem e de que forma. Faço um apelo no sentido de ciue se leve em 
conta a importância que iss_o tem para o funcionamento de merca
do e para defesa dos nossos interesses. 



Abril de I 994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçüo II) Sexta-feira 15 !843 

Queria mendoila! uma comparação que é feita com fre
qüência, quarido se diz que o Brasil perdeu dinheiro. O Brasil teria 
perdido dinheiro porque não teve uma emissão especial de zero 
coupon bonds por parte do Tesouro americano. Essa é uma inter
pretação precipitada, absolUtamente precipitada, para a qual não 
existe base factual alguma pela seguinte razão: a emissão especial 
de um título do Tesouro americano é ela mesma uma negociação, 
uma negociação dura. Com freqüência,_ quem ac~:JI:ttpanhou as ne
gociações mexicanas, venezuelãnas e argentinas sabe que é assim: 
o preço de zero coupon bond na emissão especial que o Tesouro 
vende é objeto de negociação, ele leva em canta os últimos leilões 
-inclusive o leilão mais recente, que tem preço mais alto-, tem 
uma taxa de comissão, fee, que o Tesouro americano cobra, que 
varia, mas recentemente tem sido de pelo menos 5,7 basic points 
acima- isto é. descontam do(?) da taxa do Tesouro esses 5,7 pon
tos básicos. ·o titulo de emissão especial do T~souro é não-comer
cializável, vale dizer, fica cativo por 30 anos, o País não pode 
fazer operações com esse título, a não por um requerimento espe
cial e que o Congresso americano tenha apropriado recursos orça
mentários para que aqUele título possa ser resgatado. Vou dar um 
exemplo: nossos títulos poderão ser usados. nas condições aprova
das pelo Senado, num programa de privatização ao longo dos pró
ximos anos. Se esses títulos, que têm garantia de principal, forem 
utilizados, em algum momento, aq longo dos 30 anos no programa 
de privatização brasileiro, não precisaremos mais manter a garan
tia de principal lá, porque ele foi transferido~ O bônus transfor
mou-se numa participação acionária numa empiesa privatizada, e, 
portanto, podemos recuperar aquela garantia a qualquer momento. 
Quando se trata dã um título que não é comerciali_zá.vel_ essa ques
tão é muito mais difícil, quando o título o é, temos muito mais 
margem de fazer._ 

O cálculo do custo relativo da aquisição especial do Tesou
ro americano, vis-à-vis outras fonnas, inclusive de hedgc, _que 
procuram levar em conta, exat.amente, os momentos de melhOr -
opartundiade em termos de cotação de preço e fazer o hedgc que 
assegura entregas em momentos futuros àquele preço acordado no 
momento nos pareceu, como nos parece, uri.ta fOrma mais adequa
da e apropriada do que um país com a dimensão e a importância 
do Brasil ficar absolutamente inerte, paralisado, à espera de uma 
decisão, seja de uma instituição monetária internacional, como o 
F:rvii, seja de uma decisão do Tesouro, de fazer aquela emissão na 
condição de monopolista. Ou seja, uma instituição que sabe estar 
na frente de um comprador, que não tem alternativa senão comprar 
dele e que tem um prazo relativamente curto para realizar aquela 
operação, cujos~termos terão de ser negociados. 

Então, acredito que hã raz<?es substantivas sobre as quais 
não deveríamos fiCar absolutamente parados, à espera de Godot, 
que se materializasse no dia e na hoqrCerta- vale dizer aqui que, 
antes do dia 15 de abril, tivéssemos pm stand by com o Fundo e, 
portanto, a emissão especial do Te_Souro. Isso_ não quer dizer que 
não estejamos, como disse o :M:iniStrO, trabalhando para tal. Esta
mos trabalhando para ter um stand by com o Fundo, e a razão _ 
principal- notou o Mijistro -aqui- foi" qUe, para tê-lo agora, teria
mos que deflliir com ó FuD.do a data precisa da emissão do Real. 
Não estamos fazendo isso com a sociedade brasileira e achamos 
que não haveria qualquer razão para fazê.-lo com o Fundo Monetá
rio Internacional, porque é dessa definição que dependem as metas 
e trajetórias implícitaS das variáveis nominais que definem os cri
térios de desempenho com o Fundo. Mas a nota do Sr. Michel 
Camdessus, tal como lida pelo Ministro, deixa claro que estamos 
trabalhando na direção de um stand by. Temos interesse, sim; não 
estamos abandonando a idéia. 

Assim como a nota do Tesouro deixou claro - e lamento 
que ela tenha sido mal interpretada por alguns aqui no Brasil - que 
o Tesouro se recusava terminantemente a fazer uma emissão espe
cial, a não ser numa ocasião de um stand by do FMI, em que 
aquilo nos teria pego, a nós brasileiros, de supresa e paralisados. 
Aquilo não era absolutamente surpresa alguma. Mantemos conta
tos_regulares com o Sr, Larry Summers, e tem sido a posição con
sistente do Tesouro americano há meses. Inclusive, com muita 
franqueza, dizem-nos que teriam problemas junto ao Congresso 
americano de fazer uma emissão especial para um país que não tiw 
nha um stand by, quando todas as outras- para México, Argenti
na, Venezuela - foram feitas com países que tinham, sim, um 
stand by com o Fundo. 

Agora, o relevante, o importante ali é que o Sr. Sumrners 
disse ao Ministro, a mim e ao restante da delegação brasileira, que 
tão logo esse stand-by estivesse disponível, o Tesouro Americano 
estaria disposto a fazer a emissão especial no volume requerido 
que o Brasil tivesse interesse em fazer. E, portanto, reservamo-nos 
o direito de, em algum momento futuro, se nos for conveniente, à 
luz da negociação que teremos, sim, sobre price- comissão com o 
Tesouro - se achannos que é relevante fazer alguma substituição 
do que temos como garantia por isso, o faremos. QUer dizer, as 
possibilidades e flexibilidades estão todas em abe~<?· 

Asseguro, portanto, aos Srs. Senadores que nada do que fi
zemos, estamo_s fazendo pu_ vamos fazer até o dia 15 e após o dia 
15 tem qualquer incompatibilidade com o acordo da dívida tal 
como aprovado pelo Senado FederaL 

Penso que falei demais. Queria, talvez, parar por aqui e di~ 
zer que estou à disposição de V. ExaS Q?-Ia qualquer pergunta, 
como sempre_- aqui e em qUalquer momento que alguém queira 
procurar-me para discutir detalhes. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Mi
nistro Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr_ Pre
sidente, é só para, ao concluir, não deixar de fazer referência a 
uma pessoa que foi dos mais influentes nesta Comissão na questão 
da negociação da dívida externa, que é o Senador Severo Gomes. 
(Palmas.) Penso que é um dever do Ministro, que também é Sena
dor e que foi grande amigo dele- senti-me sempre muito próximo 
de Severo Gom.es - dizer isso. Recordo-me que nas fases iniciais 
de o Senado participar _da negociação da dívida, o pã.pel de Severo 
Gomes e a sua intransigência na defesa do interesse nacional serviw 
ram de marco para as nossas ações aqui na Comissão da Dívida. 
Foi graças à influência de Severo Gomes, jUntamente com outros 
Senadores, aos quais me juntei~ que pudemos defm_fr os marcos 
dessa negociação. Então, Sr. Presidente, ao concluir quero prestar 
essa homenagem ao Senador Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A palavra agora é 
franqueada aos SenadOres e, POr ordem de inscrição ... 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma questão de ordem, no sentido de nortear o debate. 

Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Presidente do Banco Cen
tral, Sr. Vice-Presidente, Srs. Senadores, estou notando uma certa 
tensão na reunião e gostaria de voltar um pouco ao -passado. Essa 
negociação começou, com certeza, em 1988, na Revisão Constitu
cional, quando um grupo de Senadores entendeu que deveria intro
duzir na Constituição um capitulo em que se previsse, e se previu, 
a questão da auditagem da dívida. Daí, constituímos uma comissão 
no Senado Federal que veio acompanhado esse assunto em cada 
momento, em cada situação. 
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Quero lembrar-me aqui e quero lembrar a este Plenário um 
acontecimento- e a alguns até narrar; porque não estavam presen
tes: no momento alto da negociação; no passado, no Goveriió do 
então Presidente Collor, que já não merecia o nosso crédito, tive 
um debate muito acirrado com um colega desta Casa e lembrei-lhe 
de que quando se discute a dívida externa não existe oposição nem 
situação, existe o interesse do Brasil e .o intct:e_s$e_da banca interna
cional. Apenas para que nos lembremos desse episódio é que gos
taria de colocar o assunto neste momento. Os nossos negociadores 
merecem e continuam merecendo a nossa confiança. Não temos 
aqui situação ou Oposição quanto à questão da negociação da dívi
da, porque ela já foi decidida por nós; e tem para isso parâme(i"os, 
que é a Resolução que levava o número 36 e hoje tem o número 
11. De maneira que, em qualquer momento, tanto o Presidente do 
Banco Central quanto o Ministro da Fazenda estarão dispostos a 
prestar os esclarecimentos desejado<:. Mas o espírito deverá sem
pre - c esta é uma advertência que me faço, aos Srs. MiniStros, ao 
Presidente do Banco Central e a toda a Casa, de que aqui, neste 
momento, nesta Comissão, temos sim un12. opoSição, que é o inte
resse da banca internacional, e temos um interesse em resguardar, 
que é o interesse nacional Por isso, Sr. MinistrO c Sres. Presiden
te, se verdadeiramente tivennos alguma coisa _qi.le não se deve, 
para protege-r a nossa negociação, narrar, que não se narre, nem em 
reunião fechada. Porque, no passado, Sr. Presidente, Sr. Ivfinistro e 
Sr. Presidente do Banco Central, quando negociávamos a inadim
plência da dívida externa, sob juramento, veio aqui o Presidente 
do Banco Central e revelou números que não deveriam ser do co
nhecimento, numa sexta-feira; no domingo, estavam na Folha de 
S. Paulo, com fotografia. - · 

