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1- ATA DA 113' SESSÃO, EM 1• DE AGOSTO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N'' 173 a 182/91 (n~ 330, 342, 343, 347, 348, 355, 
356,~368, 372 e 384/91, na origem), restituindo autógrafos 
de projetas de leis sanciónados. 

-N" 183 a 195/91 (n'' 320, 325, 337,338, 339, 349 
a 353, 362, '363 e 364/91, na origem), de agradecimento 
de comunicações. -

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de itome 
indicado para função cnjo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N• 197/91 ( n• 379/91, na origem), referente a escolha 
do Sr. Mauro Sérgio âa Fonseca Costa Couto, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de DiplOmata, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à_ República do 
Panamá. - -

1.2.2 - Avisos do Secretário-Geral da Presidência da 
República 

- N•' 608, 622, 643, 645, 650, 677 e 678/91, encami
nhando informaÇões prestadas pelo Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre os quesitos constantes 
dos Requerimentos n•' 100,195,148, 135,215,145 e21'1J91; 
712191, encaminhando informações prestadas pelo Minis~ 
tério da Ação Social sobre os quesitos constantes do Reque· 
rimento n• 309/91; 730/91, encaminhando informações pres
tadas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 
sobre os quesitos constantes,do~Requerimento n~' 214{91; 
742 e 744/91, encaminhado informações prestadas pelo Mi
nistério da Economia, Fazenda e -planejamento sobre os 
quesitos constantes do Requerimentos n~'' 256 e 262/91; 
755/91, encaminhado informações prestadas prlo Minis
tério da Ação Social sobre os quesitos oontantes do Reque
rimento n• 341/91; e .781191' encammhando informações 

prestadas pela Secretaria do Desenvolvimento Regional. 
da República so~re os quesitos constantes do Requeri· 
mento n• 281191. 

1.2.3- Avisos do Ministro da Justiça 

- NÇ> 630/91, encaminhando informações prestadas 
peJo MiniStéiiO da Justiça sobre quesitos constante.s do 
Requerimento n' 146/90. 

- N~' 690/91, encaminhando informações prestadas 
pelo Ministério da Justiçã sóbre os quesitos constantes do 
Requerimento n• 307/91. 

1.2.4 -~Ofícios do Ministro das Relações Exteriores 

. - N9S 8 e 9/9l, encaminhando esclarecimentos presta
dos pelo Ministério das Relações Exteriores sobre quesitos 
oonstantes dos Requerimentos n" 161 e 298, de 1991. 

1.2.5- Aviso do Ministro da Infra-Estrutura 

- N9 379/91, encaminhando esclarecimentos pfe"sta~ 
dos pelo Ministério da Infra~Estrutura sobre quesitos-cons
tantes do Requerimento fi'? 200, de 1991. 

1.2.6- Aviso do Ministro da Aeronáutica 

- N• 21/GM7/259/91, encaminhando esclarecimentos 
prestados pelo Ministério da Aeronáutica sobre quesitos 
oonstantes do Requerimento n• 286, de 1991. 

1.2. 7 - A viso do Secretário-Geral da Presidência da 
República 

- NÇ> 786/91, encaminhando esclarecimentos presta
dos pelo Ministério da Ação Social sobre os quesitos cons
tantes do Requerimento n' 328, de 1991. 

1.2.8 - Ofício do Primeiro Secretário ila Câmara dos 
Deputados 

- N~i 190/91, comunicando a rejeição das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 21/91-Comple
mentar, que dispõe sobre as normas gerais para a organi
zação, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
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EXPEDIENTE 
CBIITRo GRÁPICO DO sil!fADO PEDBRAL 

PASSOS I'ORTO 
Diretor-Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor E:lieçativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAaoNAL 
Iapreao aob I'C:Ipouabilidade da Meu. do Seuclo F~ 

CARI.al HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Ad•Diiltrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASroS 
Dirctor IadUitrial 

Semeslrlll ··--·-.. -·-·-- ·-----·--·-·--·--·- Cr$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dircto~ Adjuto 

1.2.9- Parecer 

Referente à seguinte matéri_a: ___ _ 
EI'f-1-enda apresentada ao Projeto de Resolução -n~ 

53/90, que acre•centa § 5• ao art. 2• da Resolução n• 21/80, 
e altera o disposto em seu inciso II. 

1.2.10- Expediente Recebido 

Lista n• 4191. 
1.2.11 - Ofício 

- N"73/91, da Liderança do PFL, referente a convite, 
formulado pelo Ministro da Justiça, ao Senador Marco 
Maciel, para integrar como Líder da Minoria no Senado, 
o Conselho de Defesa dos DireitOs da Pessoa Humana. 

1.2.12- Requerimento 

- N~ 414/91, do Senador Marco Maciel, -solicitan_do 
a transcrição no·s-:A.nais do Senado dos pronunciamentos 
do Senhor Presidente da República, Fernando Collor de 
Mello, do Secretário-Geral da Organização dos Estados· 
Americanos- OEA, Ei:ri.baix-ador João Clemente Baena 
Soares, do Diretor-Geral da Organização das Nações Uni
das para Educação, Ciências e Cultl!ra/UNESCO, Dr. Fre· 
derico Mayo, e do Sr. Ministro da Educação, _Carlos Chia
relli, proferidos na abertura do Encontro Inter~acional d~ 
Alfabetização e Cidadania, em Brast1ia- DF. 

1.2.13 ....... Comunicações da Presidência 

-Recebimento, durante o recesso, da Mensagem n9 

196/91 (n' 365/91, na origem), através da qual o Presidente 
da República comunicou sua ausência do País no período 
de 17 a 19 de julho. 

-Recebimento da Mensagem n' 198/91 (n' 383/91, 
na origem). pela qual o Senhor Presidente da República, 
solicita autoriiaÇãõpi:tni-que a União possa cont~atar ope
ração de crédito externo, no valor deUS$ 100,000,000.00. 

-Recebimento, do Supremo Tribunal Federal, da 
Mensagem n!' 2.658, de 1991, comunicando o def~rio:~ento __ 
da Medida Cautelar de suspensão de alíneas da Lei n9 

8.112, de 1990. _ . 
- Rece_bimento, durante o recesso, do Ministro das 

Relações Exteriores, expediente encarriinhando eXtiatO âa 
ata da sessão de 13 de junho passado, em que foi aprovada, 

TJragem 2200 exemplares. 

pelo Parlamento Europeu, resolução atinente à eventual 
reintrodução da pena de morte no Brasil. 

-Re-cebimento, do Ministro de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento, o Aviso n9 907/91, encaminhando 

-cópias de contratos firmados entre a República Federativa 
do Brasil e o Citibank N. A., relativos aos juros da dívida 
externa brasileira, acompanhadas de parecer da Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional. 

-Designação, durante o recesso, dos Senadores Car
los Patrocínio, Jonas Pinheiro e Meira Filho, para represen
tarem o Senado na XIII Assemetléia Ordinária do Parla
mento Latino-Americano, a realizar-se em Cartagena, Co
lômbia, no período de 31 de julho a 3 de agosto do corrente 
ano. 
~ Re_cebimento, do Banco Central do Brasll, de rela

tórios sobre endividamento dos estados e municípios refe
rente ao mês de junho do corrente ano. 

-·-Recebimento, do Promotor de Justiça da Comarca 
de São José do Rio Preto - SP, expediente relativo ao 
pedido de empréstimo daquele município junto à Caixa 
Económica Federal, para construção do sistema de capta
ção de água do rio Turvo. 

-Recebimento, da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, o Ofício n!' 276/91, através do 
qual encaminha cópia do relatório geral das correições efe
tuadas naquele estado, com vistas â apuração de denúncias 
de irregularidades quanto ao processamento de ações de 
acidentes de trabalho e de concessão ou revisão de bene
fícios previdenciários. 

-Recebimento do Ofício n• S/33, de 1991 (n• 
3.312191, na origem), através do qual o Presidente do Ban· 
co Central solicita autoriZ::tçã:o para que a Prefeitura Muni

- cipal de V alinhos- SP possa contratar operação de crédito 
junto à Caixa Econóinica Federal, para os fins que espe
cifica. 

- Rece.bimento do Ofício n• S/35/91 (n• 39/91, na ori
gem), do Governo do Estado· de São Paulo, solicitando 
a contratação de operação de- crédito externo no valor 
deUS$ 245,000,000.00, junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, para os fins 
que especifica~_ -

-Recebimento, da Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão, de Ofício nÇ> 7/91, pelo qual encaminha cópia 
do relatório da CPI constituída por aquela Assembléia, 
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para apurar irregularidades no sistema de saúde pública 
do referido estado. 

-Recebimento, durante o recesso, de comunicações 
de ausência do País dos seguintes Srs. Senadores: Dario 
Pereira, no período de 23 de julho a 6 de agoSto; Affonso 
Camargo, no período de 7 a 13 e de 22 a 30 de julho; 
Lourival Baptista, a partir de 23 de julho; Márcio Lacerda, 
por vinte e dois dias, a partir de 19 de julho; Fernando 
Henrique Cardoso, no_ período de 22 a_25_ d~ julho; G~i
lherme Palmeira, período de 23 de julho a 8 de agosto; 
Raimundo Lira, no período ae 23 de julho.a 8 de agosto; 
Amazonino Mendes, no período de 31 de jUlho a 5 de 
agosto. 

-Prazo para tramitação e apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n\147/91, lido anteriormente-. 

1.2.14- Discursos do Expediente 

SENADOR DIVALDO SURUAGY- Cartas aber
tas publicadas na Imprensa, de autoria de S. Ex~~ denun~ 
cia:ndo ao Senhor Presidente da República irregularidades 
em órgãos do Governo. -

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Transcrição, 
nos Anais do Senado, de artigo de autoria de S. Ex~. sob 
o título "Reordenando o Distrito Federal", publicado no 
Correio_Braziliense, de 20~7~91. 

SENADOR MAURÍCIO CÜRRÊA- Justificando 
projeto de autoria de S. Ex~. encaminhado- à Mesa_. que 
determina a indisponibilidade dos bens da vítima de seqúes
tro e de extorsão mediante seqüestro, os de cônjuge e 
de seus parentes, e dá outras providências. 

1.2.15- Leitura de projetos 

-Projeto de-Lei do Senado n' 259/91, de autoria 
do Senador Mauricio Corrêa, que determina a indisponi
bilidade dos bens da vítima de seqüestrO e de extorsão 
mediante seqüestro; os de seu cônjuge e. de seus p::.re~tc~. 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n' 260/91, de autoria 
do Sen_adQr Marco Maciel, que ~egulamenta o art. 10 da 
ConstitUição. -

1.2.16- Requerimentos 

- N• 415/91, de autoria do Senador Albano Franco, 
comunicando sua ausência dos trabalhos da Casa no p_erío_
do de 6 a 9 do mês de março, por motivo de saúde. Apro
vado. 

-N• 416/91, de autoria do Senador Albano Franco, 
comunicando sua ausência dos trabalhos' da Casa __ no p~río
do de 2 a 6 do mês de maio, por motivo de saúde. Aprovado. 

- N' 417/91, de autoria do Senador Albano. Franco, 
comunicando sua ausênç_ia dos trabalhos da_Çasa no perío

. do de 15 a 21 de maio~ por motivo de saúde. Aprovado. 
- N\1 418/91, de autoria do Senador Albano Franco, 

coml!nicando sua ausência dos trabalhos da Casa no perío
do de 28 de junho a 1" de julho, por motivo de saúde. 
Aprovado. 

-N' 419/91, de autoria do Senador Carlos De'Carli, 
comunicando sua ausência dos trabalhos da Casa no petío
do de 22 a 26 de março, por motivo de saúde. Aprovado. 

- N' 420/91. de autoria do Senador Carlos De'Carli, 
comunicando sua ausência dos trabalhos da Casa no perío
do_ de 19 a 23 de abril, põr motivo de saúde. AproVado. 

- N• 421/91, de autoriá do Senador Carlos De'Carli, 
comunicando sua ausêricia no períodO- de 2 a 7 de maio, 
por motivo de saúde. Aprovado. 

-_ N9 422/91, de autoria do Senador Amazonino Men
des, solicitando licença para interesses particulares, no pe:. 
rio do de 31 de julho a 5 de agosto. Votação adiada por 
falta de quorum. 

.1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1989 (n' 1.312/88, 
na Casa de origem). que regulamenta o § 4" do art. 216 
da Constituição, punindo os danos e as ameaças ao patri- . 
mônio cultun:~! brasileiro. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. _ _ _ 

Proposta de Emenda.à ConstitUiÇão n\1 11, de 1991, 
_de__-ª-utoria do Sen_ador Alfredo Car!!pos e outros Senhores 
Se_u_adores, que altera a redação do § 3n do art.. 57, do 
§ 4• do art, 66, do § 3• do art. 68 e do art. 166 caput 
e seus §§ 1• e 2• da Constituição Federal. Em fase de 
discussão ( 4• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n• 12, de 1991, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa e· outros Senhores 
Sefl_adores, que cria o Conselho Nacional de Ju-stiça e dá 

_outras providências. Votação adiada por falta de quorUm. 

1.3.1 ~Comunicações da Presidência 

- TÚmino do prazO para apresentação de erriendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 121/90, sendo que ao . 
mesmo foram oferecidas 6 emendas. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 23/8S, sendo que ao mesmo 
foram oferecidas 3 emendas. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Le_i da Câmara n\159/87 1 s_endo que ao mesmo 
foram oferecidas emendas. 

-oCóiivocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

·1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- SECRETARIA,GERAL DA MESA 

-Resenhas das matérias apreciadas de 1\1 a 30 de 
junho de 1991. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

-N•' 604 a 611, de 1991. 

4- PORTARIAS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

-,- N~ 27 ~ Z8, de 1991 

- 5- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

- N' 14, de 1991 

6- SECRETARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

-Ordem de Serviço n• 1, de 1991 

. 7- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOR CON
GRESSISTAS 
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-Ata da 5• Reunião Ordinária do Conselho Delibe-
rativo, realizada em 6 de junho de 1991. 

8- DIRETORIA-GERAL 

-Contratos n• 12, 38, 39 e 40/91 
-Termos aditivos aos Contratos no$ 6 e 26190 

9- MESA DIRETORA 

10- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

11- CQMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 113~ Sessão, em 1 ~ de agosto de 1991 
1! Sessão Legislativa Ordinária, da 49! Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Lucídio Portella 

N' 177/91 (n' 348/91, na origem), de 8 de julho do eorren-
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN- te, referente ao Projeto de Lei do Congresso n' 6-A, de 1991, 

TESOS SRS. SENADORES: que autoriza a emissão extraordinária de Títulos Públicos Fe-
Affonso Camargo _..~Chagas Rodrigues ~pduardo Su- _ ~derais, no montante de Cr$205.500.QOO.OOO,OO e a abertura 

plicy- Esperidião Amin- Garibaldi Alves- Gerson Cama- de créditos adicionaiS, em-":fitvor dã unidade ''Recursos sob 
ta- Humberto Lucena- Hydekel Freitas -João Calmon a Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja-
- João França - José Paulo Bisol - Lucídio PorteJla - mento", no montante de até Cr$302.100.000.000,00. (Projeto 
Marco Maciel- Mauro Benevides- Valmir Campelo. que se transformou na Lei n"' 8._205, de 8 de julho de 1991.) 

N' 178/91 (n'355/91, naorigein de !Ode julho do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 43, de 1990 (n9 
3.119/89, na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacio~ 
ria! âo Seguro Social(INSS) a doar à Diocese de Pinheiro, 
no Estado do Maranhão, o imóvel que menciop.a. (Projeto 
que se transformou na Lei n' 8.206, de 10 de julho de 1991.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __.:_ A lista de 
presença acusa o comparecimento de_ 15 Srs._ Senadores. Ha
vendo número regimental, -declaro aberta a -sesSao--:---

Sob a proteção de Deus, iniciaritos--riosSos tra_ball!os. 
O Sr. 111 .Secretário pfocederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de leis sancionados: 

N' 173/91 (n' 330/91, na origem), de 29 de julho do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 -49, de 1991 
(n' 1.267/91, na Casa de origem), que prorroga o prazo a 
que se refere o art. 19 das Leis nç5 8.056, de 28 de junho 
de 1990, e n' 8.127, de 20 de dezembro de 1990.) (Projeto 
que se transformou na Lei n' 8.201, de 29 de junho de 1991.) 

N' 174/91 (n' 342/91, na origem), de 5 de julho de 1991, 
referente ao Projeto de Lei do Congresso n~ 5, de 1991, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União crédito especial até o limite de Cr$18.350.532.000,00 ~ 
para os fins que especifica. (Projeto que Se transformou na 
Lei n' 8.202, de 5 de julho de 1991.) 