Temos a obrigação, o Senado, o Ministro, o Presidente do 
Banco Central, de zelar pelo interesse maior do Brasil. O que pode 
ocorrer é que alguém, algum Senador ou membros da Comissão 
podem entender que os negociadores nãO merecem esse Crédito de 
confiança. De minha parte, quero dizer e deixar bem claro que eles 
continuam merecendo a minhl.l confiança e que_os tenbo como par
ceiros dessa negociação e, por isso mesmo, não_ farei perguntas, 
embora es.teja.inscrito para fazê-las. Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Obriga, 
do, Se::1ador. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra 
ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presiden"', Sr. Minis
tro, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Banco Central, prezados com
panl' eiros, tenho sete questões a apresentar, mas não posso deixar 
de fazer rapidamente alguns comentários acerca de obs.eiVações 
subjeti.vas que aqui foram feitas, entre :as-qu<i.is"alinho a suposta 
questão de ordem do nosso amigo Senador R0rta:n Tito, que- não 
foi uma questãO de ordem. 

Primeiro, é- tima tentativa de ajudar o esforçO do Dr. Pedro 
Malan. Talvez consigamos aqui, com exemplo didático, eliminar 
definitivamente o sinõmino perdão para a palavra wtuver. Como 
se trata, em todos os casos, de pedir perdão a_banco, p,enso que fa
Iiamos bem em erradicar essa interpretação, porque b®queiro não 
tem coração, logo, não pode perdoar; no máximo, po<Ib suspender. 
É, portanto, uma impropriedade biológica, funcfonal e odontoli)gi
ca. 

A segunda observação é quanto a limá frase que o- Ministro 
deixou vazar. Houve quem dissesse que existiu interesse -subalter
no na negociação ou na ida aos Estados Unidos na seman~ passa
da. Tenho certeza de que o :Ministro não ·quis se referir a i:ienhum 
de seus Colegas desta Comissão. 

E a terceira obs_eiVação é a respeito de nos fixannos nos ter
mos das resoluções que antecedem a este acordo, não apenas à es
pecífica~ que é a Resolução n° 98, de 1992, mas particularmente à 
96 e à 82, que considero não estritamente pessoais, mas substan
cialmente estritas pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
qUando Senador, escritos esses que nós em rilomentO algum esque
cemos. 

As perguntas que quero aqui fazii sao - e vou deixar assi
naladas, depois farei uma obserVação geral: quem autorizou, e 
quando foi dada a autorização para a operação de compra dos títu
los no mercado secundário? 

Segunda: Quem ou quaiS corretoras ou distribuidoras parti
ciparam da operação? Qual foi a comissão paga ou ganha por tais 
corretoras e distribuidoras, e quem as pagou? 

Terceira: houve algum reflexo sobre o preço dos títulos do 
Governo brasileiro no Exterior, ao lqngo desse período? Não ficou 
bem daro-se o perí6do é outubro ou _novembro, até porque houve 
uma troca de palavras entre o Ivfinistro e o Presidente do Banco 
Central, e isso não ficou claro. O que ficou _claro é que provavel
mente seria depois de outubro. Em igual peiiodo, qual a oscilação 
do valor dos títulos americanos no mercado secundário, ou seja, o 
estabelecimento de uma relação entre a flutuação da cotação do 
nosso e do deles? Eu poderia até COnsiderar que ãs duas são inte
grantes de-uma única pergunta, mas desdobrei-as. É possível iden
tificar corretores e distribuidores que no mesmo periodo 
participaram de operaçõeS de compra e venda de títulos brasilei
ros? 

Finalmente, ontem os jomai~ divulgaram que a Rússia con
. séguiu fumar o seu acordo com o Fl'viT, um crédito stand by de 
US$1 ,5 bilhão. O Ministro teve a oportunidade de nos esclarecer 
algumas das dificuldades para esse acordo- algumas delas até são 
motivo de orgulho para nós. Quero dizer isso na condição de Pre
sidente de um Partido não alinhado com o Governo, mas alinhado 
com o Brasil. Algumas das objeções nos orgulham. Não tenho ne
nhum constrangimento em dizer isso·. Nenhum! 

Mas parece-me que; além da questão da fiXação da data da 
con~ersão da URV em real, creio que a falta do Orçamento de 
1994- e o FMI supõe que vamos inovar, porque supõe que vamos 
tér o Orçamento de 1995 aprovado em 1994, o que vai ser uma 
inovação no Brasil; será uma inovação extraordinária: vamos, ao 
que tudo indica, mesmo sem ter o de 94, ter o de 95 aprovado em 
94, o que será um progresso extraordinário, da parte de todos nós. 

Mas gostaria de recordar, neste momento ero que o seu 
Congresso, Sr. Ministro, se transforma, parcialmente pelo menos, 
em "Geni", que a responsabilidade não é nossa, visto que ainda 
não recebemos os alfarrábios. Portanto, ainda não houve nenhuma 
ameaça de propositUra de uma futura CPI do Orçamento, por abso
liJtainexistênCia de objeto. 

D. Pedro I fez isto: ficamos 7 anos Sem orçamento. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - É o mal 
de dizer: "Eu fico". 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN- E foi tudo depois do Fico. 

Mas, então, gostaria de deixar registradas essas perguntas. 
Trouxe à Comissão uma nota técnica na última terça-feira-

peço desculpas, mas vou me alongar um pouquinho mais - mas, 
antCs telefonei ao Presidente do B::anco Central para comunicá-lo 
que, no cumprimento daquilo que acho ser o meu dever, traria à 
Comissão de Assuntos Ecuriômicos a minha inquietação por saber, 
pela imprensa, de coisas que o Senado - que nunca negou o seu 
apoio patriótico, brasileiro, pelo menos desde que estou aqui, e aí 
incluo V. Exa, Ministro, porque na aprovação do primeiro acordo, 

- ---
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ou da primeira resolução de 91, a .sua participação como Senador 
foi deCisiva. E aprovar o primeiro foi mJ.Iito mais difícil do que 
aprovar o terceiro ou o quarto. E houve apenas 6 votos contrários 
naquela tarde: 61 a 6- lembro-me do placar-, graças à sua inter
venção,·quenãó"era do Governo dC então. Com essa isenção quero 
dizer que estou com a conVicção de estar cumprindo com o meu 
dever patriótico também ao fazer essas indagações. _Não as faço 
para atender a qualquer interesse especulativo. 

Quero, por isso, assinalar o seguinte: não vou requerer que 
a reunião transforme-se em secreta se o Presidente do Banco Cen
tral ou o Ministro disserem, como ao que tudo indica vãO dizer, 
que não podem responder a essa ou aquela-pergunta, mas quero 
que fique registrada a pergunta para que, depois do dia 15, sejam 
respondidas. 

Por isso, fiz questão de ler todas as pergun.tas. Se o Presi
dente do Banco Central me disser que não pode responder no inte
resse do Brasil, eu aceito, a termo. Não por desconfiar dele, mas 
por desconfiar que, se eu não o fizer, estarei descumprindo com o 
meu dever. 

Gosto muito- de ambos e aprecio suas reputações, mas pre
tendo apreciar também a miDh.a~ quero que ambos cumpram com 
seu dever sem que isso envolva a negligência de um cumprimento 
meu. Então, fica bem claro e está gravado: não exijo que essas per
guntas sejam respondidas agora, exijo que elas constem do nosso 
encontro com aquele mesmo espírito cooperativo que tem havido 
entre nós, mas que elas sejam respondidas oportunamente. 

Creio que a sociedade vai compreender que, se no interesse 
do País não podem ser respondidas hoje, serão respondidas depois. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Mi-
nistro Fernando Henrique Cardoso. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores e muito especialmente o Sr. Senador Espe
ridião Ari:tin: 

Creio que o Seriador Ronan Tito, com a força das palavras 
que o caracteriza, colocou aqui a questãO ceng-al no modo como 
estamos trabalhando há anos nesta Comissão. E verdadeiro e con
tinua. O Senador Esperidião Amin deu uma demonstração claríssi
ma disso na forma como colocou as suas questões e pelos 
esclarecimentos que prestou. 