N' 175/91 (n' 343/91, na origem), de 5 de julho do corre!':~ 
te, referente ao Projeto de Lei do Congress-o n9 4, de 19~1, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
dã União crédito suplementar no valor de Cr$209.000._000,00, 
para os fins que especifica. (Projeto que Se tiãnSformou n_a 
Lei n' 8.203, de 5 de julho de 1991.) 

N' 176/91 (n' 347/91, na origem), de 8 de julho de 1991, 
referente ao Projeto de Lei da Cãmara n' 37, de 1991 (n' 
7/91, na Casa de origem), que fixa õ_e!~!ivo da Pglícia Militar 
do Distrito Federal e dã OutraS providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n' 8.204, de 8 de julho de 1991.) 

N' 179/91 (n' 356/91, na origem), de 11 de julho do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 35, de 1990 
(n' 7.504/86, na Casa de origem), que autoriza o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas(DNOCS), autar
quia vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma Agráw 
ria, a doar ·o imóvel que menciona, situado no Município 
de Coremas, Estado da Paraíba. (Projeto que se transformou 
na Lei n' 8.207, de 11 de julho de 1991.) 

N' 180/91 (n'368/91, na origem), de 16 de julho do corren
te, refente ao Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1990 (n' 
7.505/86, na Casa de origem), que autoriza o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), autarquia vin
culada ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,- a 
doar o imóvel que menciona, situado no Município -de Core~ 
mas, Estado da Paraíba. (Projeto que se transformou na Lei 
n' 8.208, de 16 de julho de 1991.) _ 

N' 181191 (n' 372/91, na origem), de 18 de julho do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 8, oe 1988 (n' 
409/83,- na Casa de origem), que altera a Lei n' 6.939, de 
9 de setembro de l981, que trata do regime sumário de regístro 
e arquivamento no RegistrO -do Comércio. (Projeto que se
transformou na Lei n' 8.209, de 18 de julho de 1991.) 
_ N' 182/91 (n' 384/91, na origem), referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 51, de 1991 (n' 640/91, na Casa de 
ori_,gem), que cria _o Tribunal ~egional do Trabalh<? da 21~ 

_ _l(egião. (Projeto que se transformou na Lei n~' 8.215, de 25 
de julho de 1991.) 

De agradecirpento de comunicações. 
N' 183/91 (n' 320/91, na origem), de 28 de junho passado, 

referente à promulgação da Resolução n~' 20, de 19?1. 
N' 184/91 (n' 325/91, na origem), de28 de junho passado, 

referente à aprovação dos vetos parcia~s aos Projetas de Lei 
de Conversão n~ 48 e 55, de 1990, e 4, de 1991. 



Agosto de 1991 -- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao TI) Sexta-feira 2 4353_ 

N• 185/91 (n' 337/91, na origem), de 3 de julho passado, 
referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens 
SM n~ 248, 249 e 250, de 1991. __ _ _ _ 

N' 186191 (N' 338/91, na origem), de 3 de julho passado, 
referente à promnulgação do Decreto Legislativo n" 166, de_ 
1991. -

N' 187191 (n' 339/91, na origem), de 3 de julho passado, 
referente à rejeição da Medida Provisória n' 296, de 1991. 

N' 188191 (n' 349/91, na origem), de 8 de julho passado, 
referente à promulgação do Decreto Legislativo n~' 167 ~ de 
1991. 

N' 189191 (n' 350191, na origem), de 8 de julho passado, 
referente à promulgação da Resolução n' 22, de 1991._ _ 

N' 190191 (n' 351191, na origem), de 8 de julho passado, 
referente à promulgação da Resolução n• 24, de 1991. 

N' 191/91 (n' 352191, na origem), de 8 de julho passado, 
referente à promulgação da Resolução n• 25, de 1991. _ 

N' 192191 (n' 353191, na origem), de 8 de julho passado, 
referente à promulgação da Resolução n' 27, de 1991. _ 

N' 193/91 (n' 362191, na origem), de 12 de julho passado, 
referente à aprovação dos vetos ao Projeto de L~i _ n: 20, _ 
de 1990-CN, e ao Projeto de Lei de Conversão n' 63, de 
1990. -

N' 194/91 (n' 363191~na origem), de 12 de julho passado, 
referente à promulgação das Resoluções n'~5 23 e 28- a 31, 
de 1991. -

N' 195191 (n' 364/91, na origem), de 21 de julho passado, 
referente à aprovação da escolha do Doutor Arisiiâ~s Jun:
queira Alvarenga, para o cargo de Procurador-Geral da Repú
blica. 
. Submetendo à deliberação do Senado à escolha de nome 

indicado para função cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N' 197, DE 1991 
(N' 379/91, oa origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conf8rmidade com O art. 52, inciSo W, da Consti

tuição, e de acordo com o disposto no art. 18, inç_!~o- I, e 
nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado peJo Decreto 
n' 93.325, de 1' de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, 
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto _no:> 99.578, 
de 10 de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à apro
vação de Vossas Excelências a escolha, que desejo f~~er, do 
Senhor Mauro Sergio da FonSeca Costa Couto, Ministro de 
Prime-trá Classe, da Carreira de Diplomata, para eXercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. 

2. Os méritos do Embaixador Mauro Sergio da Fonseca 
Costa Couto, que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam da "anexa infOnnação 
do Ministério das Relações' Exteriores. - - · 

Brasília, 23 de julho de 1991. -Fernando Collor._ 

INFORMAÇÃO 

Curriculum-Vitae: 
Embaixador Mauro Sergio da Fonseca Costa Co~to. 
Rosário do Sul/RS, 14 de março de 1934. 

. Filho de José da Fonseca Costa Couto e Julieta Corrêa 
Couto. 

Curso de Preparação à Carr_eira de Diplomata, rR.Br. 
Curso de Aperfeiçoamentô de Diplomatas, IRBr. 
Professor de P(ática Diplomática II no Curso de Prática 

Diplomática e Consular, 1975n6. 
_ Representante Residente, Substituto, na Agência Inter-
nacLonal de Energia Atómica, 1979181. 

Cônsul de Terceira Classe, 31 de ianeirci-âe l957. 
~_egundo Secretário, merecimento, 21 de outubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de julho de 1967. 
Conselheiro, merecimentG, lç de janeiro de 1973. 

_._MinistrO de Segunda Classe, merecimento, 1? de setembro 
de 1977. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1<? de julho 
de 19S6. 

Assistente do Chefe do Departamento de Assuntos Juri
dicos,)964 .. 

Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos 
Americanos, 1964/66. 

Secretário da Seção de Segurança Nacional, 196;i. 
Chefe da Divisão de Cooperação Técnica, 1974178. 
Chefe do Departamento de Cooperação Cultural, Cien-

tífica e 'fecnológica, 1977178. 

Secretário de Orçamento e Fmanças, 1985187. 
·Assunção, Terceiro Secretário 1958/61. 
Assunção, Encarregado, 1961. · 
Assunção, Segundo Secretário, 1961. 
-Antuérpia, Cônsul-Adjunto, 1962164. 
Antuérpia, Encarregado, 1962163. 
Amsterdam, Encarregado, 1962. 
Bruxelas, CEE, Segundo Secretário 1963. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 1963. 
Caracas, Segundo Secretário, 1964. 
Montevidéu, Alalc, Segundo Secretário, 1966167. 
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1967169. 
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro Secretário, 

1969171. 
Genebra, Çhefe do Seto_r de Seleção_ de .Imigrantes, 

1970171. 
Nova York, ONU, Primeiro Secretário, 1971/73. _ 
Nova York, ONU, Encarregado de Negócios, 1972173. 
Nova York, ONU, Conselheiro, 1973/74. 
Viena, Ministro-Conselheiro, 1978/81. 
Viena, Encarregado de Negócios, 1979/81. 
Lu~nda_, Embaixador, 1982/84. 
São Tomé e Príocipe Embaixador, cumulativamente, 

1982184. 
Bagdá, Embaixador, 1988190. 
II CIE, Rio de Janeiro, 1965 (membro). 
Conferência dos Chanceleres das Partes Contratantes da 

Alalc, Montevidéu, 1965 (membro). -

V e VII Períodos de Sessões das Parte$ COntratantes 
do Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1965 (secretário
geral) e 1966 (membro). 

Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Punta dei 
Este, 1967 (membro). 

· VIII Comissão do Ferro e Aço da OIT, Genebra, 1970 
(membro). 

Conselho Internacional de Aperfeiçoamento Profissional 
e Técnico, Turim, 1970 (membro). 

Reunião Extraordinária do Comitê_ Pe_rmanente da União 
de Berna, 1970 (membro). - -

Conferência Dij?loinática sobre Classificação de Patentes, 
Estrasburgo, 1971 (delegado). 

Reunião dos CC?mitês ProvisórioS~Po Tratado de Coõpe~ 
ração de Patentes; Genebra, 1971 (dorf!'kado). 
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XXVI, XXVII e XXVJII Sessões da Assembléia Geral 
da ONU, Nova York, 1971173 (delegado). . __ _ 

III Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Boliviana de 
Cooperação Económica e Técnica, La Paz, 1974 (delegado). 

XVI, XVII, XVIII, XX, XXI e XXIII Sessões do Conse
lho de Administração do PNUD, 1974 (delegado). _ 

Reunião da Comissão Mista Brasil-Espanha, 1974 (dele-
gado). _ _ _ __ _ __ _ 

II Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de 
Cooperação Econ"6mica e Técnica, Brasilia, 1914@elegado): 

IV Subcomissão de Temas Culturais e CQopera~o Téc
nica dos Acordos de Formação Profissional da Universidade 
do Trabalho de Porto Alegre e Coordenação de Medidas entre 
as partes brasileira e espanhola, da Comissão Mista Brasil-Es
panha, Bras!lía, 1974 ~elegado). 

Comissão Mista Franco-Brasileira, de Rel~ções CuJtu
rais, Cieritíficas e TéCniCaS, Brasília, 1975_ (delegado). 

III Reunião da Comissão Mista Bras-ileiro-Boliviana de 
Cooperação Económica e Técnica, Brasília, 1975 (delegado).-

III Reunião da Comissão Mista BraSileiro-Peruana de 
Cooperação Técnica~ "Lima; 1975 (delegado). . 

XIX Sessão do Cõnsellio de Administração do PNl.JD, 
1974 (chefe). 

I Reunião da Comissão_Mista Brã-Siíeúo-MeXIêa~nà de 
Cooperação Cient!fica·e Técnica, 1975 (delegado).---- · 

II Reunião da Comissão-Mista Brasil:C,nacfá~ 1978 (dele-
gado). _ ---~ 

Conferência daS Nações Unidas sobre CooperaçãO Téc
nica entre Países em Desenvolvimento, Buenos Aires, 1978 
(delegado). . ___ . . . _ 

XII Sessão da Junta de Desenvolvimento Industrial da 
UNIDO, 1978 (delegado).· · 

Conferência Negociadora da Nova Constituição da UNI
DO, 1979 (delegado e relator-geral). 

XIII, XIV e XV Sessão da Junta de Desenvolvimento 
Industrial da UNIDO, 1979/80 (chefe). 

Representante-do MRE nã. Con~issão'de Estudos sobre 
Direitos de Reprodução Humana, no âmf?ito do M.inistério 
da Saúde, 1986/87. 

Comisão de População das Nações Unidas, 1987 (repre
sentante do Brasil). 

I Conferência Latino-Americana de Planejamento F3mi~ 
liar, (observador do Brasil). . . 

Comissão de Contribui.;ões das Nações Unidas (membro 
eleito em caráter pessoal). 

Associação Brasileira de Estudos Populacionais. 
Associação Brasileira de Entidades de; Planejamento Fa-

miliar. 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz. ·-·"" 
Mérito Tamandaré, Grande Oficial. __ 
Mérito Aeronáutico, Grãnde Oficial,··-· 
Mérito Militar, Oficial. - · · -

Grande Condecoração de Prata com Estrela por Serviços 
à República da Áustria. 

Secretaria de Est3.do das Relações- EXteriores, de 
1991. - Celina Maria Assumpção do Valle Pereira, Chefe 
do Departamento do Serviço Exterior. - -

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

AVISOS 

_DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N9 608, de 2 de julho passado, encaminhando informações 
- prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planeja

mento_ so~re os quesitos conSfãiites-do Requerimento n9 100, 
de 1991, de autoria do Senhor Senador Gerson Camata. 

-N• 622, de 5 de julho passado, encaminhando informações 
prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
Inento sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 195, 
de 1991, de autoria do Senhor Senador Moisés Abrão. 

N' 643, de 8 de julho passado, encaminhando informações 
pfestadas pelo Ministério- ~a Econorrii3, Fazenda e Planeja
mento sObre os quesitos constantes do Requerimento n"' 148, 
de 1991, de autoria do Senhor Senador Eduardo Suplicy. 

N~-645, de 8 de julho passado, encaminhando informações 
prestadas pelo Ministério da Economia, Indústria e Planeja
mento sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 135, 
de 1991, de autoria do Senhor Senador Maurício Corrêa. 

·w 650, de 8 de julho passado, encaminhando informações 
pristadas pelo Ministério da Economia:-, Fazenda e_ Planeja
m~f!tl? _s~bJe. otqr.,tesitp~ copstantes do Re_querimento n"' 215, 
de_l99L d~ 31Jtoria do Senhor Senador_Esperidião Amin. 

N• 677, de 12 de julho passado, encaminhando informa· 
çõespi':estadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento sobre os_ quesitos constantes do Requerimento n"' 
145, de 1991, de autoria do Senhor Sen3dor Márcio Lacerda. 

N"' 678, de 12 de julho passado, ençaminhando infoili!a
ções prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Plal)e
jamento .sobre os quesito__s constantes do Requerim~nto n"' 
212, de 1991, de autoria do Senhor Senador Márcio Lacerda. 

NQ 712, de 19 de julho passado, encaminhando inforina
ções prestadas pelo MinistériO da Ação SoCial sobre os quesi
tos constantes do Requerimento n<? 309, de 1991, de autoria 
do Senhor Senador João Rocha. 

N"' 730, de 24 de julho passado_, encaminhando infoima
ções prestadas pelo MinistériO d3. Agricultura e Reforma 
Agrária sobre quesitos corist3.ntes do Requerimento n"' 214, 
de 1991, de autoria do Senhor Senador João Rocha. 

N• 742, de 25 de julho passado, encaminhando informa· 
_ ções prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Plane
. jam.ento sobre- os quesitos constantes _do Requerimento nQ 
256, de 1991, de autoria do Senhor Senador Coutinho Jorge. 

N9 744, de 25 de julho passado, encaminhando informa
ções prestadas pelo Minístério da Economia, Fazenda e Plane
jamento _sObre os quesitos constantes do Requerimento n"' 
262, de 1991, de autoria do Senhor Senador Márcio Lacerda. 

N• 755, de 25 de julho passado, encaminhando informa· 
ções prestadas pelo Ministério da Ação Social sobre os quesi
tos constantes do Requerimento n<? 341, de 1991, de autoria 
do Senhor Senador Jutahy Magalhães. . 

N• 781191, de "30 de julho passado, encaminhando infor
mações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal da República sobre os quesitos constantes do Requeri
mento n• 281, de 1991, de autoria do Senador Oziel Carneiro. 

DO MINISTRO DA JUSTIÇA 

N• 630/91, de 12 de julho passado, encaminhando infor~ 
mações prestadas pelo Ministério da Justiça sobre quesitos 
constantes do Requerimento n"' 146, de 1990, de autoria do 
Senador Maurício -_Corrêa. 
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N-:>690, de 26 de julho passado, encaminando informações 
prestadas pelo Ministro de Estado da Justiça sóbre os quesitos 
constantes do Requerimento n'? 307, de 1991, de autoria~do 
Senador João RocP.a~ 

OFÍCIOS 

DO MINISTRO DAS REL,\ÇÕES EXJERIORES 

N' 8/91, de 1' de julho passado, encaminhando es.clareci
mentos prestados pelo Ministério das Relações Exteriores so
bre quesitos constantes do Requeriip.ento n"' 161, de 1991, 
Q.e autoria do Senador Maurício COrréa.- · _ - _ -

NQ -9/91, de 17 de julho passado, encaminhando esclareci~ 
mentes prestados pelo Ministério das Relações Exteriores so
bre quesitos constantes do _Requerimento n" 298, de 1991, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro. 

AVISOS 

DO MINISTRO DA INFRA-ESTRUTURA. 

N' 379/91, de 19 de julho passado, encaminhando esclare
cimentos prestados pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre 
quesitos constantes do Requerimento n'?200, de 1991, do Sena
dor Magno Bacelar. , 

DO MINISTRO DA AERONÁUTICA 

N' 21/GM7/259,· de 18 de julho passado, encaminhando 
esclaredmentos prestados pelo Ministério da Aeronáutica so
bre quesitos constantes do Requerimento n' 286, de 1991, 
do Senador Teotónio Vilela Filho. 

DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N' 786/91, de 31 de julho passado, encaminhando esciare-· 
cimentoS prestados pelo MinistérlCI da Ação Social sobre os. 
quesitos ·constantes do Requerimento n~ 328, ·ae 1991~ de auto· 
ria do Senador Eduardo Sup!icy. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUT;\.DOS 

N<:> 190/91, de 19 de julho do corrente, comunicando a 
rejeição daS emendas do Senado aa Projeto de Lei da Câmara 
n' 21, de 1991-Complementar (n' 181189-Complementar, na: 
quela Casa), que dispõe sobre as normas gerais para a organi
zaçãa, o preparo e o emprego das Forças Armadas. (Projeto 
enviado à sanção etn 1'-7 -91). 

PARECER N• 240, DE 1991 

(Da Comissão Díretora) · -

Sobre a emenda apresentada ao Projeto de Resolução 
n• 53, de 1990. 

I - Relatório 

Em 18-10-90, a Comissão Diretora do Senado Federal 
aprovou o anteprojeto de resolução que "Acrescenta § 59 

ao art\go_2' da Resolução n' 21, .de 1980, e altera o disposto 
em seu inclso II", e~caminhando~o. a seguir, à SeCfetãriâ.::. 
Geral da Mesa para apresentaçãO aO Plenário, onde recebeu 
a Emenda nÇ> 1, de autoria dõ então Senador Jamil Haddad. 

A referida emenda objetiva retirar do § 59 , do projeto 
de resQlução, a expressão "sob o r~gime estatutário". Em 
su-ª--jl.!_§tificªçªÇl, o ilustre autor afirma: - -

"Tanto a Lei n' 6.732 (art. 2') como a Resolução n' 
21 (art. 29) apenas exigem que o beneficiário ·seja· regido 
pela Lei n' 1.711/52, no momento da percepção da vanta-· 
gem denominada "quintos", e não que à época de exer~ 
cício dos_ cargos ou funções ele estivesse sob a égide do 
regime estatutário. 

Esse mesmo· entendimento já foi, inclusive, esposado 
pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil-SIPEC 
-(a hoje Secretaria da Administração Federal), em di
versos pareceres, entre os quais os de números 102/89 
(Proc. 00905.00U59118ff-91), 135/89 (Proc. 
00905.000575/88), 169/89 (Proc. 00935.00U846/88-78) e 
209189 (Proc. 00600.011191/88;54). . . 
' Ademais, é-inlportante destacar que o tenipo de Serviço 
público, prestado sob o regime da legislação traba_lbista, 
já é considerado para efeito de usufruição- rl'ls. dentÇtiS 
v:antagens estatutárias (adicional por tempo de _serviço, 
licença especial, aposentadoria, etc.).'' 

Em 31-10-90, o Projeto de Resolução voltou à Comissão 
Diretora para a devida manifestação sobre a emenda do Sena~_ 
dor Jam,il Haddad.. · 

II- Parecer 

O art. 39 da CollStituição estábek"l' que 

"A União, os estados, o Distrito Federal e os municí~ 
· pios instituirão, no âmbito da sua competência, regiine 

--- jurídico único e planos de carreira para os servidores 
da administração pública direta, das autarquias e das fun~ 
dações públicas." 

O mandamento _constitucional, não resta dúvida, deve~se 
à preocupação com as diferenças de. tratamento dispensado 
aos servidores públicos em face da duplicidade de. regime: 
estatutário e celetiS:ta. -

A intenção primordial, é evidente, foi estabelecer igual~ 
dade entre os agentes do _serviço_ público, observado o prin· 
cípio contido na própria CohstituiÇão, como estatuem o attigo 
~ e dois dos seus incis_os, verbis: 

"Art. 59 Todos são iguais péHinte a leí~ sein distinÇ-ão-
de qualquer liatuieza,_ garantirtdo~se aos brasileiros e aos 
estrangeíros·-residehtes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à liberdade, à segurança e à proprie
dade, nos st:::guiDtes termos: 

. .. -.-.-· ·--·· . ,. ........ ~-· . ~ .... --. ·.~ -~---' ................. ··-· .. ~ .-.~ .... . 
XXXVI- a lei não prejudicará o direito :idquirido,-

o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

.. ·x.Li= ~ ·i~i· p~~i~á. q~-~Íq~~·;·d;;~;.;;;;i;;~ç~~··;;~~i~~ 
tória dos direítos e liberdades fu_nd3mentais;'' 

, Como se recorda, antes do avento do Regime Jurídico 
Unico, os regimes _então vigentes estabeleciam direitos dife· 
renciados. Com a Lei n9 8.112/90 foram, claramente, mantidos 
os direitos dos estatutários, enquanto os ex·celetistas não tive~. 
ram a mesma sorte. De fato, além de deixarem de receber 
direitos que, anteriormente, lhes eram assegurados, só a partir 
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de 12 de dezembro de 1990~-data do iníCio- da vigência da 
lei nova, passaram a contar tempo para os benefíciõs por 
ela disciplinados. _ 

Para complicar, ainda mais, a situação, a Lei n~ 8.162, 
de 8 de janeiro de 199f, e-m seUartigo 7"~, re-stringiu àc'Onfâg'em 
do tempo de serviço dos ex-celetistas, impedindo que o tempo 
exercido no antigO regime prOporcione anUênios, incorpo
ração de gratificação e licença-prêmio por' assiduidade. 

Não é sem razão, portanto, que tramita nO Supremo Tri
bunal Federal ação direta de inconstitueibnalidade, movida 
pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil,' impug
nando, entre outros dispositivoS, o··me-IiCíODado artigo 7" da 
Lei ne8.162191. 

Assim, cabe re-conhecer mérito ao agora Deputaab'Jamil 
Haddad que, no exercício do mandato de senador, ao apre
sentar a emenda em análise, antecipou-se-na- tentativa de impe-
dir a consumação de uma grande injuStiÇa~- - ------ --

Todavia, estamos agora diante de um dilema. Não pode
mos acatar a emenda porque ela contraria dispositivo de uma 
lei ordinãriã., superíor, hierarquicamente, à Resolução que 
o projeto de resolução intenta modificar. Também'náo nos 
parece justo legitimar, ·a nível da adminiStração do Senado 
Federal, o que se nos afigura injurídica e iD.constituciOf!al. 

Dessa forma, entendemos que o bom senso recomenda 
aguardar a manifestação superior e definitiva da Suprema 
Corte na açãà de inc_onstitUCiõrtalidade aludida. 

É o parecer 

III- Voto 

Nosso voto é pela interrupção da tramitação do Projeto 
de Resolução n' 53190, da Comissão Diretora, até que o Supre
mo Tribunal Federal julgue a ação de inconstitucioiialidade 
impetrada pela Confederação dos Servidores Públicos doBra
sil. 

Sala das ComissõeS, 19 de agosto de 1991 . .....:....MaUro-BCDe
vides, Presidente -Alexandre Costa, Relator- Meira Filho 
- Mareio Lacerda. 

LISTA N' 001, DE 1991 
EM 04 DE JULHO DE 1991 

Correspondências recebidas e respondldas pelo Senhor 
Presidente do Senado Federal: -

DIVERSOS: 
- Câinara Municipal Santiago - RS-, ·solicifando verba 

para o programa de reçuperação de solos; 
-Secretaria Municipal de Educação Cultura lbirubá -

RS, referente à Ecologia; · -
-Câmara Municipal Assis~ SP, solicitando verba para 

Ensino Público e GratUito; 
-Câmara Municipal Pontes de Lacerda- MT, comuni-

cando eleições da Mesa Diretora; " ~-- - - - -
-Câmara -MuniCipal Tupaciguara :.;.__, MG; reJerente a 

Previdência Social; 
-Câmara Mun"ieipal Londrina- PR, solicitando subsí-

dios para plantiO do Trigo; __ - __ _ -~_--

-Câmara Municipal Xaxim -se; sólicítandóTedução 
do número de Parlamentares e Vereadores; 

-Câmara Municipal Itapetinga - SP, solicitando redu
ção do limite de renda para aquisição da casa própria; -

-Câmara Municipal Santos - SP, considerações refe-
rentes ao atual Governo; - - -

_ _:.. Cânia:ra M unicipâl Coronel Freitas - SC, solicitando 
redução de número -de Parlarrien.tares e Vereadores; 

~Câmara Municipal Casa Branca - SP, protestando 
pela _manutenção do Farmacêuticq ~espons~vel;_ _ . 
·· ·Câmara Municipal de Caxias -'AM; solicitando inclusão 

dos Vereadores na Previdência Social; 
-Câmara Municipal Manlia ......:.. SP, -iilfotmações refe

rentes a Concurso para Conselheiros ~e Tribunais de Contas; 
-câmara Munidpai Nova Frib-urgO - RJ, solici!ando 

municipalização da saúde, 
--Câmara Municipal São Borja· .:...._·RS~ solicit3ndo con

cessão de um salário mínimo aos aposentados; 
-Câmara MuniciP.al Bagé - RS, ,referente desativação 

do Serviço de tráfego Ãereo no Aeroporto Federal Coman-
dãnte Kramer; -

......-Prefeitura Municipal Bragança Paulista - SP, apre
sentado sugestões sobre Trigésimo Quinto Congresso Esta
dual de Municípios; - - -

-Câmara Municipal Uruguaiana- RS, referente au-
nientos do Sistema .Financ~iró -de Habitação; · -

-Câmara Municipal Santo Cristo - n.s, refererite ~ei 
Agrícola; . _ _ _ _ _ 

-Câmara Municipal Iguatu --; CE, solicitando isenção 
!PI; 

-Câmara Municipal Iguatu - CE; referente dívida 
Agrícola; 

-Câmara Municipal Ponta Grassá-- P~. soliCiT3:_ri~9 
incentivo à agricUltura; 

:-Câlriara Municipal GraVãtâí....::..:... RS, referente Seguri
dade Social; 

·-Câmara Municipãi cte JobotiCabal-SP, referente rea-
juste_ das prestações _da casa própria; - - -

- Alcides Matos Coelho -- CE, referente ·reajuste das 
prestações da casa própria; - - -

-Câmara Muhicipal Valença- BA, refe-renmte Mono-
pólio dos Estivadores; 

Sinetáxl - SP, referente isenção do IPI; , ~ . 
-Prefeitura Alcobaça - BA, referente isenção do ~PI; 
-Câmara Municipal Piracicaba- SP, referente Reatai 

Nuclear; 
-Câmara MuniCipal -de- Boca da Mata - AL, refCr~ilte 

criação de agência do INSS; ' 
-Câmara Municipã.l de Bptucatu- SP, referente priva

tizaçãO do ertsino-superiOt; 
-Câmara Municipal Braúna - SP, referente abertura 

de agências bancárias em dias de pagamento; 
-Câmara Municipal São Paulo -SP, referente irregula-

ridades na ECT; · 
-Câmara Municipal de Piracicaba - SP, referente a 

implantação de faculdade de Medicina; _ 
.-Câmara Municipal Irapuru - SP, referente aumento 

dos vencimentos dos servidores; 
-Câmara Municipal Alegrete - RS, referente Salário 

Mínimno aos inválidos e Trabalhadores Rurais; 
-Câmara Municipal São Borja - RS, solicitando con

cessão de_um salátio mínimo aos aposentados; 
-Câmara Municipal Bagé- RS, referente desativação 

do Serviço de Tráfego Áereo no Aeroporto Federal Coman
dante Kramer; 

-Prefeitura Municipal Bragança Paulista - SP, apre
sentando sugestões sobre Trigésimo Quinto Congresso Estu
dual de Munidpios; 
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-Câmara Municipal Uruguaiana - RS, referente au
mentos do Sistema Financeiro de Habitação; 

-Câmara Municipal Santo Cristo -: RS, referente Lei 
Agrícola; 

-Câmara Municipal Iguatu - CE, sólíc1t3rido isenção 
!PI· 

'-Câmara Municipal lguatu -CE, referente dívida 
Agrícola; 

-Câmara ·Municipal Ponta Grossa - PR, solicitando 
icentiVo à agricultura; 

-Câmara Municipal Gravataí ~RS, referente Seguri
dade Social; 

-Câmara Municipal de Jaboticabal- SP, referente rea-
juste das prestações da casa própria; -

- Alcides Matos Coelho - CE, referente reajuste das 
prestações da casa própria; 

-Câmara Municipal Valença - BA, referente Mono-
pólio dos Estivadores"; · _ .... 

-Sinetáxi -SP, referente isenção do IPI; 
-Prefeitura Alcobaça- BA, referente isenção do_ I PI; 
-Câmara Munidpal Piracicaba- SP,_referente Relator 

Nuclear; 
-Câmara Municipal de Boca da Mata -AL, referente 

criação de agência do INSS; · 
-Câmara Municipal de Botucatu- SP, referente priva

tiZação do ensino superiOr; 
-Câmara Municipal Braúna - SP, referente abertura 

de agências bancárias em dias de pagamento; 
-Câmara Municipal São Paulo --SP, referente irregula-

ridades na ECT; · · 
-Câmara Municipal Piracicaba - SP, referente a im

plantação de faculdade M,eç:l~cina; 
-Câmara Municipal Irapuru - SP, referente aumento 

dos vencimentos dos setvidores; 
-Câmara Municipal Alegrete - RS referente Salário 

Mínimo aos inválidos ! Trabalhadores Rurais; _ _ 
-Câmara Municípal Rejente Feijó- SP, apresentando 

propostas referentes .ao _trigésimo Quinto Congresso de y er_ea
dores em Guarujá; 

-Câmara Municipal Rejente Feijõ - SP, apresentando 
propostas referentes ao trig~s,i~o _Qui~to Congresso deVe-
readores em Guarujá; · -

-Associação dos Advogados de São paulo - SP, refe
rente Projeto que "dispõe sobre norm(ls de Direito Processual 
de Trabalho"_ 

-Câmara Municiap Santa Rosa- RS, referente iseri.ção 
do !PI; 

-Câmara Municipal Andradina -SP, referente Diárias 
Médicas às Santas Casas; 

-Câmara MuniCipal Guaraciaba- SC, solicitando libe
ração de verbas para Agricultura; 

-Câmara Municipal São Bernardo do Campo - SP, 
referente assassinato de Lideranças SindicaiS; · -

-Câmara Municipal Oscar Bressane - SP, referente 
aposentadoria para _Professores; 

-Assembléia Legislativa do Paraná - PR, referente 
ao Funçlo de Participação dos Municípios; 

-Câmara Municipal Santo Cristo- RS, solicitando im
pedimento de construção em áreas de risco;' 

-Câmara Municipal São José dos Campos - SP, refe
rente greve dos petroleiros; 

-Assembléia Legislativa do Paraná -PR, relacionada 
re_ativação da carteira agrícola do Banco do Brasil; 

-Câmara Municipal Guarulhos - SP, solicitando ante
cipação no horário de abertura das agências bancárias nos 
dias de pagamento; 

-Câmara Municipal Bom Despacho - MG, referente 
a liquidação da Caixa Económica de Minas Gerais_; 

- Câmmara Municipal Poços de Caldas -MG, referente 
a liquidação da Minas Caixa; 

--Gâma_ra Municipal Mauá - SP, relacionada a prisão 
de Vereadores; 

-Câmara Municipal Gioânia- GO, referente, a Polítiça 
Sa1arial; 

-Ordem dos Advogados do Brasil - RJ, referente ho
norários Advogatícios; 

-Câmara Municipal Pedro Leopoldo - MG, referente 
a liquidação da Minas_Caixa; . _ 

-Câmara Municipal Jaú- SP, referente disciplina ven
cimentos de Parlamentares; 

-Câmara Municipal R:ifard -- SP, solicitai:J.po)~scrição 
na Previdência Social das Donas d~ Çasa; 
~~ _.~âmara Municipal São Paulo - SP, referente Progra
ma Nacional do Leite; -

-Câmara Municipal Fundão - ES, solicitando Posto 
de Atendimento do. Banco do Brasil; 

-Assembléia Legislativa da Paraiba- PB, solicitando 
Desativação de agências do Banco do Brasil; 

-Câmara Municipal Palmital - SP, referente publica
ção vinculada no jornal O Estado de São Paulo; 

-Câmara Municipal Rio Grande da Serra ~ SP, solici-= 
tando analise do Governo; 

~Câmara Municipal Aracajú -SE, solicitando Altera
ção na Constituição Federal; 

~Federação da Indústria do Ceará - ·cE, favorável 
ao PrOjeto de Lei da Câmara 17/91; 

-Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí
RS, contrária áO recebimento de menos um Salário Mínimo 
por mês aos benefíciários do Funfui:'al; 

-Senhor Edgar de Amorim Machado- Rio de Janeiro 
- RJ, solicitanto ao Governo providências no reajuste do 
SFH; -

-Câmara Municipal de Irapuru - SP, solicitando que 
não seja emendado o inciso I do art. 29 da COnstituiÇão Fe

. deral; 
- Câmara MUnicipal de Pii"aeiCã ba-- SP,- comunicando 

o desrespeito do SFH, aos mutuários-;. 
- Doutor Eduardo Bezerra-Teresina-PI, solicitandO 

·que seja estendido a categoria de. engenheiros agrônomos , 
as vantagens propostas para médicos. e veterinários; 

-Câmara MuniCipal de Cascavel- CE, solicitando con
cessão de um abano salarial para o pescador artesanal; 

-Tribunal Qe Contas da_ União.--:- D~, encaminhando 
cópia do Relatório e voto sobre dívid.a da Polónia; 

-Senhor Claudemir Santos Franqueia - Aracajú -
SE, solicitando cópia da aluai legislação da Política Salarial 
para Empresas estatais e Empregados Privados; 

-Câmara Municipal de Nova Venécia - ES, comtinf
cando sobre a forma de reajuste da remuneração de Verea-
dores; -

-Câmara Municipal de Santa Fé do Sul-SP, comuni
cando que ;desatendendo a Resolução 1342 (CFM) de um 
posto de saúde q_ue funciona sem diretor Técnico; 

- Cãmara Municipal do Rio de Janeiro-::- RJ, solicitanqo 
o envio do Histórico Parlamentar como Deputado Federal 
e Senador da República do Vereador Aarão Steibruch; 
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-Câmara Municipal de Iguatu- CE, s01icitandõ O envio 
da cópia da Lei Complementar Federal, que dispõe sobre 
o novo Estatuto dos Servidores Públicos-da União; 

-Senhor Jandir de Souza Leão- sugerindo acordo para 
pagamento da díVida externa; -

- Câniara Muriicipã.rae -Brejo San.to....::. CE-; solictt3ndo 
a execução imediata de obras destinadas a- implantac;:_ão do 
projeto das águas repreS"adas pelo açrrde do atalho; ~ 

-Câmara Municipal de São Paulo- SP, -COriüãriõ a 
a tos de discriminaçãO ntdal contia -negroS;- · 

-Câmara Municipal de Tauá- S~_, pedindo prO~ldêtl-
ciaS urgentes para recupétaÇão do asfalto do trecho entre 
Tauá e cruzeta BR - 020; ~ 

-Câmara Municipal de Leme- SI', encamin-hando mo
ção de Aplausos ao Procurador-Geral da República Aristides 
Junqueira Alvarenga;· _ _ _ __ _ _ -~-- _ 

-Câmara Municipal de Cataguatahlb~à - SP .- cOritrária 
a idéia de emacipação a-os bairros situados no extremo norte 
da cidade; 

-Câmara Municipal de Manaus - AM, solicitando às 
autoridades que relaciona dando-lhe conhecimento do des
cumprimento por parte da Preteitura Muniélpal do art. 2i2 
da Constituição Federal, do art. 200 da ConStítuição Estadual 
e do art. 354 da Lei Org~nica do Município de Ma naus; 

-Assembléia Legislativa de Araújo - SE, soliciiando 
encaminhamento ao Congresso Nacional de Projeto de Lei 
no sentindo de revogar os Arts. 18 a 24 da Lei n' &.177; 

-Câmara Municipal de Muritinga- do Sul - SP, solici
tando apoio às Santas Casas ante abaixa remuneração paga 
por diárias de pacientes internados; 

-Presidente do Banco Central- DF, manifestando sen
timento de pesar pelo falecimento do Senador Hélio Campos; 

-Câmara Municipal de Assis Chateaubrind -PR, pos
tulando o apoio da criação e illstalação da Junta de Conciliação 
e Julgamento; -- -·-

- Câmat'ã Municipal de Juazeiro- BA, contrána are-
forma uniVerSitária pretenOida -pelo Governo; - -

-Sindicato do Comércio Varejista-:- Cruzeiro- -SP,~ 
favorável ao Projeto de Lei n' 290191;~~ ~ 

-Coordenação Nacional dos Mutuários-:-- Brasília-_DF~ 
encaminhando pedido formal de constituição de ComíSsão 
Parlamentar de Inquérito sobre o Sistema Financeiro de Habi-
tação; _ -

-Câmara Municipal de Santana do Araguaia-PA, apre
sentando sugestão ao Projeto Reconstrução Nacional; 

- Câmara Municipal de São José doa Campos - SP, 
apoiando a greve_dos Trabalhadores da Embraer; 

- Associação dos Ferroviários da Leopoldina - São 
Cristovão - RJ, solicitando apoio ao veto, ao Projeto de 
Lei n' 82/90; 

~Doutor Amintas Eugênio de So_uza --Fortaleza -
CE, solicitando apoio ao veto, ao Projeto de Lei n" 82/90; 

- Câmara Municípal de Lorena - SP, solicitando a 
autorização para que os Bancos passem a ser aberto às 9:00; 

-Federação de Obras Sociais - SP, solicitando regula
mentação do 194, § 7' da Constituição; 

-Companhia de Desenvolvimento de Londrina- PR, 
solicitando ao Governo eleições conjuritas pafa 1994; 

-Senhor José Manuel do Nascimento- Belo Horizonte 
- MG, solicitando rejeição do veto ao Projeto de Lei n9 

82/90; . ~ ~ ~ ~· . . ·~ ~ ---

- Câmara -Municipal de Santa Maria das Barreiras -
PA, comunicando o estado de calamidade qu~ se encontra 
o mUnicípio; 

~Câmara Municipal de São Paulo - SP, apelando no 
seritid() de determinar estudos para alterar o art. 144, da Cons-
tituiçãõ -Federal; -- ---

-..:.Câmara Municipal de Guaratinguetá- SP, contrário· 
a MP n' 296191; 
-----...:..:..:..:Câmara Municipal de Americana - SP, referente a 

guerra do Golfo Pérsico; 
- - --=~Câmara Municipal de Garanhuns - PE, contrária 

ao fechamento das agências do Banco do Brasil; 
--';-"'Câmara Municipal de Rio Maria - PA, denunciando 

impugnidade a crimes contra Trabalhadores Rurais; 
- Câmara MuniCipal de Descalvado - SP, contrária a 

violência aos idosos; 
=__;;_;=Associação Americana de Jurstas do Rio Grande do 

Sul - RS, contrária a violência de líderes rurais no Estado 
do Pará; 

~ - - Câmara Municipal de ltapetininga - SP, soliéítando 
agiliz~ç_ão.~laboração _e ª-provação-das normas complemen-
tares à Constituição; . 

· - Câmara Munic1pitL de Canela - RS, solicitando a 
rejeição da Medida Provisira n' 295191; 

....:....__ Câmafz. Municipal de São Borjit --RS, contrária a 
guerra do Golfo Pérsico; 

- Cámara Municipal de Mogi-Guaçu - SP solicitando 
liberação de cruzados para pagamentos de imPostos muni-
cipais; · - - __ -

- Câmara MuniciPal de Santo André - SP, -Contrária 
às demissões da autolatina; 

-Câmara Municipal de Jundiaí- SP, apelándo pela 
libertação dos vereadores Romildo Raposo e Manoel Boni; 

- Çâmara Municipal de Bragança Paulista- SP, contrá
ria a- demora de concessão -de benefícios ans trabalhqdores 
e solicitando manutenção- do plano de equivalência salarial 
pafa reajuste da.s prestações da casa ·própria; 

-Câmara Municipal de Victor-Graeff- SP, solicitando 
regulamentação de lei complementar pata o tabelamento de 
juros; - · 

- --Cámara Municipal de São José do Rio Pardo -SP, 
apresentando protestos com referência às medidas de privati
zação da Previdência Social; 

- Câmara Municipal de São José dos Campo< - SP, 
contrária a guerra do Golfo Pérsico e exigindo imediata sus
pensão das demissões na prefeitura; ~ 

-Câmara Municipal de Lins -SP, solicitando informa
ções reierente a Lei Comple"mentar nÇ> 413, de 12-9-85; ' 
- ..:...._ Câmara Municipal de São Vicente - SP, contrária 
a privatizaç~o dos portos e a desregulamentação das categorias 
avulsas; _ __ _ . 

-Câmara MuniciPal de 'Descalvo .:_-SP. solicitando apo
sentadoria com salário integral; 

-Câmara Municipal de Guaratínguetá- SP, favorável 
à CD, pelo documento ao CN, pedindo -limitação-do poder 
do Presidente da República para a edição de MP; 

-- Câmara Municipal de Cáceres -- MT. contrária--ao 
tarifaço decretado com o plano Collor II; 

- Câmara Municipal de Marília - SP. solicitarido aos 
estrangeiros com mais de 65, não naturalizados de ter:em aces
so ao passe ao idoso; 

-Câmara Municipal de Guaíba - RS, solicitando legali
zação do jogo do bicho; 
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-Câmara Municipal de Cruzeiro- SP, solicitando incen
tivo à exportação do café solúvel como garantia de emprego 
à firma Café Solúvel Vigor; 

-Câmara Municipal de Santo André - SP, contrária à 
incorporação da CTBC- Cia. Telefónica da Borde.do Campo 
pela Telesp; 

-Câmara Municipal de Novo Horizonte~ SP, contrária 
à possível proposta da emenda à Constituição Federal, supri
mindo o art. 19, do Ato das Disposições CoriS:titucionaisTran
sitórias; 

-Câmara Municipal de Macapá - AP, contrária ao pro
jeto de lei que dispõe sobre a prestação de serviços de movi
mentação de mercadorias, armazenagem e demais serviços; 

-Câmara Municipal de França -SP, solicitando profunda 
modificação na política económica nacional; . - -_-

-Câmara Municipal de Juiz de Fora - MG, encami
nhando pronunciamento do Vereador Luiz Abrahão Sefair,_ 
do PL; 

- Câmatá Municipal de Bom Despacho - MG, moção 
de congratulações ao presidente para sua posse; 

-Câmara Municipal de Tupá - SP, solíc1tando regula
mentação de dispositivos cOnstitucionais dos direitos dos apow 
sentados; 

-Câmara Municipal de Marialva- PR, contrária a eXtinw 
ção do ensino gratuito; 

-Câmara Municipal de Esperança - PB, solicitando in
terferência no sentido da permànêrtcia-do frigon'Tico de-batata 
semente, na cidade; 

Câmara Municipal de Pereira Barreto - SP, contrária 
ao Projeto de Reconstrução NaciOnal; 

. -Senhor Veridiano Dias de Lima de Florianópolis - SC, 
contrária a Portaria 171, do Ibama; 

-Senhor Miguel da Silva Costa.- Serrinha- BA, solici
tando intervenção para reparar injustiça cometida pela MP 
n• 121/90, alterada pelo anexo XVIII, da Medida 95/90; 

-Câmara Municipal de Canápolis - MG, solicitando a 
estabilização dos funcionários públicos; 

-Senhor Valmir Ribeiro Lopes- Arapongas- PR, con
trário ao pacot&. económico do governo; 

Senhor Zeno Paschoal Paula - Macaé - RJ, sugerindo 
criação de grupos de atendimento materno infantil, d~ficiente 
e idosos; 

-Senhor Armâncio de Souza Reis - SP, contrária ao 
fim da estabilidade dos funcionários públicos; 

-Diversas Assinaturas - Caxias - MA, contrária ao 
Plano de Reconstrução Nacional; · 
~Senhor Jorge A. Karam - Rio Grande -'-RS, solici· 

tando diversas infonria:Ções referente a aten4imentos de ban
cos e código do consumidor; 

-Câmara Municipal de Palmeiras das Missões ~ RS, 
contrária ao fechamento de diversas agênciaS do Banco do 
Brasil; -

-Câmara Municipal de Mogi Guaçu - SP, sugerindo 
regulamentação das disposições constituciorials em- pio I dos 
aposentados e pensionistas; 

-Câmara Municipal de Santo Cristo - RS, solicitando 
urgéncia de liberação de rec~usos fiilanOOiros pela agricultura; 

-Câmara Municipal de Catanduva - SP, confrários ao 
Plano de Reconstrução Nacfonal; 

-Associação dos Advogados de São Paulo - SP, modifi-
cações no Código Civil; . 

-Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e 
Conservação de Goiânia e Municípios Adjacentes- Suges
tões para política salarial e previdência; 

-Associação Subtenentes e Sargentos da Políc~a Militar 
de Roraima- RR, pesar pelo falecimento do Senador Hélio 
Campos; -

-Governador Alceu Collares- RS, rolagem de dívida; 
-Senhor Primo Argieri- SP, locação de imóveis; 
-Senhor João Wenceslau- RJ. reajuste salari,al; 
~Câmara Municipal de São Bernardo do Campo - SP, 

assassinato de líderes sindicais; 
-Câmara Municipal de Durinhos - SP, cumprimento 

pelo art. 201, da Constituição Federal-§ 5•; 
-Câmara Municipal de Novo Horizonte - SP. criação 

de junta de conciliaçãO e julgamento da Justiça do Trabalho; 
-Assembléia Legislativa do Rio Grande do. Sul - RS, 

reiv~dicação do Município de Lagoa Vermelha quantQ à área 
da saúde; 

-Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste -SP, preserw 
vação de áreas inexploradas e pastagens da região; 

-Câmara Municipal de São José dos Campos - SP. prow 
cess_o movido contra o jornal Folha de São Paulo; 

- S!ndicato do~_~4vogados do Rio de Janeiro - RJ, limi-
tação de medidas provisórias; --

-Câmara Municipal de Jaboticatubas- MQ. regulamen-
tação do art. 7'", XXJ, da Constituição Federal; . 

-Câmara Municipal de Itapira - SP, rejeição ao plano 
económico; 

.-Câmara Municipal de São Gabriel - RS, subsídio de 
combustível para veículos que menciona; 

-Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado 
da Bahia- BA, junta de conciliação e julgamento de Itabe
raba; 

-Câmara Municipal de Uberlândia- MG. ensino público 
gratuito; . -

-Assembléia Legislativa de Goiás- GO, liquidação da 
Caixa Económica de· Goiás: 

-Câmara Municipal de Barueri c:.. SP, programa de 9 
de abril de 1991, Hebe Camargo; 

-Vereador Aarão Steinbruch -solicita histórico parla
mentar; 

-Câmara MuniCipal de Piracaiao - SP, pagamento de 
impostos com cruzados novos; 

-Governador de Santa Catarina -SC~-acusa re_cebimento· 
de cópia autenticada da Resolução n'7191; 

-Câmara Municipal de Pindamonhangaba- SP, solicita 
cópia dO pronunciamento do Senador .barcy Ribeiro; 

- -.Câmara Municipal de Manacapuru - AM, fiscalização 
pelo Tribunal de Contas do~ mun(cfpios das prestações de 
contas; 

-Associação de Micro Empresas de Juazeiro- :SA, conw 
siderações sóbre transporte de gêneros de primeira neces
sidade; 

-Câmara Municipal de Mogi-Mirim - SP, inscrição na 
Previdêtlcia Social das donas de cas'a; 

-Câmara Municipal de Santa Maria- RS, reiVindiCações 
de trabalhadores rurais; 

-Câmara Min'licipal de Suzano - SP, reedição de medi
das provisórias; 

-Câmara Municipal de Chapecó - SC, movimento SOS 
Agricultura; 

- Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, Plano 
Collor II; 
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-Prefeitura da cidade de Natal - Secretaria Municipal 
de Finanças - RN, demonstrativos da dívida consolidada 
interna da prefeitura; -

-Senhor Gilberto D. B. Colvero -Cópia 'de expediente 
encaminhado aosuperintendente da Sunab; 

-Associação dos Servidores da UniverSidade Federal de 
Mato_ Grosso -MT, vetos ao Regime Jurídico-Único; 

• -Câmara Municipal de Santo André- SP, moção refe-
rente prisão de Vereadores; 

-Sindicato dos Trabalhadores em Saúde~ MG, regime 
jurídico único; _ - _: - - - -

-Senhor Álvaro BteTas - MO, sugestões referente à 
Lei Eleitoral; 

-Senhor José Pereira - SP, sugestões para o Plano 
de Governo; - - - --- --

-Associação dos Clubes de Niterói e_ São- Gonçalo-
RJ, informes especiais;· · -.- ~- · · -

-Senhor Jorge A. Karam- RS, sugestõe~-de-Effiendas 
à Constituição; - - -

-Câmara Municipal Ribeirão Preto-_ SP, punição para 
crimes contra a-economia pOpular; 

-Câmara Municipal de São José dos Campos - SP, 
Projeto de Reconstrução Nacional; _ _ __ -~ _ 

-Câmara Municipál de Manacapuiu .;_ AM, reformu
lação das normas operacionais-aplicadas pelos Bancos ao FN:O 
e ao FMPE; -- - ----

-Câmara Municipal São Bernardo do Campo - SP, 
valores pagos a título de aposentadoria aos Trabalhador~s; 