É isto mesmo: se há alguma coisa da qual podemos nos or
gulhar é que este Senado foi capaz nc:;sses anos todos - não foi em 
1988, Senador foi antes da Constituição, já tí:D.bamos Uma Comis
são da dívida, em 1986 ou !987. Desde então o S"enâdo tem tido 
um papel extremamente positivo, construtito, com esse espírito 
que permanece. 

Isso não desobriga o Ministro nem- o Presidente do Banco 
Central a prestar esclarecimentos. Penso que o Senador Esperidião 
Amin tem toda a razão, temos obrigação de prestar esclarecimezt
tos e vamos prestá-los e levantar as questões. 

Em primeiio lugar, _ _õ $enador Esperidião Amin fez uma co
locação correta, quando se referiu à Rússia e ao 1 bilhão e meio de 
standy-by. Todos sabem das dificuldades da Rússia. Como soció
logo, fui convidado a ir à Rl!ssia pelo Presidente ~ltsin e passei lá 
uns dias com mais quatrO ,Pessoas: dois economistas americanos. 
Stephcn Conhen e Camoy; um sociólogo francês, Alain Turreg, 
e um espanhol que é Professor em Bark.Iey(?), Manuel Castellos, 
passamos uns dias conversando com a equipe econõmica, quando 
o Sr. Gaidar era o dono da Rússia. 

Foi uma experiência ihesquecívei. Escrevi um relatório so
bre a visita, parece -que está publícado em alguma parte do mundo. 
Não bem a Rússia, 'mas, enfim, como me convidaram para partici
par dessa análise da situação russa, pelo menos pude saber o que 
teria sido as mordomias na época da burocracia soviética, porque 
fiquei hospedado na casa que foi do Kossíguin no passado e não 
era má. Dá inveja a: um ministro que mora aqui num desses -~ita
mentos funcionais que não têm garagem, onde os joriialistas fazem 
o favor de me acordar de manhã cedo todos os dias falando alto e 
os fotógrafos a fazer barulho como diz o Senador Ronan Tito. 

Mas prefiro estar aqui em Brasília a ficar na casa do Kossí
guin, cercada de muros altos, num bairro isolado que eles chamam 
de "levins hills", que é mais sufocante do que a nossa pobreza e 
desordem que nos leva pelo menos a essas conversas francas sem 
temores como temos hoje aqui no Senado e no Brasil. 

Sei que a situação da Rússia é desesperadora. A e_conomia 
russa para chegar a _ser uma economia de m(!rcado_ vai levar déca
das. Outro dia flz uma !o justiÇa como O -Brasil quando disse a um 
amigo meu que o Brasil é uma Rússia Tropical. Não é. Tropical 
somos, mas Rússia, não. Temos alguns aspectos da sociedade rus
sa. De um lado até positivo, uma certa inclinação à desordem. Te
mos isso. Eles também têm. É curioso, com todo o regime, havia 
uma inclinação à desordem, que viu-se depois na Rússia. Temos 
esSa inclinação à desordem. Em tudo. Qualquer sessão nossa é um 
pouco tumultuada. Já nos é habitual. 

Mas, enfun, por que fizeram essa concessão, esse stand-by 
de 1,5 para a Rússia? As razões são óbvias. É por causa disto mes
mo: existe lá uma situação de caos de tal risco que o sistema capi
talista internacional a todo instante está injetando recursos a fundo 
perdido. 

Para orgulho nosso. Como disse o Senador Esperidião 
Amin, não vamos aceitar condicionalmente que nos interesses. não 
vamos nos submeter a programas simplesmente para agradar "a" 
ou ''b", estamos seguindo o nosso rumo aqui no Brasil. Então, es
ses acordos estão sendo feito num contexto de um país que não é 
arrogante, nem pode ser, nem deve ser, que sabe das suas düicul
dades, mas lambém não precisa estar, hoje, com o chapéu na mão. 
Conseguimos, graças ao esforço desse povo, que não foi pequeno, 
manter essas reservas elevadas. Custou caro, custou juros altos, 
hoje é patrimônio nosso, lião- póde ser desperdiçado. Conseguimos 
bem ou mal essa recuperação que estamos vivendo na economia. 
pequena ainda; conseguimos a democracia; enfim, hoje temos UU13 
condição de ser o interlocutor mais responsável. 

É o que diz o FMI. O que o FMI está dizendo é que podem 
ir adiante com eles, não fizeram o stand-by, mas são responsáveis. 
E diz mais: não é o Ministro que é responsável - embora_ também 
eu seja-, é o Congresso e a opinião pública. Está dito, está regis
trado. 

Então, Senador Esperidião Amin, é claro que o FMI tam
bém tomou em considerJlção o orçamento. É difícil. Açredito (pJe 
foi uma proeza conseguir isso que conseguimos, nas condições em 
que vivemos, porque quando me perguntam: como~ vai ser o õrç8.
mento do ano que vem? Não s~inem o deste ano. E difícil. Esse é 
um voto de confiança, penso que merecido, ao Brasil. Mas sabe
mos que a situação aqui é que sempre, a cada semana, temos que 
estar reconstruindo um pedacinho que foi perdido por acaso ou pOr 
um incidente que podia ter sido dispensado e não foi. Vou evitai 
viagens. É real isto: é evidente que temos esse background. 

Quanto ao Orçamento de 95, o que está dito na nota é que o 
frame-work, quer dizer, o quadro de referência de 95 deve estar 
dado pelo Orçamento que o Governo deverá mandar em agosto de 
94 sobre 95. 
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Tem razão o Senador Esperidião Amin quanto ao Orçamen
to de 94. Neste momento, a responsabilidade do atraso é do Exe
cutivo, porque estamos com uma greve no pessoal do Orçamento. 
E a razão também é compreensível: os técnicos do Orçamento fi
zeram cinco orçamentos no ano passado e os salários deles sã.Q 
muito baixos, como são também os do Tesouro. Eles estão em gre
ve. O Ministri:) reconhece isso e -teni sido acu~ado ck_in_coerência 
por alguns órgãos da imprensa. Não é incoerência, vejo que eles 
ganham pouco. Mas o Ministro da Administração também te91 sua 
razão. Não posso resolver este caso sem resolver os outros. E esse 
o drama que vivemos. . 

Enfim. Senador Esperidião Amin, quero dizer que V. Exa 
tem razão, certamente a falta de um orç:amento dificulta. Espero 
que, até agosto, conio dissemos aqui, tenhamos isso resolvido. Fa-
rei força nesse sentido. -

Senador Esperidião Amin, cOm ·reSpeito à questão· de quan
do fof tomada a decisão, eu perguntava ao Presidente do Banco 
Central, porque não recordo com precisão. Ftii consultado, entre 
outubro e novembro, pelo Presidente do Banco Central, sobre 
como proceder nesta matéria. :rvtinha resposta foi que, dentro dos 
critérios do Banco Central, tome as providências nó moniei::ttci em 
que fosse oportuno. Esse oportuno quer dizer preço, discrição, 
conveniências. Tome as providências porque se tratam de reservas. 
O Banco Central faz centenas de operações diárias, essas e oUtras. 
E foi com o mesmo critério. 

Posso dizer ao Senado, com toda tranqüilidade - o Presi
dente do Banco Central está ao meu lado e sabe disso -;- que eu 
não sei nada. Não que não saiba nada do ponto de vista político; 
sou responsável, autorizei fazer. Mas confio no Banco Central e no 
Presidente do Banco Central. Isso é Jlma questão importante para 
mim também. É para o bem do Brasil? Confio? É assim? Acho 
que é, não sou destituído de capacidade de dis.._cemir nesta inatéria. 
E uma reserva'? Faça. 

Nunca telefonei para o Banco Central p3rn. pedir preço disso 
ou daquilo ou para saber o que iam comprar ou não. Nunca. Nem 
vou fazer, porque não é_ meu papel. O meu papel é dar a diretriz. 
De eu começar a interferir nisso, as suSpeitas poderão ocorrer, 
mesmo que infundadas. Essa foi sugestão do Presidente e_au_toriza
ção minha vamos nos precaver. Como Ministro, tenho de defender 
o interesse do Brasil. Vamos nos precaver! 

Só voltei a falar deste assunto nos Estados Unidos, para me 
certificar de que estávamos tranqüilos. Se V. Exa& me perguntarem 
quanto é que temos em tal papel, direi que não sei, mas sei que es
tamos garantidos, porque tenho a palavra do Presidente do Banco 
Central de que eu podia ir adiante, que eu teria como cumprir. Nós 
trabalhamos assim entre nós: com muita lisura, tranqüilidade e frr
meza. 

:Minha resposta a V. Ex11 é que deve ter sido em outubro ou 
novembro, que disse ao _Presidente d,o Banco Central que, no mo
mento oportuno, nas condições oportunas, ele poderia precaver-se. 
É dinheiro que vale, é um excelente título e não tomei nenhuma 
outra informaÇão sobre isso. 