-Prefeitura Municipal de Ariquemes- RO, incidente 
na Câmara-dos Deputados; 

-Câmara Municipal de Taboão da Serra- SP, abertura 
de agências bancárias em dias de pagamento; 

-Câmara Municipal de Santo André- SP, despoluição 
da Represa "Billings"; _ _ __ 

-Câmara Municipal de Santo André- SP, referências 
à criação de gremio Estuaantil no Colégio Pentágono; 

-Senhor Waldemir Cascaes ~ SC-;-enCáminhã cópia 
de carta enviada ao Ministro Marques Moreira; 

-Câmara Municipal de Montes Altos- MA, comunica 
posse da nova Mesa Diretorã.; - -

-Sindicato dos Empregados no comércio Hotel~iro e 
Similares de Fortaleza - CE, projeto que- dispõe sobre a 
profissão de garçom; _0 

-Câmara Municipal de Paulo Afonso - BA, moção 
de repúdio à Policia Militar do Estado da Bahia; 

-Câmara Municipal de Sertãozinho - SP, moç~o de 
Apoio ao artigo do Arcebispo ·de Mariana- Minas qerais; 

-Câmara Münicípal Ribeirão Preto - SP, referente 
ao projeto de lei que institui o Programa de garantia de Renda 
Mínima; 

-Câmara Municipal de Itabaiana - PB, extinção do 
Escritório da Receita Federal naquele município; 

-Sindicato Indústrias MetalU.rgicas MeCânicas e de Ma
terial Elétrico de Caxias do Sul - RS, elevação de salário 
mínimo em cento e trinta e sete por cento; 

-Câmara Municipal Artur Nogueira - SP, liberação 
dos cruzados novos; - -

-Câmara Municipal Altamira- PA, recuperação do 
projeto da transamazônicã; -~~-- o-· 

-Câmara Municipal de lrapuru -SP, Lei de DiietriiZes 
e Bases da Educação; - - -

-Câmara Municipal São Sebastião _::-_sp, respOnsabi-
lidade penal aos 16 anos; · · 

-Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP ,_ Isonomia 
Salarial na Previdência; ' 

-Câmara Municipal Santo Ang~lo- RS, Plano de Cus~ 
teiO e Benefícios; 

-Partido de Integração Nacional - SP, Candidaturas 
para eleições; _ 

-Câmara Municipal São Cailos ,--, SP, Atos praticados 
pelo Governo Federal; 

-Câmara Municipal de Vinhedo - SP, salário mínimo 
mensal ao idoso e ao deficiente; 

-Câmara Municipal de Buerarema-BA, cacauicultura 
na Mata Atlântica; -

-Prefeitura Municipal de São Paulo - SP, encaminha 
a "Carta de Vitória" - XI Encontro da Frente Nacional 
de Prefeitos; 

:'-Instituto de Estatística Económica" e Socíaf Intersin
dical Comunitária dos Inquilinos - RJ, anteprojeto da Lei 
do Inquilinato; · 

,;__Associação Brasileira dos Secretários e Dirigentes das 
Finanças dos Municípios das Capitais - SP, envia cópia da 
Carta de Vitória; 

-Câmara Municipal de Sãq José do Rio Preto- SP, 
Proje"tó de Reconstrução Naciorial; 

~anifestaç~s a Extinção da Aposentadoria por Tempo 
de Serviço: 

-·Câmara Municipal de Cáceres - MT; 
-Câmara Municipal de Tupaciguara- MG; 
-_Câii_lara Muni_cipal de Jacarezinho- PR; 
-Câmara Municipal de Espírito Santo- do Pinhal - SP; 
-Câmara Municipal de Sacramento - MG; 
-Câmara Municipal de Itatiba - SP; 
- Câmara Municipal de_ Marau - RS; 
-Câmara Municipal de Bento Gonçalves -RS; 

_ -~--:_$indicatoS c;los El)1pregados em Estabelecimentos Ban
cários do Rio de Janeiro - RS; 

__:-Câlriafã-M_unicipal de Picos -_PI; 
-Senhor Luiz de Melo- Formiga- MO; 
-Câmara Municip-al de Garça - SP; 
-Câmara Municipal Santa Fé do Sul- SP; 
-Câmara Muiticipal Capão do Leão- RS; 
-Câmara Municipal do Iepê---. SP; 
-Câmara Municipal Serra Negra- SP; 
-::-Câmara Municipal de Franca- SP; . 
-Câmara Municipal Cássia dos Coqueiros - SP; 
-Câmara Municipal Estância de Santa Rita do Passa 

Quatro- SP; 
- CâriJ.ara Municipal CosmópoJis- SP; 
-Câmara Municipal Ribeirão Preto - SP; 
-::-.:Sindicato dos Bancários de Marília e Região- SP; 
--c:âiilara Municipal Embu- Guaçu- SP; 
-Câmara Municipal de Andradina - SP; 
-Câmara Municipal de Analândia -_SP; 
-Câmara Municipal de Brauiia - SP; 
-Câmara Municipal de Bílac - SP-; 
-Câmara Municipal de Mongaguá- SP; 
-Câmara Municipal de Osvaldo Cruz- SP; 

=-Câmara Municipal de Araguain~ - SP; _ _ 
-Câmara Municipal de São Femanc:fo- RN; 

--=..:câmara Municipal de Estrela D'Oeste- SP; 
- -Cânial:"a Municipal de Juquirá -·"SP; 
_- qmafa Municipal de Monte_ Aprazível - SP; 
-Câmara Municipal de Sobradinlio- BA; 
-Câmara Municipal de Mandaguari -PR; 
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-Câmara Municipal de Murutihga do Sul-SP; 
-Câmara Municipal de Paraopeba- MG; 
-Câmara Municipal de São Carlos - SP; 
-Câmara Municipal de Concórdia -SC; 
-Câmara Municipal de Botucatu ;_ SP; 
-Câmara Municipal de Junqueiropólis- SP; 
-Câmara Municipal de Guaíba - RS; 
-Câmara Municipal de Buritizal-SP; 
- Câmara Municipal de Irapuru - SP; 
-Câmara Municipal de Paulo Afonso- BA; 
-Câmara Municipal de Américana- SP; 
-Câmara Municipal Mogi Guaçu - SP; 
- Câmara Municipal de Chapadinha - MA; 
-Câmara Municipa1 de São Jorge do lvaí- PR; 
-Câmara Municipal de Catanduva- SP; 
-Câmara Municipal de Jaguariúna -SP; -
-Câmara Municipal de Monte Aprazível-SP; 
-Câmara Municipal de Batatais- SP; 
-Câmara Municipal de Pereira Barreto - SP; 
-Câmara Municipal de Estrela D'Oeste - SP; 
-Câmara Murtlcipal de Andradina - SP; 
-Câmara Municipal de São José dos Campos - SP; 
-~Câmara Municipal de Santa Isabel - SP; 
-Câmara Municipal de Monte Aprazível- SP; 
-Câmara Municipal de Chavantes- SP; 
-Câmara Municipal de Olimpia - SP; 
-Câmara Municipal de Propriá - SP; 
-Câmara Municipal de Mogi.Guaçu -SP; 
-Câmara Municipal de Cândido Mota- SP;. 
-Câmara Municipal de Novo Hamburgo- SP; 
-Câmara Municipal de Avanhandava- SP; 
-Câmara Municipal de Penápolis -SP; 
-Câmara Municipal de Barra Bonita - SP; 
-Câmara Municipal de Bauru --SP; --
-Câmara Municipal de Orlândia - SP; 
-Câmara Municipal de Campinas - SP; 
-Câmara Municipal de Mogi-Mirim- SP; 
-Câmara Municipal de Chavantes- SP; ~ 
-Câmara Municipal de Louveira- SP; 
-Câmara Municipal de Patrbcinio Paulista - SP; 
-Câmara Municipal de Piacatu- SP~ 
-Câmara Municipar de São José dos Campos- SP; 
-Câmara Municipal de Tatü.í ~ SP; 
-Câmara Municipal de Igarassu - PE; 
-Câmara Municipal de Canela - RS; 
--Câmara Municipal de Jaguari- RS; 
-Câmara Municipal de Monte Aprazível - SP; 
-Câmara Municipal de Bento de Abreu - SP; 
- Câmara Municipal de Irapuru - SP; 
-Câmara Municipal de Novo Horizonte - SP; 
-Câmara Municipal de Rincão- SP; 
-Câmara Municipal de Boituva - SP; 
-Câmara Municipal de Fejupá - SP; 
-Câmara Municipal de Assis-- SP; - - ---
-Câmara Municipal de Presidente Venceslau- SP; 
-Câmara Municipal de lbiúna - SP; 
-Câmara Municipal de Garça_.;. SP; 
-Câmara Municipal de Tatuf- SP; 
-Câmara Municipal de Andradina - SP; 
-Câmara Municipal de Patrocínio Paulista - SP; 
-Câmara Municipal de Mauá - SP; 
-Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; - ~ 
-Câmara Municipal de Itapetininga - SP; 

-Assembléia Legislativa de Curitiba -PR,; ~ 
-Câmara Municipal de São José do Rio Pardo - SP; 
-Câmara Municipal de Novo Horizonte ~ SP; 
-Câmara Municipal de São Pedro do Sul- RS; 
-Câmara Municipal de Penápolis -SP; 
-Câmara Municipal de Cândido Mota -SP; 
-Câmara Municipal de Manacapuru- AM; 
-Câmara Municipal de Piracícaba - SP; 
-Câmara Municipal de Corumbá- SP; 
-Câmara Municipal de Três Rios - RJ; 
- Câmara Municipal de lgarassú - PE; 

Manifestações sobre a Pena de Morte 

- Câmara Municipal de Caxias :..... RS; 
-Assembléia Legislativa de- Pernambuco - PE; 
-Câmara Municipal de Sapiranga- RS; 
-Câmara Municipal de Osasco - SP; 
-Câmara Municipal de Casa Branca - SP; 
-Senhora Rachel Biderman; 
-Câmara Municipal de CaicO~ ~ RN; . 
-Ordem dos Advogados do Brasil- SP; 
-Assembléia Legislativa do Estado do Ceará--,- CE; 
-Câmara Municipal de São Jo_sé do Rio Preto- SP; 
-Senhor Rodolpho Soraggi dos Santos - RJ; 
-Assembléia Legislativa de Goiás- GO; 
-Câmara Municipal de Pato Branco -PR; 
- Bettina Schorgenhunber- Alemanha; 
- Ulla Carlson - Suécia; 
-Vinte e quatro -assinaturas - Anistia Inteniãcional 

-USA; 
-Xavier Besora- Espanha; 
- Ulla Lindstrom - Suécia; 
- D. Reymatl .:......: Dinamarca; 
-Silvia Weiss- Áustria; 
-José Gregori- Comissâõ Teotónio Vilela- Brasil; 
- Lonis Laflim - Canadá; 
~ Marjorie La Donald- USA; 
- Pierre Leconte ......;.... Ffã.nça; 
- Anders Mattson - Suéciã;' 
-Catherine Pascano - Paris; 
- Leitner Josef- Áustria; 
- S. Verlseke - Bélgica; 
-Elias Pinedo Ruiz- COlômbia; 
- Bondut Didier - França; 
- Fujimura Harne- Japão; 
- Ulrike Saal -Alemanha; 
- Kerstin Johansson- Suécia; 
- Margret Topke -Alemanha; 
-Pedra Simmes- Alemanha; 
- Felix Leukermoser- Áustria; 
-Robert Kulesza - USA; 
- P. Lenhers -Suíça; 
-Imperial College- Inglaterra; 
- Margot Kahleyss- Alemanha; 
- Pauline Mclynn- lflarida; 
- Friedrich Stritar - Áustriai 
- Hans-Willi Doepp- Suécia; 
- K. W. Holmes- Inglaterra; 
- M. C. Kirly - Inglaterra; 
- Bertil Andersen -Suécia; 
- Andrea Kulme - Áustria; 
- Lonis Lafleur- Canadá; 
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- Andreas Marty - Sufça; 
-Mark Nicols- Austrália; 
- Alfred Wiltschko -Áustria; 
- Takae Konuma -Japão; 
- Randy Matsui- Japão; 
- Widrael Fox- Aleritanhã.; 
- Eduvard Day- Alemanha; 
-THN- Vellenga- Holanda; 
-Anna- Lfsa Johansson -Suécia; 
- Wette Lyster Fnudsen- Dinamarca; 
- Pauline Marshall - Inglaterra; 
-Imperial College- Inglaterra; 
- Hiroko Tanaka- Japão; 
-Antoine Kaifinheim -Aleman-ha; 
- Inge Luhan - Áustria; 
- Anneliese Keil - Alemanha; 
-Anistia Internacional - Menton -França; 
-Julie Charbonneau ~-Canadá; 
- Kerstin Lindberg -Suécia; 
- Leanne Matthiensen- USA; 
- Floriane Filori -França; 
- Malena Boas - Dinamarca; 
-E~ Presant- Canadá; 
- D. Martinolli- França; 
-Pierre Cambracestes- França; 
- F. Biboleb - França; 
- Marinette Etienne- FranÇa; 
-Michele Theurelle- França; 
- Ray Piessette- França; 
-J.P. Busti- França; 
-Anistia Internacional- França; 
- Alain Marabont -França; 
- Julia Anaf- Austrália; 
-Franz Muenteferíng- Alemanha; 
- Ulrike Bielefeld- Alemanha; 
·-Wemer Horl- Alemanha; 
-Natalia Berrynan -:- Alema.riba; 
- Bemer Herveg- Alemanha; 
- Gert Romer- Alemanha; 
-Christa Moser- Alemanha; 
- Alexander Hage -Alemanha; 
-Maria Eigbing - Alemanba; .. 
-Eva- Maria Bas Garcia- Alemanha; 
- Elisabeth Dartmann - Alcriianha; · 
-Mine Metim - Alemanha; 
- Cecilia Leitner- Áustria; 
- Therese Am Brink - USA; 
-Maria Cabo - Espanha; · 
- Klaus - Unterdofer- Áustria; 
~Paul Cauchy- Canadá; 
-Anistia Internacional - França; 
-Glen Waverley- Austrália; 
-Rachel Biderman- Brasil; 
-S. Impeciati - Inglaterra; 
- Les Baker - Inglaterra; 
-John Boeder- USA; 
- Bertil Andersson ~Suécia; 
-Elias P. Ruiz- COlômbia; 
-Emília S. Novea- Espanha; 
-Ruth Daregan -Inglaterra; 
-Françoise Belanger- C3.naâá; 
- Gunn Ahman -Suécia 
-J. Synon- Austrália; 

Agosto de 1991 

- Richard Prust - USA; 
-Osvaldo Fejó -Espanha; 
-Jean - Pierre Isler -Suíça; 
-Thomas Baum -'--Alemanha; 
-Judith Rachbaner -ÁusVia; 
-Marcial Maçaneiro - Taubaté-- SP, enviou dossiê 

com declarações; -
-P. Ziegler- Holanda; 
-Deputado Rubens Bueno -·abaixo assinado promo-

vido pela Anistia Internacional (47 assinaturas); 
- Jeannette Carsean -França; 
....:..:.... Antoile Demmerle - Françd; 
-David Howat -Inglaterra; 
- Susanna Seaburg - Finlândia; 

. -R. Ughetto- França; 
- Volkmar Deile - Alemanha; 
:..:...._-Arlette Demersseman- França; 
-David Partis -Inglaterra; 
- Danielle Lefarais - França; 
- Gilli~n Hibbins -Austrália; 
-Parlamento Britânico ~ House of Commons - An-

drey Rome - Inglaterra; 
- Barbro Sandberg -·Parlamento Sueco- Suécia; 
-M. Valery- França; 
-Anita H.- D"inamafca; 
- Irmgard Strock -Dinamarca; 
-'- Elisabeth Dugelay - Qinamarca; 
- Andreas Weiss - Alemanha; 
-G. Mauroy- Bélgica; 
-Mary Divger e mais 39 assinaturas -USA; 
~Rosário Negrillo- Espanha; 
,...:. Mary Hamilto ~ Austrália; 
- Brigitte Koch -Áustria; 
-Albert Biesinger- Áustria; 
-Michael D. Mcmanus- Irlanda; 
- Yolanda Martinez- Espanha; 
-Marion Vohland- Alemanha; 
~ Françes Winch -Inglaterra; 
-Irmão Benedikt - Sufça; 
-A. Gretillat - Sufça; 
..:._:Daniella Srdie -Alemanha; 
- Christophe de La Rochefordiere - Bélgica; 
- Georges Levy- Bélgica; 
- Christian Xenard - França; 
-Adolfo Mendez - Costa Rica; 
- J eanette Good - USA; 
-Cecilia Leitner- Áustria; 
-=-- Bent J ensen - Dinamarca·; 
- Lily Panonssi- França; 
- Katerina Kakepaki- Grécia; 
-M. Guyot-França; 
-André Jacques -França; 
-AniStiã Internacional em 378 assinaturas- Brasil; 
- Olaf Schmit.1:- Alemanha; 
- Lonise Crolly- Inglaterra; 
-Anistia Internacional- Bélgica; 
-Teya Aasen -FranÇa; 
- Michele Clarke -França; 
-..:..:... M. Bruce -Nova Zelândia; 
- Shana Satyanand -Zelândia; 
- Reinhard Stolz- Áustria; 
-Movimento Nacional de Direitos Humanos --:-Brasil; 
- Meike Stammnitz - Alemanha; 
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- Wolfgang Sterrer- Bermudas; 
- MJ. Brooker - Grã,jlretanha; 
- Karen Rea- Orá-Bretanha; 
-Christian Zymnek---:- Alemanha; 
-Augusta Binola - Suiça; 
- Gerlinde Kohnstedt - Alemanha; 
- Reneer Elias -USA; 
- Agneta Ostergren -Suécia; 
-Maria Dei Carmen Viciory - Espanha; 
-Franz Hucklenbruck - Alemanha; 
- Lean Agner - Espanha; 
- Eugenia Reys -Espanha; 
-Dom Claudio Hu.mmes - Bispo de Santo André -