O Presidente çl.o Banco Central_ irá a V._Ex• o.que puder ser 
dito a respeito das outras questões. Entretanto, o 'Ministro assegura 
que, depois do dia 15 de abril, as informações serão minuciosas; 
porque isso tem de ser feito com esse critério- e concordo inteira
mente com V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra o Dr. 
Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN- Queria também, Senador reite
rar o que o Ministro acabou de dizer. Temos_o cqmpromisso de 
prestação de contas, de transparência, de manter o Senado absolu-

tamente informado. Só fiz esse apelo de que o momento oportuno 
não é hoje. Entendi sua compreensão de meu a_pelo. 

Não tenho os números à minha dispoSição, mas eles estarão 
nesse relatório que encaminharemos ao Senado S:Obre;:_ séries ~e os
cilações de preços de títulos, tanto brasileiros quanto norte-ameri
canos, o que pem.itirá que qualquer um faça a análise que lhe 
pareça mais correta. 

Eu queria fazer dois Comentários: prinieiró, quem e quais 
são _os corretores e distribuidores, de novo não posso-dizer hoje. 
Sobre um problema qUe é relevante, a comissão paga ou ganha, eu 
queria dizer algo importante aqui: não há nenhuma comissão. Há 
duas razões para isso: primeiro porque as instituiÇões fmanceiras 
ganham no spread entre compra e venda - esse é o ganho que elas 
têm nesse tipo de operações. Não estamos pagando nenhuma co
missão além do ganho normal que elas têm em operações em 
spread. 

Há também uma outra razão para isso, que quero crer é de
rivada do fato de que há uma aposta em várias das instituições no 
mercado internacional de que o País pode dar certo, e que vai dar 
certo. E n6s recebemos dezenas de visitas de inscrições aqui no 
Banco Central e no Exterior, oferec~ndo-se para prestação de ser
viços os mais variados, desde a administração de ativos, pOr exem
plo, de rese1vas internacionais, que é uma prática· cotriqueira entre 
bancos centrais do mundo - procurarem tem a maior remuneração 
possível para as suas reservas, e administrá-las, fazendo com que 
as "instituiçõeS "fmanceirils possam competir entre si,- oferecendo 
maior resultado para o País. 

Temos várias demandas desse tipo, assim como temos ofer
tas, por exemplo de prestação de serviço para a administração de 
passivos, porque uma vez esse acordo concluído estamos autoriza
dos pelo acordo e pelo Senado a fazer várias operações, por exem
plo, de swap desses títulos de renda_ fixa em renda variável. de 
fazer ofertas para alguma classe de credores, para algum tipo de 
papel. Há uma série enorine de operações de mercado que são cor
riqueiras em operações de qualquer banco central, em algumas das 
quais seja, fosse ou pudesse vir a ser vantajoso usar a competição 
de um mercado que é extremamente competitivo. 

Várias dessas instituições estão dispostas a oferecer servi
ços sem comissão no momento, na expectativa de que podem de
senvolver um relacionamento com o Banco Central no futuro, 
como ocorre normalmente. Então, pode ser que essa seja uma ra.:. 
zã.o, mas eu queria assegurar que não há comissão paga em nenhu
ma dessas atividades, que serão explicadas oportunamente ao 
Senado. _ __ _ __ 

As outras questões dependem de uma análise estatística, 
que será encaminhada. 

V. Ex• mencionou a Rússia; eu queria aproveitar para citar 
outro país vizinho, que é a Polônia A Polônia acabou de concluir 
um acordo negociado também com seus bancos comerciais. Eu já 
V\ ã.lgumas análises comparativas, em que procuram fazer uma 
comparação direta entre os termos da negociação brasileira, mexi
c_anÀ, argentina e venezuelana com os termos da negociaÇão polo-: 
nesa agora concluída. 

Essas coniparações têm que levar em conta -um fenômeno 
fundamental: além dessas dificuldades em fazer comparaçõ_es do 
tipo :Brasil-Rússia, que já foram referidas, tipo Brasil-Polônii, com 
as características-da situaçãó de cada país, sua história, sua trajetó
ria, sua percepção geopolítica no momento, o fato é que há algo 
para o ~ai eu queria chamar a atenção -dos Srs. Senadores: é que 
os termos do acordo da dfvida polonesa, tal como negociada com 
bancos comerciais~ tem Uliia:história, e Unia história que tem iniciO 
com uma decisão política tomada no âmbito do Clube de Paris, 
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que é uma divida de US$33 bilhões, sobre o qual o Clube de Paris, 
por uma decisão política, concedeu um deságio de 50%, em ter
mos de valor presente, ao longo de três anos. E determinou - era 
uma cláusula das agrccment minuts do Clube de Paris da Polônia 
- que termo semelhante deveria obrigatoriamente ser concedido 
pelos bancos comerciais credores da Polónia. 

Essa discussão teve lugar ao longo de três anos, os polone
ses não conseguiram exatamente o que gostariam, com todo o 
apoio e o respaldo político dos credores oficiais do Clube de Paris. 

A comparação Brasil-_Polônia teria que reproduzir uma tra
jctória-em que deveríamos ter, previamente a uma negociação com 
a banca comercial, uma decisão política do Clube de Paris de nos 
dar um deságio equivalente, cm tennos de valor presente ao mes
mo uma decisão política de dizer aos bancos comerciais respecti
vos que eles estavam obrigados a dar um deságio semelhante. 

É só nesses tcm1os que tem sentido mp.a comparação Brasil
Polônia, e já que. .V. Ex a mencionou a comparação Brasil-Rússia, 
eu não poderia deixar de dizer isso aqui. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Senador, 
faltou dizer a V. Ex• que é verdade que os jornais notiCiaram muita 
coisa dentro dos Estados Unidos. Cheguei a Brasilia na segunda
feira à nciite..._Hojc é quinta-feira c estou no Senado._ Não deixei de 
ter a mínima atenção para com o meu dever de prestar esclareci
mentos ao Senado. Na mesma semana em que cheguei, estou no 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra continua 
com o Senador Espcridião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Quero apenas fazer rapida· 
mente dois registres, sem nenhuma indagação. O primeiro é refe
rente à questão da comiS$_ão. Seja pela forma de uma comissão, 
seja via do ágio ou do deságio, que acompanha todas essas opera
ções, os jornais têm propalado que a operação de compra no mer
cado secundário teria representado um custo adiciona] para o País 
de 60 milhões de dólares; outros- esse-dado não está publicado no 
jornal- fa1am especificamente enl 68 milhões de dólares. ·"' 

O segundo tópico é o seguinte: no âmbito do que tem sido 
escrito, há comentários de__ que há um acordo com os bancos co
merciais no sentido de aplicar nesses bancos parcela das nossas re
servas, como termo adicional. Mas isso entendo que pode ser 
esdarccido hoje ou depois do dia 15. 

Finalmente, mencionei a questão da Rússia, sem fazer ne
nhuma comparação com os conhecidos- aqui conhecemos - casos 
do Egito e da Polônia, que tiveram uin deSágio- no caso da Polô
nia, concedido por nós, porque éramos o seu quarto maior credor. 
Houve, inclusive, uma sucessão de votos, posto que houve votação 
muito apertada na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a 
questão da COiiceSSão do deságio ã Polônia; depois, no Plenário, 
houve o acordo que permitiu inclusive o encenimento da ques.tãt;> 
quanto ao Oube de Paris. De forma que estou:satisfeit6 coni as 
observações e quero reiterar a nrinha-disj)Õsição, que, creio, é.Ies
paldada por fatos, de colaborar- não de prejudicar-, cumprindo 
com o meu dever na condução dessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra 
ao Dr. Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Muito rapidamente, Senador, 
quero assegurar-lhe, altO e bom som, que não há absolutamente 
qua1quer acordo com qualquer banco com_eidãl "estrangeiro sobre 
depósitos de res_ervas internacionais do Brasil ou adn:Uni.stração de 
reserva, como· parte desse acordo. O que não quer dizer que, num 

futuro, o Banco Central do Brasil, uma vez fechado o acordo, pos
sa estar buscando formas que pcnni.tam a •.. ellior remuneração 
possível para as suas reservas. Aliás, como faz qualquer banco 
central do mundo. Mas não há qualquer acordo a esse respeito. 
Esse é um mercado competitivo; estaremos procurando, como 
sempre fizemos, os melliorcs termos para o Pais. 