São Paulo- Brasil; -
-Johanna Baner- Alemaha; 
-Loja Maçónica Cedros do Líbano - Minas Gerais 

-Brasil; 
-Barbara Krischke - Alemanha; 
- Wilfried Roggenkamp- Alemanha; 
-Gustavo Gran.a,da - Colômbia; 
- Jim Leonard - USA; 
-Claudia Guédcz e mais de trinta assinaturas- Vene-

zuela· 
_:__Franz Hucklembruck --Alemanha; 
- Sandra de Steur - Holanda; 
-Maria Luiza Tejero- Espanha; 
-J.Mc Cusker- Irlanda; 
- Virginia Connery -USA; 
- Inge Henningsen - Dinamarca; 
-Gustavo Eirrea- Espanha; 
- Angela Izquierdo - Espanha; 
-Marie Dolores Garcia_- Espanha; 
- Karin Kreiensiek - Alemanha; 
- Thorild Dahl!\ren - Suécia; 
-Cushla Judd- Nova Zelândia; 
- Moyra Fischer -Suíça~ 
- Anneliese Kleisse - Alemanha; 
- Monika Tombers -Alemanha; 
-Maria Z. Abrisqueta -Espanha; 
- Greetje Vanlaar- Holanda; 
- Britta Herrlett -Alemanha; 
- Georgette Roníllet - Suíça; 
- Heidrun K. Schutt - Alemanha; 
-Nossa Terra -_Alemanha; 
- J .F. Conde - Espanha; 
-Ruth Henriksson- Suécia; 
- Matea de Nova -:-Espanha; 
- Helene Lindkvist -SUécia; 
-Don Tinnerrnan ~ USA; 
- Stephen Cuny - Grã-Bretanha; 
- Karin Luxner -Áustria; 
-Kathy Wonk- USA; 
-Universitários para o Terceiro Mundo- Espanha; 
-Maria Teresa Martin- Espanha; 
-;-R. Dimmock- Inglaterra; 
...:... S. Pleisser- Alemanha; 
- K.N. Johnston- Inglaterra; 
- Brian Aslee - Canadá; 
- Meredith Gueck- USA; 
-Julie Huey- USA; 
-Amelia Fuhrer- USA; 
- J. Gray- França; 
- JR. Hedkool - Inglaterra; 

-Michael Weis- Suíça; 
- Stephen Langford -Austrália; 
- Jurgen Hoder- Alemanha; 
- Lise Dallane- Canadá; 
- Gustão Nebet - Din~mªr~; 
- Marianne Warras- Finlândia; 
- Utê Iohrnann- Alemanha; 
- Wolfgang Rainer- Áustria; 
__;Ursula Schotzan- Suíça; 
-Ester Serrano- _Espanha; 
- Alex Me Anley - USA; 
-Eduardo Moitinho -Espanha; 
-Martin Lehnert - Alemanha; 
-Bruder Benedik- Suíça; 
- M. Risoír~ -França; 
-Helen Josefsson --Suécia; 
- Phillip Leich - Suíça; 
-Richard Martan -Inglaterra; 
-Irene Pitchew- Inglaterra; 
- Ester Herget - Alemanha; 
- Hubert Selby Jr. -USA; 
- Marjorie McDonald- USA; 
- Renate Grunewald -Alemanha; 
- Stene Freedkin- USA; 
-E. R. Nelhes- Reino Unido; 
- Peter Beyer - Canadá; 
-Anistia Internacional - O Hawa - Canadá; 
-Anistia Internacional - Bamfield - Can_adá; 
-Anistia Internacional - Ontario -Canadá; 
-Anistia Internacional -Austrália; 
-Aliança para o Serviço Público da Irlanda do Norte; 
-David Howat- E_scócía; 
-Anistia Internacional -Costa Rica; 
-John Mood- USA; 
-Anistia Internacional - Bolanda; 
- Mai Eklund - S.uécia; 
- Moon- Reino Unido; 
- Stephanie Zichner- Alemanha; 
- M. Konlis- Canadá; 
- Klara Benigni- Áustria; 
-C. West-USA; 
-Robert Yonng- Canadá;_ 
- Henriette Castellana- Frariça; 

--Vera Horak --Canadá; 
- H.B. McDonald- Canadá; 
- Aurelia Gachter- Áustria; 
-Maria Spiss- Áustria; 
.........._Fie Hesmansen- Dinamarca; 
-Ernst Mikacs- Áustria; 
- Andréa Monteiro mais de 101 assinaturas -São Paulo 

-Brasil; 
-Julie Abrams- USA; 
- Fujimura Harue- Japão; 
- Benle Raith- Inglaterra; 
- Damien M. Beasty- Inglaterra; 
-Sue Barnard- Inglaterra; 
- Rosie Spooken - Inglaterra; 
- Deborah Crane ~Inglaterra; 
- Clave Morgan - Inglaterra; 
- Eleanor Punkay- J)SA; 
-Nu ria Martinez : Espanha; 
-Ana Goicoechea -Espanha; 
-Patrícia Hernandez -Espanha; 
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- Ken Danisgrod mais de 23_ assinaturas - ÚSÃ; 

Prorrogação de Mandatos de Prefeitos 
Municipais e Vereadores 

-Prefeitura MuniCipar de- BaiXa Grande--..:..... BA; 
-Câmara Municipal de Piraf- RJ; 
-Assembléia Legislativa de Pernambuco__; PE; 
-Câmara Municipal de Jacarezinho -PR; 
-Assembléia Legislativa de .Santa Catarina- SC; 
-Câmara Municipal de Cristópolis _::_ BA; 
-Câmara Municipal de Farroupilha - RS; 
- Câmara Municipal de Maringá - PR; . 
-Câmara Municipal de Viçosa do Ceará -CE; 
-Câmara Municipal de Esperantinõpolis- MA; 
-Câmara Municipal de Miracatu - SP; 
-Câmara Municipal de Limoeiro do Norte_- CE; 
-Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do 

Paraná-PR; 
-Câmara Municipal de Diadema- SP; 
-Câmara Municipal de Ibiúna- SP: 
-Câmara Municipal de Cedral- SP; 
-Câmara Municipal de Muriaé- MG; 
-Câmara Municipal de Porto Franco -MA; 

Estabilidade do Servidor Público: 

-Câmara dos Vereadores de Macapá- AP; 
-Câmara MuniciPal de COronel Ffeitas - SC; 
-Câmara Muniçipal de Pompéia- SP; 
-Câmara Municipal de Tupã - SP; 
-Câmara Municipal de Iguatu- SE; --· _ 
- Câmara Municipal de Patrocínio Paulista - SP; 
-Câmara Municipal de Piacatu- SP; 
-Escolas Estaduais de Piauí - MG; 

Comunicações de Eleições e Posses 
de Novas M~sas Direto_ras: 

-Câmara Municipal de Remígio- PB; 
-Câmara Municipal de Mari- PB; 
~Câmara Municipal de Alvarães- AM; 
-:....Câmara Municipal de Bonina! - BA; 
-Câmara Municipal de Campo Alegre - AL; 
-Câmara Municipal de Águas Velhas- MG; 

. -Câmara Municipàl de Xique-Xique- BA; 

Liberação dos Cruzados Novos: 

_:_Câmara Municipal de Santiago - RS; 
- Câmare Municipal de Mogi-Guaçu - SP; 

-Câmara Municipal de Mostardas -RS; 
-Câmara Municipal de Marechal Câ!_I<J,ido Rondon -_: 

-Câmara Municipal do Leme -.SP; 
- Câmara Municipal de Descalvado - SP; 

PR; . .. : . . 
- Câmara Municipal de Coronel Freitas - SC; 
-Câmara Municipàl de Morro Agudo --:- SP; 
- Câp!ara Municipal de São Vicente - SP; 
-Câmara Municipal de Santo Amam-.:.:..:.;_ BA; 
-Assembléia Legislativa- GO; 
- Asse111bléia Legislativa- MG; 
- Associação do~ Moradores e Amigos Hidrolândia -

CE· 
'-Câmara Municipã.I de Artur Nogueira- SP; 
-Associação de Municípios do Alto Irani - SC; 
-Câmara Municipal Igaraçu do Tietê.- SP: 
-Prefeitura Municipal de São Domingos - SC; 
-Câmara Municipal de Imigrante- RS; 
-Câmara Municipal de A varé - SP; 
-Prefeitura Municipal de Itapé- BA; 
-Câmara Municipal de Porto Alegre~- RS; 
-Câmara Municipal de A copiara -CE; 
- Associação de Câmaras do Sudoeste do Paraná -PR; 
-Senhor Elias José Mota -Moreno - PE; 
-Câmara Municipal do Rio de Janeiro- RJ; 
-Câmara Municipal de Pelotina -PR; 
- Câmara Municipal de Cedral - SP; 
-Câmara Municipal de Santo André_- SP; 
-Câmara Municipal de Cabreúva- SP; 
-Câmara Municipal de Piedade - SP; 
-Câmara Municipal de Montanhas -ES; 
-Câmara Municipal de Votuporanga ~SP; 
-Câmara Municipal de Itapeva - SP; _ _ _ 
-Câmara Municipal de São Gabriel da Palha - ES; 
- Câmara Municipal de J aú -SP; 
-Câmara Municipal de Matozinhos- MG; 
-Câmara Municipal de Nova Brescia- RS; 
-Câmara Municipal de Conselheiro Pena - MG; 
-Câmara Municipal de Butiii- RS; · - · 
-Câmara Municipal de Catanduva -SP; 
-Câmara Municipal de Santo Angelo - RS; . 
-Câmara Municipal de Bebedouro - SP; 

Isenção do IPI: 

-Prefeitura Municipal de Santana do Livramento -
RS· 

' - Cablex Indústria e Comércio Ltda. 
--Çâmara Municipal de Pato Branco- PR; 

Manifestações sobre a Extinção dos 
Hospitais Psiquiátricos: 

-Associação Brasileira de Psiquiatria- SP; 
-Itamar Dias - RS; 
-Conselho Fede~_al de Medicina; 

Projeto do Deputado José Maria 
Eymael o• 290/91: 

-Sindicato do Comércio Varejistá de Araçatuba--:- SP; 
-Sindicato do Comércio Varejista de Soroca"ba -_:___ Sl'; 

-~--=Sindicato do Comércio Varejistá de Man1ia- SP; 
·-Sindicato do Comércio Varejista de Jabuticaba!- SP; 
-Sindicato do Comércio Atacádista de Tecidos, Vestuá-

rios e Armarinhos - SP; - . . _ .. _ 
-Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes-e Vende

dores Ambulantes de Campinas - SP; 
-Sindicato do Comércio Varejista de FranCa- SP; 
-Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga -

SP· . 
' -Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto 

-SP; 

... RS; 

Leis Complementares à ConStituição: 

--Câmara Municipal de Itumbiara- GO; 
-Francisco das Chagas Vaz- PI; 
-Câmara Municipal de. Cachoeiro de Itapemirim -ES; 
-Conselho Municipal de Saúde- Lagoa Vermelha-

Manifestações sobre a Corrupção 
da Previdência Social: 

- CâmaraMunicipal de São João da Boa Vista - SP; 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo IlJ Sexta-feira 2 4365 

-Assembléia Legislativa do Paraná - PR; 
-Câmara MUnicipal de Artur Nogueira- SP; 
-Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul -RS; 
-Câmara Municipal de Andradina- SP; 
-Câmara Municipal de Sobradinho- BA; 
-Câmara Muniçipal de Lins - SP; 
-Câmara Municipal de CamPina Grande- PB; 
-Câmara Municipal de Cruz Alta - RS; 
-Câmara Municipal de João da Boa Vista- SP; 

Votos de Congratulações pela Visita 
do ProfessOr Anibal Cavaco Silva: 

-Ministro do Supremo Tribunal- DF; 
-Ministra da- Ação Social - DF; _ _ _ 
-Presidente do Superior Tribunal de Justiça- DF; 
-Presidente do Tribunal de Contas da União- DF; 
-Secretário da Administração Federal -DF; 
-Ministro do Tribu_nal_Superior do Trabalho -DF; 
-Ministro do Supremo Tribunal de Justiça- DF; 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa~ ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

OF. GL PFL n' 073/91 
Em llde julho de 1991 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de acusar o recebimento do convite, for

mulado por Sua Excelência ci Senhor Ministro da Justiça Jar
bas Passarinho, para integrar, como Líder da Minoria no Seiia
do Federal, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana (CDDPH). 

Ao agradecer a gentileza do envio d_!! cópia do referido 
convite, infonno a Vossa Excelência qtie, :-no caso .de eventual 
ausência deste Senador, a Liderança da Minoria-- s-erá repre
sentada pelGs nobr~s Senhores Senadores Ney Marap_hão ou 
Qdacir Soares. -- -- --

Aproveioo a opcrtul'idade para renovar a Vossa Exce
lên'?a protest~s de devaa:t estima e_ consideração. Senador 
Marco Maciel, Líder <!o PFi.. no Senado Federai: 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -ofício lido 
vai à publicação. -

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1• Secretário. - · ·- -

É lido o segul:,te~ 

REQUERIMENTO N• 414, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 210 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a transcrição nos Anais da Casa dos pro
nunciaD;lentos do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, Fernando Collor de Mcllo, do Secretário-Geral da Orga
nização dqs Estados Americanos/OEA, Embaixador João 
Clemente Baena Soares; do Diretor-Geral da Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciências e -CultU:i'a/UNES
CO, Doutor Federico Mayor e do Senhor Ministro c'le Estado 
da Educação, Carlos Chiarelli, proferidos na abertura do En
contro Internacional de Alfabetização e Cidadania,. em BraSí
li~·DF. 

Salá das Sessões, 7 de maio de 1991. ~ Senador Marco 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 210, § to:- do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
"dência recebeu, durante o recesso, a mensagem n~" 196, de 
·1991 (n• 365/91, na origem), através da qual o Presidente 
.da República comuniCou sua- atiSê"ncia do País no período 
de 17 a 19 de julho, para participar da reunião de Chefes 
de Estado ou de Govemo dos Países Ibào-Americanos, Espa
"nha e Portugual- I Cúpula Ibero-Americana, realizada em 
·Guadalajara, México, a convite do GOverno daquele País. 

MENSAGEM N• 196, DE 1991 
(n' 365/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara dos De
putados: 

Tenho a honra de comunicar a Vossas Excelên9as que 
me ausentarei do País no período de 17 a_l9 de julho de 
1991, para participar da Reunião de Chefes de Estado ou 
"de Governo dos Países Ibero-americanos, Espanha e Portugal 
-I Cúpula Ibero-americana, a realizar-se em Guadalajara, 
México, nos dias 18 e 19 de julho do corrente ano, atendendo 
a convite do Governo mexicano. -

Brasília, 12 de julho de 1991. -- F. Collor. 

i:f S-R. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu a mensagem n• 198, de 1991 (n• 383/91, na 
origem), de 25 de julho do corrente, pela qual o Senhor Presi· 
dente da República, nos termos do art .. 52, inciso V, da Consti
tuição, solicita autorização para que a união possa oon:ttatar 
operação de crédito externo, no valor de US$100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos). • 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu, dó Supremo Tribunaf Federal, a Mensagem 
n~ 2.658, de 1991, comunicando que deferiu medida cautelar 
de suspensão de alíneas da Lei n• 8,1!2, de 1990. 

A matéria será -despachada à COmissão de Constitui~o, 
Justiça e Cidadania, para conheciment~. 