Sobre esse cálculo, Senador-. de 60 e 68 milhões de dólares, 
vou dizer com franqueza: {.,,o é P" r·a ;;- • :culação. Algumas vezes, 
vi apresentado como sendo um câtwlo da diferença para mais que 
o Brasil teria incorrido- é pura especular- ..,, porque a informação 
não está disponível - em algum '~ •. · . equacionamento desse 
hedgc, vis-à~ vis, iri.corporação ao t,..lc. sr 1 o ~sto de uma aquisi
ção dircta de urna .missão especial do l lfO. E pura especulação. 
A aquisiÇão direta: do Tesouto, na mrss . .> especial, é ela mesma 
objeto de negociação. Então, alguém tem que elaborar hipótese so~ 
bre o resultado dessa negociação; çlepois, fazer hiPótese sobre o 
que teríamos feito em algum momento, hipótese sobre a natureza 
do arranjo, dentro do hedge que foi feito; e sair com um resultado 
por diferença. Tenho até dificuldade, porque não vi o cálculo. Vi 
apenas um número nessas notas de plantão de notícia em irnpren~ 
sa. Falavam em 'Um cálculo que teria sido feito no valor de 60, 68 
milhões de dólares11

• Estou disposto a fazer qualquer comentário 
técnico quando alguém apresentar-me as bases técnicas que leva
ram àquela estimativa. Senão, estamos no reino da fantasía. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Por ordem de insçri. 
ção, concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GU..BERTO MIRANDA- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, Ministro Fernando Henrique, Presidente do Banco Cen
tral Pedro Malan, tive a oportunidade de estar com o Sr. Presidente 
do Banco Central ontem, entre 7h e 9h da noite, quando ele escla
receu-me doe que eu tinha necessidade de saber para a reunião de 
hoje. Aproveito a oportunidade e faço minhas as palavras dos Se
nadores Esperidião Amin e Ronan Tito. V. Exa não tem necessida
de de dar explicações hoje. Espero recebê-las por escrito após o 
dia IS. 

Gostariã de iniciar minhas observações pela conclusão. O 
único fato que lamento de tudo isso. Sr. Ministro Fernando Hei.úi
que Cardoso e Sr. Pedro Malan, é que, durante todos esses_ meses, 
a eqUipe econômica reiterava que iria asSinar o acordo com o Fl\fi 
quase concomitantemente com os bancos. 

A equipe econômica tinha- certeza, desde outubro, quando 
deu ordens ao Presidente do Banco Central para que coméçasse a 
comprar títulos, de que esse acordo não iria existir, (rue não teria o 
empréstimo de stand-by e que usaria a cláusula de dispensa para 
fazer o acordo com dois terços. Se isso não fosse verdad~. Sr. Mi
niStro, V. Ex a não teria dado autorização ao Presidente do Banco 
Centra] para começar a efetuar a Cõmpra dos bônus em outubro. _ 

Sabia V. Exa da impossibilidade disso e foi reiteradamente 
em entrevista ã imprensa e aqui no Senado que todas as resetvas 
do Brasil estariam _no BIS, e conseqüentemente não tinh.amos 
qual-quer outro tipo de operação. Então, teríamos o empréstimo de 
stand-by. 

Óbvio que, em nenhum momento, dadas t~ ~sas infor
mações, poderíamos pens~_ºu. imaginar--que algumas operações 
estariam em curso e dãVeríam estar sendo realizadas. 

Não quero com_ isso dizer que essa operação não é nem de
veria ter sido importallie para o Brasil. Mas iro.M:ine V. Ex1 por 
que o País não começou a fazer essas operações tentando obter va
lores maiores sobre as resetvas comprando bônus, em julho, em 
agosto ou em maio do ano passado, quando as resetvas superavam 
em muito o valor necessário de importações e exportações estabe
lecidas pelo Senado. 
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A partir do momento em que foi tomada a decisão, em ou
tubro/novembro, a equipe econômica já tinhã c-erteza de que não 
teria o stand-by, o acordo não sairia e, conseqüentemente, ela usa
ria a cláusula de dispensa. 

A meu ver, a equipe econômica poderia ter pedido uma ses
são secreta para prestar- as devidas explicações aos Srs. Senadores. 
Nesse sentido, não teríamos necessidade da reuniã"o_dp _çl.ia de hoje. 

Com relaçãO às perguntas, gostaria de saPer, em primeiro 
lugar, a data que o Banco Central começou a comprar o bônus, por 
ordem de quem, qual o total comprado, quando terminou de com
prar o total e qual o valor. 

Pergunto também: quantas instituições foram autorizadas a 
comprar para o Brasil no exterior, como foi feita a seleção, como 
foi negociada ã taxa ou spread que o Brasil iri:a pagar, já que -v. 
Ex• disse que não há taxa, e sim spread? Quem compra o faz em 
nome de alguém e vende para outrem, mas foi combinada uma 
taxa, porque era uma compra casada para um vendedor. Se V. Exa 
puder responder isso será muito interessante: 

Em terceiro lugar. qual o menor e o maior spreadpago en
tre a primeira e a última operação? Qual o total do valor pago pela 
compra de bônus até hoje? Quanto teria sido se tivesse sido nego
ciado diretamente com o Tesouro Americano? Qual supostamente 
é o prejuízo que o País pagou a mais? . 

V. Ex• me disse, na noite de ontem, que o governo amenca
no vai ao mercado e tem três tipos de negociação de compra deste 
papel: um de compra especial, que o Governo americano fez para 
o México, Argentina e Venezuela; a outra é que, a cada 1 S de fe
vereiro e 15 de agosto, o governo americano faz um leilão, e as 
instituições compram, c_omo o Brasil poderia ter feito. V. Exame 
disse que em fevereiro o valor foTmínimo e talvez por isso o Bra
sil já teria necessidade ou já prevendo isso teria comprado; a ter
ceira é a forma de ir ao mercado. 

Sem dúvida nenhuma, quando se vai ao mercado, ele pode 
estar mais ou menos favorável Creio que se corre· o-risco_de pagar 
mais, porém talvez possa ter pago a menos. . 

Sexta pergunta: como foram transferidos os recursos da re
serva do Brasil para as corre_toras ou bancos que efetuaram a com
pra e quais os riSCos que o Brasil correu? 

O Brasil tinha dinheiro no BIS, deu ordem pam alguém 
comprar, alguém comprou para vender para o Brasil, e esses recur
sos foram transferidos. Como foi negociado, de que Tõtma, o que 
envolveu tudo isso? 

A última pergunta é: por que não começamos a operar com 
as reservas antes desta data, tendo em vista que já tínJJ.amos condi
ções para tanto? 

Agora, é muito estranho que o Brasil não tenha entrado _em 
nenhum leilão do governo americano. Reitero a minha conclusão: 
a equipe econômica sabia que não teria o acordo com o FIVII, sabia 
que não teria o stand-by e sabia que iria usar a cláusula de waiver_ 
por quê? Não 56 porque começou a comprar em out?bro, mas sa
bia que não ~a condições de apresentar até fevererro, março ou 
abril ao FMI toda essa intrincada negociação da entrada do real, 
como seriam as cláusulas de contratos, como resolveriam todos os_ 
problemas de contrato:Le as medidas provis6rias_que seriam emiti
das. 

Tenho certeza, dado todo esse arrazoado, que a equipe eco
nõmica mentiu - eu nãc:l gostaria de usar jamais essa palavra - ou 
pelo menos omitii.i que não teria o acordo, porque deixa bem claro 
que esse acordo não poderia exiStii. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Por imposição do 
Regimento do Congresso, o Presidente da Casa, Senad?r Humb?r
to Lucena, está advertindo que nos dará. um prazo máx.uno de vm-

te minutos para encerrarmos nossos trabalhos, porqucm o Con
gresso Nacional está em atividade. S. Ex• está. cobrando uma .de~ 
terminação legal. Por isso; pedimos aos Srs. Senadores que SeJam 
compreensivos. 

Vamos passsar a palavra ao Sr. Pedro Malan; em seguida, 
para encerrar, ao Senador Eduardo Suplicy. Essa colab?ração que 
pedimOs a V. Ex aS diz.respeito simplesmente ao cumpnrnento da
quilo que aprovamos, ou seja, o Regimento da Casa. 