É a segUinte a mensagem recebid~: 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E_ 
CIDADANIA PARA CONHECIMENTO 

MSG. N' 2.658 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 
~reSidente do Congresso Nacional 
Nesta 

·Em, 417/91 

Coinuriico ·a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal 
Federal, em Sessão Plenária realizada no dia 1" do corrente 
mês, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade n~" 
492-1, tequerente o Procurador-Geral da República e reque
-rido o Congresso Nacional, proferiu a seguinte decisão: 

"Por votação unânime o Tribunal deferiu a Medida Cau
telar de suspensão da alínea "D" do art: 240 da Lei 8.112190, 
publicada no D.O de 19-4-91. E, por maioria, deferiu-a em 
parte, para suspender, na alínea "e" do art. 240 çfo mesmo"'" 
diploma legal, as expressões "e coletivamente", vencidos os 
Ministros Relator e Ilmar Gaivão,_ qu~ a ,deferiam em maio! 
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extensão, ou seja, para suspender toda a alínea e o Ministro 
Marco Aurélio que a indeferia. Votou o Presidente." 

Cordiais saudações. Ministro Sydney Sanches, Presidente 
-STF. . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu, durante _o recesso, do Ministro das Relações 
Exteriore_s, expediente encaminhando extrato da ata da sessãO 
de 13 de junho passado, em que foi aprovada, pelo parlamento 
europeu, resolução atinente à eVentual reintrodução da pena 
de morte no· Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu, do Ministro de Estado da Econornía, Fazenda 
e Planejamento, o Aviso no 907, de 25 de julho pasSado, 
encaminhando, em cumprirriento ao disposto no art. 6~ caput, 
da Resolução n' 20 de 21 de junho de 1991, desta Casa, cópias 
de contratos firlnados e:gtre a República Federativa do Bra~il 
e o Citibank N .A., relativos aos furos da dívida externa brasi~ 
leira, acompanhados de parecer da Procuradoria~Gefal da 
República Nacional. _ 

Os documentos serão publicados e enviados à Comissão 
de Assuntos Económicos; pata CõDhecimento·:--'-- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, durante o_ recesso-; designou 
os Senhores Senadores Carlos Patrocínio, Jonas Pinheiro e 
Meira Filho, para representarem o Senado na XIII Assembléia 
Ordinárlã. do Parlamento Latino:.Americano, a realizar~Se em 
Cartagena, Colômbia, no período de 31de folho a 3 de agosto 
corrente. 

O SR; PRESII)ENTE (Mauro 13enevides) - A presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil relatórios sobre 
endividamento dos estados e municípios- referente ao mês de 
junho do corrente ano. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos,- para conhecirilento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presi-. 
dência recebeu do Promotor de Justiça da Comarca de -São __ _ 
José do Rio Preto - SP expediente relativo ao pe<lic:lo de 
empréstimo daquele município junto à Caix-ã Económica- Fe
deral, para construção do Sistema de Captação de Água do 
Rio Turvo. -

A matéria será despachada à comissão d_e Assuntos Eco
nómicos para ser anexada au offCio n~" S/30, de 1991. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A presi
dência recebeu da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro o ofício n~' 276, de 1991, através dó qual 
encaminha cópia do relatório geral das correções efetuadas 
naquele estado, com vistas à apuração de denúncias de irregu
laridades quanto ao processamento de ações de acidentes de 
trabalho e de concessão ou revisão de benefícios previden-
ciários. -

A matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presi
dência recebeu o ofício n• S/33, de 1991 (n' 3.312/91, na ori
gem), através do qual o Presidente do Banco Central, nos 
termos da Resolução n9 58, de 1990, do Senado Federal, soli~ 
cita autoiização para que a Prefeitura Municipal de V alinhos 
- SP possa contratar OpetãÇãO de CreditO "jUntO à- Caixà 
Económica Federal, para os fins que especifiCa. · 

A matéria sàá despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

-- O SR. PRESIDENTE (Mauro B.enevides) - A presi
dência recebeu do Governo do Estado de São Paulo o ofício 
S/35, de 1991 (n' 39/91, na origem), solicitando, nos termos 
da Resolução n9.58, de 1990, do Senado Federal, a contratação 
de operação de crédito externo· no valor de US$ 
245.000.000,00 (duzentos e quarenta e Cinco milhões de dóla
res norte-americamos) junto ao Banco Internacional parare~ 
construção e desenvolvi~ento -_~_IRD, para os fins que espe
cifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presi
dência recebeu da Assembléia Legislativa do Estado doMara
nhão_o ofício N~ 7, de 1991, pelo qual erlcaminha cópia do 

· relatório da CPI constituída por aquela Assembléia, para apu
rar irregularidades no Sistema de Saúde Pública do referido 
esütdo. 

A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos 
Sociais, para conhecimento. - --- --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..,-.A presi
dência comunica- ao Plenário que, durante o recesso, recebeu 
as seguintes co~unicações _de ausência do país: 

-do Senador Dario Pereira, no períOdo de 23 de julho 
a 6 de agosto_corrente; ---- --

-Do Senador Affonso Camargo, no período de 7 a 13 
e de 22 a 30 de julhopassado; 

-Do Senador Lourival Baptista, -a partir de 23 de juJho 
passado; 
--~-Do Senador Márcio Lacerda, por vinte e dois- dias, 

a partir de 19 de julho passado; 
-Do Senador Fernando Henrique Cardoso, no período 

de 22 a 25 de julho passado; 
-Do Senador Guilherme Palmeira, no período de 23 

de julho a 8 de agosto corrente; 
--Do Senador Raimundo Lira, no período de 23 de julho 

a 8 de Agosto corrente; 
-Do Senador Amazonino Mendes, no período de 31 

de julho a 5 de agosto corrente. 
__ As Comunicações lidas vão à publicação 

São as seguintes as comunicações recebidas: 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 

Brasfiia, 19 de julho de 1991 

Digníssimo Presidente do Senado Feden\1 
Nesta 

Senhor Presidente, 
--- Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, em 

cumprimentá ao disposto no·art. 39, alíneaa e parágrafo únicO, 
para comunicar que me ausentarei do Brasil durante o período 
de 23 de julho a 6 de agosto do corrente ano, quando integrarei 
grupo de parlamentares brasileiros que, a convite ao Governo 
da Repti,blica da China em Taiwan, realizará visita àquele 
país asiático. 

Renovo a Vossa Excelência, com a eXpressão de extima, 
meus- protestos de elevada consideração. - Senador Dario 
Pereira 
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OFÍCIO N' 055/91 

A Sua Excelência o Senhor 
Sena-dor Mauro Beneviôes 

Brasilia, 5 de juffio de 1991 

MD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Atendendo ao disposto no art. 39 do Regimento Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que me 
ausentarei do País nó- período de 7 a L3 e 22 a .30 d~ste mês1 

em viagem pela Argentina e Paraguai, a fim de tratar de 
assuntos de interesse particular. 

Colho do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência a 
minha expressão da mais alta estima e distinto apreço. -
Senador Affonso Camargo, Líder do PTB. 

Brasflia, 10 de julho de 1991 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 

39, alínea a,do Regimento Interno, me ausentarei· dO País, 
com destino à China, a convite daquele Governo, a partir 
de 23 do co_rrente. __ 

Atenciosas saudações. -Senador Lourival Baptista. 

CENTRO COMERCIAL DE TAIPEI 

2 de Julho de 1991. 
N• 088. 
Exm'. Sr. Senador 
Lourival Baptista 
Senado Federal- Gabinete 56 
Praça dos 3 Poderes 
Brasilia - DF. (70160) 

Prezado Senhor Senador. 
Tenho a grande satisfação de confirmar qUe 6 Gc)yerno 

da República da China em Taiwan, tem a honra de convidar 
V. Excia. para visitar-nosso país no período de 25 a 31-7-91. 

O referido convite inclui as passagens de ida e volta, 
bem como as despesas com estadia em Taiwan. 

Na expectativa de contar com V. Excia. para a realização 
desta viagem, aproveito esta oportunidade para expressar-lhe 
minhas mais cordiais Saudações. - Bing Fan Yen, Diretor 
Presidente. 

Excelentíssimo Senhor 
Sinãdor Mauro Benevídes 

Brasflia, 15 de julho de 1991 

DD. Presidente do Senado Federal. 
Nesta 

-Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de aoor

dõ com o disposto no art. 39. alínea a, do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 
19-7-91, por 22 (vinte e dois) dias, para viagem ao estrangeiro,
em missão cultural. 

Atenciosas Saudações. - Senador M~rcio Lacerda, Se
gundo-Secretário. 

Brasfiia, 17 de julho de 1991 
Senhor Presidente, 
Para os fins do disposto no art. 39, alínea a e seu padgrafo 

única; comunico a V. Ex~ que me ausentarei do País no período 
COJ1!p_r_e_~ndido entre os dias 22 e-25 de julho próximo, quando 
estarei em Buenos Aires, dirigindo uma Sessão Plenária do 
15o Congresso da Associação Internacional de Ciência Política. 

AproVeito a ·oportunidade para renovar a V. Ex~ meus_ 
protestos de consideração e apreço. - Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 
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Dear colleàgue, 

'S.G.n. Fe:rnando H. Cardoso 
Scnúdo Nacional 
Gabinete 3-118 
70515, Bra~ília 
BP.l\ZIL 

Paris, 11axch 26., J.991. 

You. have kindly accept.cd to be 
a spea)~er at the Pler1arx Snssioo of the IPSA 
World Congrcss to be held in Buenos·Aires 
July· 21=25.1991. By way of rcmi.ndGr J..et 1ne 
duplicate hcrcin this exccrpt o_f .thc Iet,tcr 
sent to you in l1ay 1990. 

The .main themc of the program being.cntitled 
11 Cente;r and. :E,>eripheries in Contemporary 
Politics", w~ planto organize this plcnary 
sesSfon around thG topic 11 Centors and 
Pe~iPhc~ies as Key Conc8pts in Social 
Scic_nccs" ~ Our purposc is to invite sevcral 
leading social scientists.of various disci
plines and ideological persuasions to ·deliver 
keynotc specchs _9.nd to corrunent on one .anoth
eT. 1 s addres~es .. 'The central qucstiop posed 
wou~d be , =-- "HOH, from the point of vicw of 
your scholarly pract.ice (both theoretical and 
empirical), do you assess the heuristic value 
of thls co·uplc of cot1Cepts and how do they 
fit in your. paradigins, theories and research 
strnte_9ics 7 11 Each speech should not last 
mor·c than 20-25 minutes, so as not to exhaust 
the -auàícnce.. 11 
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l\.1 thou•:Jh :~- \-: is~ n·~: ~ 1dY 
ma.ndatoJ~y, it n-~·;y bc s 11.Ltr:::blc th;!.l~ ~t drt!.fl". or 
u :3un~.li.:~ ry of ycur tall:. L>::~ ci_~rcu.l~J Lcd amoJ~SJ 
th,; att.r~lH3ants of thc S•::s:;;ion. Sl1ould you 
decide to do so, you \~j.l_l h~vc to scnd ~ 
short pu per to tllc local orgeniz.i ng- corruni t-t:.e:c 
thut \-lill t.5]).U (:aro of i.t~::: circul~l_tion. Thc 
pape~ should b0 s·~nt t.o thc co:nmi t t.cc no 
la t.cr tlwn ,Ju nc 2 O , 19.91_ 

Unfcrtun;;tcly we havc not bccn 
ablc so fJr to raisc th.c funds ncccssary 'co 
pay your travcl cxpcnscs and hotel -
accon:n:oda.t.lons \·:J·\ilc in DtXC~1os Aires. HC ·ar~~ 
currcnt:.l:-:i urgin:J 1TNESCO and. .ISSC t0 increctsG 
the.i..r g:rants to :l~l?SJ:>. .. t'lea.ln-Jhile· mc;.y ---I asJ.: you 
to do your best to raise as mucll money as you 
can on your mm behalf. 

If you have any J?robJ cms vli th 
your participation j_n the Cbngress, p1ease · 
let me Jmmv at your earlicst convcn.i.ence. In 
any case I look forti<l.rd to secing you in 
Buenos /ÜJ:es and I t:hanl~ you for your parti
cipation vrllich will contribute a gxeat deal. 
to the success o:!; the scssion-

Sincerely yours, 

Sexta-feira 2 4369 
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lA.KESHI Slo.$A.I"I oJAPJ\N• 
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To b<L<Uillounccd 

2) Spccial sess-io!J, fl'<~ 2/ Session PléniCrc. n co 2: 
"Democ_ratic Theorv toÔ.d.J( : Ewnirical _anã 
'l'heoreticai -rs~;.tc;: 11 ; ''Lã. -théor.ie dé.mocr_d.t,ique 
aujourd'hui : PtobJ.êmes E.mp~ri,gues ~t- Théo
riques". 

.chair : Francesço·Kjellberg, Departmcnt of 
Poli t.ical s-crericc, Uni vc::si ty Of Oslo, 1?-. o .. 

. Box 1097 Blindern, 0317 Oslo 3, Non1ay. · 

Part i_çj o;::.nt.s : 
-David Apter., Yale University, Departmcnt of 
Political Scicnce, p_o_ Box 3532, Yalc" 
Station, 1_-IeW Haven, çcnnécticut _665~0-353?,, 
USA. 
- José Ntln, CLADE< Pichiricha. 36~, piso 1 D, 
1082_ capital Federal, 108~, Argentina-

- 'cíaús oH e~-- center for social Polícy 
Research,_ University o:f Bremen, P.O. Box 
330440, Bremen 28000; Gcrrnany_ 

.-Carole· Paternan, Uni versi ty ·of California,
Los Angeles, Departirient of Pcüitical scienc<?., 
405 Hilgaid Avenue, Los lmgeles, Califorrüa 
90024-1472. 

-_JerZy Wiatr, Warsm.yo Uni~lersity, Institute of 
Sociology, ~~arowa 18, Wnrsaw, Poland. 

Discu.ssan t.s 

-- Guillermo O'Dorinell, CEBRAP, Rua I•Jorgado 
Matnns G15, 0415, Sao Paulo, Brazil-

- Jean Leca, -Institut d'Etudes Politiques de 
Paris, 27, rue Saint Guillaume, 75007, Pal'i,;. 
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11 Lc~ u.sagcs du conccpt. 
de Ccntré-P&x.iphéJ:ic daDs la. Scicnce .· 
Poli~tiguc" 
Chair Cêindi.dQ- Mendes, Prcsidcnt of the. 

IJi"tcrllationc~l Social Sc$.ç.ncc Council, Conj
·unto UniversitaJ,.~io. .. Candi_ào Mendcs, ... P:r.aça- 15 
de Hovembro.lOl,~ Rio de Janeiro, Brazil. 

Participan"ts 

- Fq:rnando Hcnr i que Cardoso, Senado-~Nacional, 
Gabinete. 3.118, 70615~, Brasilia, Brazíl. ~~ 

- Roberto Da Natta, Univcr·sity of Notre Dame, 
Kellogg Inztitutc, Notre Dame, IN 46556, USA. 

-· ·sh.niué.l Eiscnstaãt, The Hebre\-l _uni ver si ty OÍ 
Jerusalem, Faculty of Social '"scicncC.S~ Nount 
Scopus, Jerusalcm 91 905, Israel. 

-Osvaldo Sunkel, CEPAL Chile, Casilla 179 _D, 
Santiago; Chile. 

-Georgi Shakhnaza~·ov,Academy of Sciences of 
the ÚRSS, Frunzc 10, ~ioscow 119841, USSR. 

- Charles Tilly, New School of Social Rese
arch, 65 Fifth Avenue, New York, NY 10003, 
USA. 
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Em 19 de julho de 1991 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor

do com o disposto no art. 39, alínea a, do RegimentO Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa no período de 23 
de julho corrente a 8 de agosto próximo, para breve viagem 
à República da China em Taiwan, a convite do governo daque-
le país. --

Atenciosas saudações. -Guilherme Palmeira, Senador. 

Of. n' 36i91 
Ao 
Exm"' Sr. 
Senador Mauro Benevides 

Brasília, 23 de julho de 1991 

DD. Presídente do Senado Federal 
Senado Federal/Presidência 
Brasilia - DF 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex~, nos termos do 

art. 39, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa no péríodo de 
23 de julho de 1991 a 8 de agosto de 1991, para breve viagem 
à República Popular da China/Taiwan, a convite do governo 
daquele pais. 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex~ pro
testos de alto apreço e consideração. -_ Senador Raimundo 
Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Sena
do Federal. 

Brasflia, 30 de julho de 1991 

Exm9 Sr. 
Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor

do com o disposto no art. 39, alínea a, do RegimentoJnterno. 
que me ausentarei dos trabalhos da Cisa a partir do dia 31 
de julho a 5 de agosto do corrente, para viagem ao estrangeiro; 
em caráter partícula r. ' -

Atenciosas saudações. -Senador Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão 
de 27 de junho passado, foi lido o Projeto de Lei da Câmara 
n' 47, de 1991 (n• 5.804/90, m Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a capacitaçãu 
e competitividade do setor de infoi"mática e automação, e 
dá outras providências. 