Antes de conceder a palavra ao Dr. Pedro Malan, tem a pa
lavra o Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, quero apenas prestar um esclarecimento 
sobre uma aírrmação peremptória feita pelo Senador Gilberto M
randa- a exemplo do que disse S. Ex•, eu também não gosto de 
dizer a palavra ''mentira''- pois a mesma não corresponde à verda
de dos fatos. Não foi bem assim. Se tudo tivesse ocorrido_ dessa 
forma. teríamos que louvar o trabalho da equipe, pelo seu engenho 
e arte, pois teria realmente conseguido ludibriar() _FMI. Acho di~
cil alguém conseguir isso. Hoje vivemos num mundo de mmta 
transparência, e uma instituição como o FW dispõe de informaçõ
es precisas. Se houvesse a predisposiçãO inicial de nossa parte de 
não se chegar a um acor~. o FMI não teria emitido essa nota. Isso 
porque poderia alegar que estava negociando coni pessoas sem
credibilidade. O que ocorreu foi o oposto. Lutamos o quanto pude
mos para defender os interesses do Brasil e para obter o máximo 
de acordo com as circunstâncias. ~ao é verdadeira a afirmação de 
que não visávamos um acordo, como não é verdadei!a a afirmaçã.o 
de que não visamos o mesmo hoje. O Dr. Pedro Malan deu expli
cações sobre isso. A verdade é que fomos precavidos. Não se tra
tou de uma decisão que tinha como objetivo não qbter _o acordo. 
Dado o fato de o Senado nos ter dado uma amplitude de negocia
ção que não requiSitava o staod-by, tínhamos ~utras altema:.tivas. 
O mínimo que podíamos fazer era a defesa do mteresse nacwnal. 
Fomos precavidos a respeito. A equipe econômlCa não tinha a me
nor idéia sobre o que está. sendo revelado hoje. Apet).as o Presiden
te do Banco Central, o Ministro da Fazen4a e o Dr. Gl!~@vo 
Franco - Diretor de Câmbio da área externa - sabiam disso. Isso 
porque essas matérias têm que ser tratadas com muita responsabili
dade. No caso, não foi preciso nem omitir, mas eu ottJ.itiria porque 
se trata do interesse público, que não convive bem com os boquir
rotos. Não faz meu gênero prestar informa.ções que serão publica
das nas primeiras páginas dos jornais. Muitas vezes tenho 
oportunidade de dar notícias que podem causar grande impacto, 
mas não o faço, porque isso é, negativo a longo prazo. No. caso, 
agimos com absoluta propriedade. Não decidimos - o Prestdente 
do Banco Central e eu - que não iríamos recorrer ao stand-by em 
outubro ou novembro; nem foi naquele momento- não sei quando 
foi- qUe o Presidente-_dq_Banco Çentral ordenou que fossem reali
zadas essas ou aquelas operações. O que fizemos foi dizer o se
guinte: esse papel é bom, faz parte das nossas reservas. Por que 
não tê-lo se o preço ~or conveniente? Não hã nada de quivocado 
nesse procedimento. E de se louvar, suponho eu •. o zel~ do ~an.co 

- Central em preservar os nossos interesses. Mas Isso nao fo1 fe1to 
com o propósito de não se chegar a um acordo stand-by, porque, 
até se chegar a esse acordo, esses papéis valem, podemos vendê
los e podemos ganhar dinheiro com eles. Não houve nenhuma de
cisão em outubro ou novembro. Houve simplesmente uma 
precaução, e aqueles que, como nós, convivem com a realidade 
política brasileira sabem também que têm que estar constantemen
te preparados para eventuais surpresas P?l~ticas; o~ sej~, p<Xle não 
haver orçamento, pode não haver a Revtsao Coostitucto~. Tudo 
pode ocorrer. Precisamos de alternativas. E foi o que fizemos. 
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Ditá isso, agradeço ao Senador GH6Crto .Miranda pelas suas 
palavras e peço ao Dr. Malan que ·esclareça, na medida do possí
vel, as questões que S. Ex• colocou. 

O SR. GILBERTO MffiANDA -Sr. Presidente, cu gosta
ria de dar uma resposta ao Sr. Ministro, ou seja, qualquer raciocí-
nio lógic() leva a crer que, a partir do momento cm que o Brasil 
começou a comprar bônus em outubro -e novembro ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu não 
sei. 

O SR. GILBERTO MffiANDA - .,, não comprou antes. 
A partir do momento que o Brasil teve medo de haver um ataque a 
essas reservas se estivesse em outros_bancos; a partir do momento 
que ele sabia que não ia ter as regras toialnicnte definidas_ das três 
etapas do Plano; ele já sabia que o FMI não (2.ria o Acordo. Hoje, 
para nós, é claro, mas não era naquela época, Sr. Ministro. 

Então, conseqiientemente, o Tesouro Americano, não tendo 
o Acordo com o FMI, não teria condições de come.çar a negocia
ção para emissão especial de bónus. Quer dizer, a gente só conse
gue ver isso boje, porque saiu na imprensa e coiD.eçou-se a 
comprar títulos de trinta anos çm outubro e nov~mPro. Se não, isso 
não existiria. Sr. Ministro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Sena
dor, V. Exa vai me perdoar uma referência que_ escapa talveZ do 
objeto diieto da nossa negociação. V. Exa está cometendo o que se 
chama um erro ecológico, não é ecologia, é outra coisa. É o se
guinte: V. Ex11 está confundindo resultados com intenções. Perdoe
me V. Ex•, não estou na universidade: isso é um lógico clamoroso. 
O iesultado pode ter sido esse, mas a intCbÇão não· foi. Não se 
pode do resultado regredir até a motivação. É __ o que V. Ex• está fa
zendo. Por sorte de V. Ex•, não estamos numa tese de exame, esta
mos entre colegas, porque senão teriade dizer que V. Ex• estava 
reprovado. Não existe Tsto: o resultado foi esse, mas _a intenção 
nossa foi, até o fmal, lutar o cjue pudemos para obter o Acordo. 

O SR. GILBERTO MffiANDA -Ministro, eu c~ncorda: 
ria com V. Ex11 Problemas ecológicos, eu, sendo rePresentante do 
Amazonas, até que temos demais. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Não é 
essa ecologia, é outra. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Creio que V. Ex' come
te um erro quando diz para não interpretar resultado com iiltençõ
es. Se V. Ex11 tivesse c_omprado qualquer outro tipo de papel, ou se 
V. Ex• e o Presidente do Banco Central afirmarem ãqui que com
praram papel de outros governos- a não ser do_ Go:vernõ-_americ~~
no..:..., se comprou papéis com ouira5 datas de vencimento, que não 
seja trinta anos, dou toda a razão a V. Ex• 

Então, gostaria de ouvir do Presidente do Banco Central se, 
quando ele começou a comprar bônus em outubro e novembro, só 
não comprou bônus do Governo americano e ~e não comprou bô-
nus de trinta anos. Se isso foi reito, enião é com um pOuco de lógiM 
ca que chegamos a essa conclusão. Gostaria de ouvir do Presidente 
do Banco Central .. ~ompramos títulos d~ outros governos, COD:l 

outros prazos; aí, estarlamós trabalhando, efetivamen~e, COII!_3§ 
I - - ---- --~- ---- ~ - --- -

nossas reservas, s.it:gplesmente para maxiinizar a taxa e recuperar 
um pouco daquilo que fazemos quando emitimos no País. · · 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência da 
Mesa reitera que temos um horário rígido a-ser cumprido._ Pedi
mos, pois, ao Dr. Pedro Malan, se possível, que reduza ao máximo 
as respostas ao Senador Gilberto Mira~.da, podendo, inclusive, ou
tras infonnações serem dadas por escrito. Logo após, pu-a encerrar 

I 
I 

a reunião de boje, passaremos à palavra ao Senad, Eduardo Su
plicy. 

O SR. PED'Ró MALAN- Muito obrigado, Senador. Ten
tarei ser breve. 

Em primeiro lugar, responderei à questão g_eral que o Sena
dor Gilberto Miranda chamOu de conclusão da sua intervenção. 
Acredito que é nec.ess~o um fértil exercício de ímaginaçãO para 
sUpor que, desde setembro ou outub~o do anq passado, o Brasil já 
teria â -õnlsciénCia e a onlpbtênCia' de saber que não teria uni
stand-by com o Fundo ao longo dos próximOs Seis ou nove meses, 
para o qual estávamos trabalhando. E trabalhamos intensamente e 
continuamos trabalhando boje. 

De modo que esse tipo de exercício de sabedoria ex post 
não é muito útil para esse tipo de discussão. Posso garaz;ttir ao Se
nador que não é correta a interpretaÇão do que sabíamos desde ou
tubro que não teríamos um acordo com o ~~~do. __ 

Assim como também não é correto derivar da autorização 
que me deu o Minisfr9 d? Faze,_nda para _que fizéssemos algo que 
faz o maior sentido do ponto clc_vista.econômico-fmanceiro. Sabe
mos que vamos ter algumas obrigaçõ~s de entregar det~rminados 
instrumentos a um preço que não sabemos qual será no momento 
da sua entrega E faz o maior sentido uma operação de hedgc, uma 
operação conhecida, corriqueira em mercados nacionais e interna
cionais, através da qual procura ·se proteger de estar obrigado a 
comprar algo cm condições de preço muito mais desfaVoráveis. 
Foram operações de hedgc, normais e tradicionais, que "fiZemoS. E 
o fato de o IYfinistro ter dado autorização ao Banco Centrãl em ou
tubro não significa que tenbainOs saído desesperadamente com· 
prando em outubro, mesmo porque as cotações de outubro não 
eram favoráveis como parecem. Operação de hedgÇ: é distinta de 
operação de compra direta. _ _ ---·-

E o Senador tem razão quando diz que, além da emissão es
pecial, existem esses leilões primários de títulos do Tesouro Ame
ricano, que são títulos de trinta anos, em volumes pequenos, nos 
quais--o Brasil, se entrasse diretamente, obviamente estaria cha
mando uma a~enção, que não gostaríamos de chamar.. Operações 
desse tipo devem se dar discretamente num mercado de sttips, que 
são operações de hedg~ conhecidas. 

Quero teiminar, Senador, dizendo que felizmente o Senador 
Gilberto Miranda referiu-se que, quando se faz operações de hed
ge em mercado, e atento a evolução de preços e cotações dos títu
los, ê possível haver ganhos e é possível haver perdas. Operamos 
no sentido de que fosse possível trabalhar com ganhos. Por isso, 
fico satisfeito de ver o Senador mencionar o suposto prejuízO ou 
suposto ganho da operação. 

Agradeço por isso e quero reiterar o que me disse o Senador 
Esperidião Amin: as perguntas que fez o Senador serão respondi
das num momento oportuno. 

O SR. GILBERTO MffiANDA -Sr. Presidente, creio que 
há uma pergunta básica que vai defmii- se eu imaginei, se -a minha 
imaginação foi fértil ou se, efetívamente, as etapas foram pré-estu
dadas. O Governo brasileiro, quando começou a comprar título em 
outubro e novembro, comprou papéis de outros governos a não ser 
do Tesouro americano de trinta anos? V. Ex11 tem condições de me 
responde r isso agora?_ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pediria, agora, a co
laboração do Senador e que o Dr. Pedro Malan se ativesse_ às per
guntas do Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. GILBERTO MffiANDA - É importante essa res
posta, Sr. Presidente. 



1850 Sexta-feira 15 DIA RIO DO CONGRESSO :--JACIONAL (Sé,üo II) Abril de 1994 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V. s• pode usar da 
palavra. 

O SR. PEDRO MALAN- Pois não. Talvez o que teuha 
levado à pergunta do Senador foi uma menção anterior que eu fiz 
ao fato de que o Acordo, tal como aprovado pelo Senado, contem
plava a possibilidade, caso houvesse Ut:l:la e_scolha significativa aci
ma de um determinado limite por papéis, denominados em 
deutsche mark. e que o Brasil tivesse que oferecer garantias, além 
de papéis denominados em dólar, para papéis denominados em 
marcos alemães. Foi essa a minha referência. 

Não houve um volume signi(icativo _em termos do valor que 
estabelecemos, de modo que as garantias serão dadas, única e ex
clusivamente, em títulos do Tesouro nortç-ameríç_ano. Quer dizer, 
as operações de hedge relevantes, então, nesse caso, são aquelas 
que nos protegem contra uma situação de preço e custo desse par
ticular tipo de papel no momento da entrega. E foi nessa direção 
que procuramos trabalhar. 

A pergunta do Senador é relevante para aquela outra discus
são mais ampla sobre uma remuneração e administração de reser
vas, ·onde, obviamente, Senador, posso llie assegurar que, 
dependendo das condições de remuneração, o Banco Central esta
rá disposto a comprar papéis que ofereçam a melhor remuneração 
no mercado, sejam eles emitidos por governo a, b ou c. 

O SR. GILBERTO MIRANPA- Então, só para coucluir, 
Sr. Presidente do Banco Centra1, ficou claro: o Banco Central só 
comprou papel do Governo americano de trinta anos. Conseqüen
temente, ele já previa, já imaginava que poderia não haver o acor
do com o FMI e usaria a cláusula de waive. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAJIDOSO - Então, 
V. Ex• está, provavelmente, reconhecendo a competênCia do Ban-
co Central em se precaver. É isso? - __ _ 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sem dúvida nenhuma, o 
Banco Central é competente, o Ministro também é muito compe
tente, mas creio que seria muito importante que o Senado soubesse 
da possibilidade de usar da cláusula de waive, não apenas depois 
de publicado no jornaL Sem polemizar mais, Sr. Ministro. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, gostaria de 
perguntar, serei breve. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, pela ordem Que
ria s6 fazer uma consulta antes do Senador Eduardo Suplicy. Gos
taria de saber se V. Ex• está decidido, determinado a encerrar esta 
reunião? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Estou cumprindo o 
Regimento do Congres_so. Estamos indo, agora, para uma sessão 
do Congresso e o Regimento do Congresso nos proíbe manter reu
nião paialela. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mas só no momento em que está 
sendo votada a Orde_m do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Consulto a assesso
ria sobre a informação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Enquanto a Ordem do Dia não 
entra, não há incompatibilidade entre a sessão e a reunião das Co
missões. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, sugeriria 
que fosse feito um apelo ao· Senador Humberto Lucena para que 
não encerre a sessão enquanto esta reUnião nãO terminar, porque 
não sei se houve verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se
nador Eduardo Suplicy. Vou fazer a consulta, porque o Ministro 
também tem reunião no Palácio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - P=-<Carei ser breve, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A reunião era às 11 
horas e já estamos aqui com meia hora a mais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Ministro Fernando 
Henrique Cardoso falou aqui do esforço compartilhado pelo Con
gresso Nacional com respeito à dívida externa. Esse esforÇo obvia~ 
mente inclui a questão relativa à Medida Provisória n° 434. 

Gostaria de fazer um apelo ao Ministro no sentido de que 
será muito importante ao Congresso Naciona1 examinar, apreciar, 
discutir e votar a Medida Provisória n° 434. 

A imprensa, hoje, diz que o Ivfinistro estaria fazendo um 
apelo aos Srs. Parlamentares para que não votem a Medida Provi
sória. Mas, da mesma maneira como o Ministro considerou impor
tante que o Congresso Nacional compartilhe do esfo.r-ço de 
decisões sobre a dívida externa. também o é com respeito ao pro
grama de estabilização. 

A v alio que seria adequado e próprio que o MinistrO Pudesse 
dizer aos membros do Congresso Nacional o que é possível e o 
que não é possível, o que inviabilizaria o Plano de estabilização, o 
que é possível aceitar, porque este, inclusive, é o objetivo da ses
são pt"esente do Congresso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Posso 
responder já? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Mi
nistro Fernando Hemique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -O que eu 
disse foi o seguinte: não recebi sequer e não li até hoje o relatório 
do Deputado Gonzaga Mota. 

Pedi ao Congresso que não tome uma decisão sem que haja 
uma coordenação com o Executivo, porque seilão vamos ter que 
pedir o veto. É só isso. _ _ . _ _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Está bem. 
- -
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Como 

quero, precisám.C:nte, chegar a·uma: questão razoável, tenho muito 
medo - para ser franco - que nos dias de hoje, precisamente, ve
nham propostas que não são ·aceitáveis, porque não são viáveis. 
Queria evitar isso. Então, pedi que houvesse tempo de negociação. 
Foi feito um cálculo do que significa ·a proposta. Não vi esses cál
culos. 

Entendo que não podemos levar essas questões, Senador 
Eduardo Suplicy,/dé outra maneira se não a que norteia V. Ex• 
mesmo, com cl~za e sem demagogia. 

O Ministro da Fazenda acha o salário mínimo de 64 dólares 
uma infâmia; considera 100 dólare-..s ridículo e por ele decretaria 
500 dólares. Só que o Ministro da Fazenda sabe- como sabem to· 
_dos os Senadores - que não é por aí; que, ao se fazer um aui:nento 
desse tipo, não se está dando aumento nenhum, está-se tirando, via 
inflação, o que se fmge que se deu. E o Ministro não concorda 
com isso e disse isso inúmeras vezes, no ~Governo, fora do Gover
no e dirá de novo. 

Não quero chegar a esse ponto. Quero evitar esse in:ipasse, 
porque entendo que o Congresso tem condições de pensar madura
mente sobre os mecanismos pelos quais, efetivamente, se vai che
gar a um salário mínimo meilot. 
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Já votei rio Congresso muitas vezes salário mínimo, ·como 
V. Ex• também. Tudo falso! Tudo falso! V. Ex• sabe qual o salário 
mínimo real sem a URV, quanto seria este mês? QUarenta e cinco 
dólares, por causa da inflação. 

Chega disso! Chega de enganar o povo. Está na hora de di
zermos ao povo as coisas como elas são. 'Quer- resolver o salário 
mínimo? Vamos resolver. Vamos resolver a Previdência. Onze mi
lhões de salários mínimos são pagOS pefa Previdência e quatro 
pelo setor privado. Se se aumenta esse salário para 100 dólares, 
por exemplo - repito um milhão de vezes isso - aumenta a arreca
dação de 23, 24 bilhões para 27, 28 bilhê>es e os benefícios para 35 
bilhões. Haverá um dêficit de 7 bilhões de dólares. Quem paga? É 
o povo de novo, que vai foiÇai a-inflação. 

Então, Senador, o que quero é istc: que não haja uma vota
ção, no calor de uma emoção, que obrigue o Governo, outra vez, 
como já foi féito na questão dos sa.J.árioS,- a âí:ZC!-que não está de 
acordo. Porque eu tenho responsabilidade pública e não estou sim
plesmente querendo fazer um voto por fãzê-lo. 

Pedi ao Congresso o que V. Exa quer: que se possa chegar a 
uma discussão verdadeira e não a uma discussão em que se vai 
alegar- ê tão fãcil alegar, gritar na portado Ministro da Fazenda, 
que não se preocupa com o grito, porqut. &Ião se preocupou- como 
sabe V. Exa, quando eram militares que niandavam aqui, muito 
menos agora vou-me preocupar com o grito de gente desavisada, 
que não sabe das coisas e que acha que o Ministro está contra isso 
ou contra aquilo. O Ministro nãO eStá. cootra nada, o Mínistro ·está 
é a favor do Brasil e do povo brasileíro e naõ- poâCmos Seguir ne-
nhum caln.inho de facilitar o falso. --

É isso, Senador, estou de acordo com V. Ex•, por isso não 
dá para votar agora. o- Que "for votado agora, se for votado do jeito 
que está, o Ministro ~dirá veto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra o Se
nador Edpardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Considero importante esta 
manifestação do 1vlinistro, porque nela está contida a disposição de 
dialogar sobre o conteúdo do que foi apresentado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Inclusive 
o seu projeto, do qual votei a favor. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, gostaria de fazer 
um apelo no sentido de que as negociações sobre a Medida Provi
sória, mesmo que reeditada ou em outra forma no dia 27, quando 
se conpletam 30 dias, não sejam interrompidas, para que o Con
gresso possa efetivamente votar o projeto de conversão em uma 
forma que resulte do diálogo e que não fique a Medida Provisória 
sendo reeditada atê eu venha a terceira fase. 

E sobre essa terceira fase, gostaria dej)erguntar: no comuni
cado do FlV11 está feita uma referência ao momento em que o real 
será introduzido, estabilizando-se em termos do dólar. Essa frase 
pode ter o sentido da eventual vontade do Fundo Monetário Inter
nacional de que o Brasil venha a ter o real fixo em relação ao dó
lar. V. Exa já transmitiu a esta Comissão que não será tão fixo 
assim, que o Governo insiste enl manter- a flexibilidade que con-
vém ser necessária. · 

Góstãtia de perguntar se houve alguma discussão sobre esta 
questão especificamente. Se o Ministro avalia que, mesmo depois 
deste diálogo. se porventura não terá havido aí um dos pontos de 
eventual discórdia do Governo em relação- ao Fundo Monetário In
ternacional? 

Gostaria de completar as perguntas: qual a nova estimativa 
de desconto efetivo da dívida externa que estamos obtendo com a 
concretização das negociações, com a ·Utilização das reservas nos 
níveis agora previstos e como isso- se compara ao desconto efetivo 
previsto anteriormente pelo próprio GOverno? 

Se não fOr posSível este dado com precisão, apreciaria que 
pudesse ser encaminhado por escrito com os cálculos comparativa-
mente aos que foram antes realíZa.dÔs. -

E, fmalmente, qual o fluxo de pagamentos do setor público 
brasileiro aos ·credores externos, neste ano de 1994 e o previsto 
para 1995? Como se compara isso com os termos da Resolução D0 

82/90 do Senado, em vista do que está sendo acordado? 

Por último: como é que o Congresso vai poder acompanhar 
o Orçamento, que ainda não existe, que não é lei?" Esta greve dos 
funcionários do Orçamento ê - puxai que greve demorada a ser 
negociada- não será ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Com o 
meu apoio também ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas será que esta greve, a 
demora -da negociação da greve, do impasse não es~ s_en~ ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Proposi
tado? Usado? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Usado pelo Governo para 
não termos aihda o novo Orçamento revisto, quer dizer, nós esta
mos vivendo um impasse que é histórico, nunca houve atraso ta
manho na aprovação do Orçamento. CoiDo é que vou icO~panhar 
a execução" do Orçamento se não existe a comparação para ser fei
ta? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A sessão do Con
gresso entrou_ na Ordem do Dia, recebi mais um comunicado da 
Presidência do Congresso. Logo após as respostas às perguntas do 
Senador Eduardo Suplicy, daremos por encerrada esta reunião. 

Com a palavra o l'vfinistro Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Acaba de ser informado 
de que já deu quorum no Congresso, portanto ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A informação che-
gou para mim agora. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Já deu quorum, não pre
cisamos sair correndo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O problema não é da 
Ordem do Dia, o prob.lema é regimental. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Está bem. Eu preciso ter 
base de comparação. O IVIin.istro Fernando Henrique sabe bem 
como se o usa SIAFI aqui, então ele não põe a base em compara
ção; sem orçamento, não dá pira comparar ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Senador 
Suplicy, com respeito à pergunta que V. Ex• me fez sobre aquela 
frase do Fundo Monetário. Na verdade não houve nenhuma dis
cussão com o Fundo, pelo menos comigo, a esse respeito. E eu não 
aceitaria, porque a decisão é nossa. Eu disse aqui, desde o inicio, 
que nós não estamos negociando um programa lá que o País não 
saiba; ~lo contrário, o que temos informado ê que, embora não te
nhamos um regime cambial definido e também o regime monetá
rio do real ainda em discussão- V. Exa sabe disso- nós estamos 
num outro pressuposto, de que a rigidez e a fixação rigida com o 
dólar não nos Convém~ 
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Se iSs_o viesse a ser condição para o stand-by, por exemplo, 
eu preferia rião ter o stand-by. Vejo aí uma razão adicional para 
mostrar a latitude que temos hoje. Tendo feito acordo com a dívi-" 
da, não estamos submetidos a nenhuma 11espada de Dâmoclcs" na 
nossa cabeça por parte do Fl\1I. Mas ouvi dizer que ela não foi se
quer mencionada nessa matéria. 

O nosso entendimento é o mesmo que expressei anteriOr
mente aqui porqUe lemo-s que resguarda:r as nàssas exportações; 
estamos discutindo o problema de uma faixa de variação, enfim, 
não estamos nessa idéia de rigfdez. 

Com relação ã greve d_o Orçamento, V. Exa até me alertou, 
quem sabe eu deva incentivar essa greve. Já fui até objeto de críti
ca pela imprensa, porque acho que tanto o pessoal do Orçamento 
quanto de vários outros_setores são mal remunerados, eles exercem 
funções importantes. Tenios que prestar atenção ao controle inter
no, ao "Cisetão". Já mandei três Exposições de Motivos ao Presi
dente sobre essa matéria, estou em ·consOnância- com os 
funcionárioS:·: -· ""-- --

Ontem, recebi uma comissão-de greVistaS~no meu Ministé
rio e considero--&$ Suas reiViiidicações jUstas, -corretas; tenho insis
tido nisso. O problema é que as reivindicações são muítas. 

Entendo que o melhor caminho - disse isso oo.tem a eles - é 
uma negociação inteina em vários sCtore-s siiídicais dos funcioná
rios, para começarmos a defmir que propOrção do orçamento po
demos destinar a corrigir-essas-distorções, e peço prioridade para 
esse setor. Estou na posição oposta, embora V. Ex a possi imaginar 
que ardilosamente isso nos beneficie, estou "fazendo tudo para ob-
ter o flm da greve;_ mais do que da greve, da reivindicação. -

O :MinistrO Stepanenko, que foi· MifliStrO de Ia, foí quem · 
mais lutou a favor dessas modificações, porque sabemos o que é 
esse trabalho ... O Seriado fica sem informações e n?s também. Um 
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País não pode funcionar na fase de esconder mformação. Não pen
so assim, não ajo assim, o :Ministério não ·age assim, queremos ter' 
mais informaçOOs. 

De modo que, embora o resultado seja esse - de novo,_ é a 
fãlácia ecológica do Senador Gilberto Miranda -, eu poderia ape
lar para falácia ecológica de 1_1ovo: não ~mos essa intençãq. 

O resultado é este~ as informações não fluem, mas não é a 
nossa intenção n~m é nosso proP§~ito. -

O SR. PEDRO MALAN - Só para assegurar ao Senador 
Eduardo Suplicy que os pedidos de iziformações que ele fez serão 
atendidos. Sobre a pergunta específica a respeito do montante de 
dispêndios em relação aos juros da dívida externa no ano da graça 
1994, na melhor estimativa - estamos falando aqui de setor públi
co. só a dívida do setor público- é da ordem de 0,76 a 0,79% do 
PIB, pouco acima de três quarto; de 1% do PIB para 1994. Para 
1995, não estou com os números aqui, mas serão enca.Ininhados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Um PIB da ordem de 
-qUanto? 

O SR. PEDRO MALAN- Quatrocentos e cinqüenta a qui
nhentos, não tenho o número preciso, mas todas essas informações 
lhe serão cncamiil.hadas, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Comissão agrade
ce, mais uma vez a presença do Ministro Fernando Henrique Car
doso, da sua assessoria, do Dr. Pedro Malan, Presidente do Banco 
Central e do Dr. Gustavo Franco. 

Pedimos desculpas aos Senadores que não tiveram a_oportu
nidade de fazerem suas perg_ti!llas_ ao Ministro. 

~uito obrigaçlo~ _ _ _ -· _ 
__ ]3stá encerrada a presãriie reunião. 

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 45 minutos.) 