Por se tratar de matéria com prazo de tramitação determi
nado de 45 dias, nos termos do disposto no art. 64, §§ 19 

e 29, da ConstituiçãO, combinado com os arts. 375, I, e 122, 
II, b, do Reginiento Interno, abrir-se-á, a partir de hoje, 
o prazo único de cinco dias para oferecimento de emendas, 
perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A ·presi-. 
dência esclarece que, decorrido o prazo·, não serão admitidas 
emendas a esta importante proposição, que o Senado terá 
que apreciar nas próximas horas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao primeiro orador inscrito,- Seriador Divaldo Su
ruagy. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB - AL. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ---:Sr. Presidente, 
Srs. senãdores, durante o mês de julho últiritO, encaminhei 
uma série_ de carta_s abertas ao Senhor _Presidente da Repú
blica, denunciando ir_!_e_gularidades que estã()_ ocorrendo em 
vários órgãos do seu Go_ve~o. _Essas cartas foram alvo de 
amplo noticiário-da imprensa brasileira. Entretanto, eu gosta

-ria._ de_ ler a última carta que fiz -a Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, e solicitar Que a Presidência autorize 
a publicação das quatro primeiras. 

Dizia eu ao Presidente da República: 

"Excelentíssimo Senhor 
Doutor Fernando Alfonso Collor de Mello 
Digníssimo Presidente da República 
Palácio do Planalto 
Brasília -DF 
Senhor Presidente, 
O grande sonho de todo Chefe de Estado é conquis

tar-o respeito e a.' estima do povo que go-rerna. Quando, 
nas encruzilhadas· da difíéil arte de dirigi.(, ele for obrigado 
a fazer uma opção, deve sacrificar a estima, para preservar 
o r~speíto._ - · 

Alimentado por um desses dois sentimentos, ele ain
da terá condições de governabilidade. Perdendo os dois, 
ele d!ficilmente permanecerá conduzindo a ação governa
mental. 

As pesquisas de opinião púbJica, divulgadas pela im-
, 'prensa brasileira, revelam que o índice de popularidade 

do governo de Vossa Excelência tem sofrido quedas verti
'giõosas e cbnstafltes.- Faz-se ne-cessário, portanto; preser
var o respeito que um PréS:idénte da República· merece 
possuir. 

Montesquieu, em sua sabedoria, advertiu à humani~ 
dade: "a corrupção de um governo começa quase sempre 
com a corrupção dos seus princípios". 

A imagem de um Governo começa a se deteriorar 
quando, reconhecidamente, a postura de um de seus 
~embfos é in_compatlvel corii a digriidade que o cargo 
exige e O gçwernante, ín:;islírido em ma;li~ê-lo, passã a 

-absorver a imagem daquele auxiliar. 
Os princípiOs de um Governo estão apoiados na ver

dade, na justiça, na honradez, na competência, na austeri
dade e na permanente busca do bem comum. Isso significa 
dizer que um Chefe de Estado não pode comprometer 
a feição do Governo com a absorção da personalidade 
desviada de um dos membros -de sua equipe. 

O homem público se destaca sempre por incomum 
capacidade de díscemimeD.to, combinada a outras quali

-dades indispensáveis, entre elas a compreensãO de que, 
pot grande que seja seu·valor, não é ele senão elemento
de um conjunto. 

Isto sigriifica que Cada um de seus atas se reflete 
nesse conjunto, ainda que este não haja advertido da 
ação por aquele praticada. Os elementos de um conjunto 
são, Por definição, solidários, isto é, Cada um deles sofre 
as conseqüências positivãs ou negativas da ação dos de
mais. Convém, de resto, lembrar que os conjuntos estru
turais se caracterizam pela grande repercussão-que possi
Pilita aos atos de cada um de seus elemep.tos, pois nenhum 
deles está isolado mas em estreita ligação com os demais 
elementos do mesmo conjunto. 

Assim, um abalo no_ alicerce ·d_e um edifício pode 
pô-lo abaixo ou prejudicar-lhe seriamente o equih"brio. 
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Sua 'cúpul'a sofrerá igualmente os efeitos disto, nem con
tribuirá para salvá-la o fato de a fenda haver-se produzido 
subterraneamente, às ocultas de todos. 

Grande é o homem público que age sempre de modo 
a evitar que o edifíciO- Seja abalado. Da presunção de 
que ele está agindo neste seritido, e em benefício da: coleti~ 
vidade, resulta o apreço em que ela o tem. 

O genuínO homem público não considera os laços 
pessoais, de parentesco ou de amizade, senão quando 
eles não podem levá-lo a atuar contrariamente ao inte
resse geral. 

Uma consciência tranqüila é o escudo .m&is Sólido: 
e o escrúpulo, a sentinela mais digna de confiança. Quem 
está sempre alerta nunca é surpreendido. 

A eficiência é cafacterlstlca imprescindível ao que 
conduz um Governo. 

A honestidade é outra das quã-lidaQes mais indispen
sáveis ao bom administrador. 

Felizes os Chefes que dispõem de auxiliares h~pes
tos, trabalhadores e eficientes, assim como venturosos 
são estes quando dispõem de dirigentes que os sabem 
aconselhar e inspirar. 

Ironicamente, já afirmava o Marquês de Maricá, no 
século XIX, em suas máximas: "aqueles que menos sabem 
governar-se são o~dinariamente os que mais ambicionam 
governar os povos". 

O homem que tem o poder de dispnr de bens públicos 
ou coletivos deve ser um exemplo para a comunidade, 
um paradigma para os subordinados, motivo de orgulho 
para seus iguais e objeto de gralidão da parte daqueles 
a quem deve prestar contas. 

É prudente e necessário, sempre que possível, expli~ 
car para não se implicar. 

Tais verdades advêm do_fato de que em u~a adminis
tração não existem segredos, que são inadmissíveis nos 
asSuntos públicos. 

· ·A política, mais que outra atividade humana, deve 
ser feita com_ ética, com moral e com elevação de espírito. 

O político, geralmente, é um-exemplo. Do bem ou 
do mal, como decorrência de sua maneira de ser, de 
proceder, de conduzir soluções que afetam vidas de milha
res ou de milhões de pessoas. 

A mentira, a demagogia, a falsidade, a calúnia devem 
ser eliminadas das atitudes do homem público. Pode pare
cer utópico-; mas é necessário existir pelo menos o propó
sito de que essas fraquezas sejam superadas. 

Nos caminhos da vida, sempre Úopeç3.mos nos espí
ritos desleais: Os destituídos de caráter, criticando ou 
·bajulando, sempre prejudicam. As glórias, aS honrariaS, 
as vitórias, os êxitos não devem iludir. 

A postura moral e intelectual do homem público 
deve ser tida como algo de sagrado, absoluto, primordial, 
porque, do cont(.ário, nã6 seremos dignos e legítimos 
detentores do mandato popular. 

Os Governos democráticos têm sido, ao longo do 
tempo, alvo das mais contundentes críticas da imprensa,, 
o que é natural e salutar, porquanto faz parte da convi
vência dos contrários. · 

As críticas, hoje, transformaramwse em verdadeiras 
denúncias ,contra alguns administradores públicos que, 
investidos da autoridade que seus cargos lhes conferem, 
aproveitam -se do poder de influência, que eventualmente 

desfrutam. para cuidar dos interesses pessoais em detri
mento dos legítimos anseios da coletividade. 

Os jornais falam constantemente em corrupção. As 
greves se alastram. A sociedade brasileira parece des
crerite de tudo e de todos. O mais grav.e é que o povo 
está perdendo a capacidade de indignação. Está ficando 
apático. 

Esse quadr-o pessimista pode ser revertido. Vossa 
Excelência, na qualidade de Primeiro Mandatário da Na
ção, com a autoridade que o POder lhe confere, pode 
fazer renascer a crença popular no destino da nossa Pátria. 

Para tanto, necessário se torna a determinação_ Ça 
prática dos princípios de Governo: verdade, justiça, hon
radez, competência, austeridade e a permanente busca 
do bem comum. 

O Brasil djspõe de potencialidades amplas, capazes 
de transmitir aos seu-s filhos o natural sentimento de orgu
lho e a fé inabalável em seu venturoso destino. 

Atenciosamente,- Divaldo Suruagy, Senador.'' 

Esta é a última das cartas que mand~i a Sua Exçelência 
o Presidente da República. 

A primeira delas, quando afirmo que gostaria que o Presi
dente recebesse a carta como colaboração, dizia eu que: 

"Os seus falsos amigos estão denegrindo a imagem 
do seu Governo. Os comentários, na classe política, nos 
meios empresariais, nos sindicatos e nos quartéis são os 
piores possíveis. A corrupção está desenfreada. Raros 

· os recursos que são liberados, sem intermediários eXigin
do vinte ou trinta por cento e, em alguns casos, até qua
renta por cento. A piada do momento é que eles costu
mam afirmar, em tom jocoso, ser "dez por cento" gorgeta 
de garçom., 

Este é o quadro que tracei para Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, que dispõe de todos os meios neces
sários para apurar ou não a veracidade dessas denúncias. Dis· 
põe Sua .Excelência da Polícia Federal, do Banco Central, 
da _Secret~ri~ de Assuntos Estratégicos da Pr_esidênciª da Re
pública, de todos os órgãos de informação do Governo, para 
apurar as denúncias que estão sendo formuladas diariamente 
através da imprensa. 

Hoje, o grande escritor Otto Lara Resende, em artigo 
publicado na Folha de S. Paulo, dizia, com a autoridade de 
ser um dos maiores intelectuais neste País, que o Brasil havia 
superado Sodoma e 09morra em te_~os de corrupção. 

Essa é a imageni que se está alastrando por este País 
afora, é a imagem (rue se alastra pélo exterior. Tudo isso 
está denegrindo a imã.gem do nosso País e o Presidente da 
República precisa dar um basta. Sua ExcelênCia diSPõe de 
todos os meios necesSáriO~ e imprescinâíveis para dar esse 
basta, não resolverá Se não houver ihteresse.-

0 Sr. Humberto Lucena - V. Ex~ concederia um aparte, 
nobre Senador Divaldo Suruagy? 

O SR- DIVALDO SURUAGY- Ouço o nobre Senador 
Humberto Lucena, Líder do PMDB no Senado da República. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador. Divaldo Su
ruagy, congratulo-me com V. Ex~ pelo zelo com que atua 
no Senado, na sua condição de oposicionista e, portanto, fiscal 
do GoverD.o da República. Tenho para mim que ninguém 
melhor do que V. Er tem autoridade para fazê-lo, porque 
conhece de perto não apenas o Senhor Presidente da Repú
blica como, sobretudo, grande parte dos seus auxiliares, que 
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são os seus conterrâneos, sobretudo, nobre Senador Divaldo 
Suruagy, a partir da reportagem da revi~h- Vija, que traz 
como título de capa "A República das Alagoas". Não tenho 
a menor dúvida de que toda a sociedade brasileira ficOU estar
recida diante dos fatos ali denunciados, envolvendo nomes 
de personalidades da maior relevância no cenário dã. atual 
administração federal. Portanto, V. Ex~ es_tá cQberto de razão 
quando, através de suas cartas-abertas, coõra, com veemência, 
do Senhor Presidente da República, a apuração rigorosa des
sas denúncias que realmente nos deixam a todos atónitos, 
particularmente quando se sabe que o Senhor Presidente da 
República fofeleito sob o compromisso maior de manter uma 
rigorosa austeridade administr3tíVa. Esse, aliás, tenha sido 
o seu maior compromisso. Por -isso~ creío qUe Sua Excelência 
conseguiu um grande número de votos em todo P~ís. Portanto, 
é preciso muito cuidado para que essas- âenúrlcias- sobre cor
rupção sejam devidamente apuradas, pois, do contrário, o 
Governo per-derá totalmente a sua credibilidade não só pelo 
conhecido insucesso, pelo menos até agora, do seu plano eco:: 
nómico, mas, agora, sobretudo p-elaS aCUsações- que envolvem 
pessoas da maior infiritidade do poder. 

Receba, portanto, V. EX~ as minhas felicitações pela sua 
atuação parlamentar. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Agradecendo o aparte 
do eminente Líder Humberto Lucena, gostaria de ler Utn dos· 
tópicos de uma das cartas que encaminhei ao_ Presidente da 
República: 

"Que a Nação brasileira eStá -pe-rplexa; entidades de 
classe, governadores de estado; jorp~listas, emgr~sários, 
parlamentares e prefeitos denunciam os eScânci"ali'Js que 
se multiplicam. 

O governo, ao ínvés de agradecer e tentar apurar 
as denúncias, agride verbalmente os denunciantes com 
insultos pessoais emitidos pelo seu porta-voz~ Homens 
da grandeza de Ulysses Guimarães, Presidente da Assj!m_
bléia Nacional Constituinte; Thales Castelo Branco, Pre
sidente em exercício da_ Ordem dos Advogados da Brasil 
-agredido também pelo Presidente, através do seu por
ta-voz; Ibsen PinheirO, Presidente da Câmara dos Depu
tados; Governador Roberto Requiâo, do Paraná; _Gover
nador Tasso Jereissati, do Ceará; Deputado Luís Roberto 
Ponte, Presidente da Associação Brasileira da Indústria 
da ConstruçãO; o Presidente da CUT, Jair Meneguelli; 
o Presidente da Federação das lnd.ú_su:ias de São Paulo, 
Mário Amato, todos foram vítimas dessas acusações. 

Agora, analisemos alguns aspectos da personalidade 
do porta-vozda Presidência da República. Nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso,-aquele que fala pelo Presi
dente é o únko' jornalista, em Alagoas, que fuLrepudiado 
pelos seus colegas de classe. O Sindicato dos Jornalistas 
do Estado de Alagoas o suspendeu por dois anos por 
falta de condições morais e __ éticas_ para o- éxer~fcio -da 
função." - ~ 

O poita-vozda Presidência da República atito~rotulou-se 
mentiroso, difamador e caluniador num documento firmado 
em cartório na cidade de Taguatii1ga:-, aqui em Brasília. Esse 
documento fOi transCrito ria íntegra pelo jornal O Pasquim, 
porque o porta-voz era colaborador desse jornal,_ para quem 
escreveu uma história fantaSiosa, envolvendo um médicQ orto
pedista alagoano, que teria alei fado uma senhora em Alagoas. · 

A Sociedade de Medicina de Alagoas e a Sociedade Mé
dica do Brasil processaram-no, e, para-fugir da penalidade, 

ele declarou por escrito - está registrado em cartório na 
cidade de Taguatinga, aqui em Brasília, o seguinte: ~·Eu sou 
mentiroso, difamador e caluniador''. 

O irmão mais velho do Presidente; Dr. Leopoldo Colloi" 
de Mello, numa entrevista publicada no Jornal do Brasil, disse 
que o porta-voz era traidor e covarde, e ·que seu irmão, o 
Presidente, sabia muito bem do caráter do porta-voz; 

Então é essa pessOa que tem a ousadia de agredir homens 
da estatura de Ulysses Guimarães, de Thales CastelO Branco~ 
de Ibsen Pinheiro, de Mário Amato e de ta)ltos outros compa-
nheiros. ___ _ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. Exf me permite 
um aparte? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Conce.do o~aparte a 
V.- EX~, n-obre Senador. - -·. - .. 

o- Sr. Fernando Henrique Cardoso - Senador Divaldo 
Su:ruagy, como sempre, ouço V. Ex~ com atenção e com agra
do. V. Ex~ é urna pessoa não apenas íntegra como combativa.· 
Eu queria apenas aduzir aos comentários de V. Ex~ as minhas 
preocupações: Ainda hoje, no comentário que faço habitual
p;~~n~e na F~lha de S~ _Pal!lo, refiro-me~~'?'_f~to-de -qu:e nós, 
n-0 Brasil, 'já' estamos Chegarido àquele- estágio, que é o pior 
poss-ível: as denúncias ocorrem, repetem-se, os fatos são escan
dalosos, e não existe ~puração de nada, nem existe ·a punibili
dade. Estamos vivendo uma situaçãO' enl que as pesSoas des

-crêem--.:...:... TsSo,-'ern.· váriOs níveis. E se vê até eSsa tendência 
terrível da justiça com as- própriaS riiãoS,~em qtú::-se cometem 
outros crimes cOmo a·ssasSinatos e·m ma:ssa, esSes massacres 
que se fazem com muita freqüênciã- para matar bandidos ou 
supostos bandidos; tentativas de implementação de pena de 
iriorte, qtier dizer, o- desespero da sociedade. V. Ex._ se refere 
ao fato, no caso em pauta, de que há denúncias concretas 
oU alegações que não se apuram. Vendo os jornais de São 
Paulo, também fiéo estarrecido pelas mesmas razões. Real
mente; como representante de São Paulo, parece-me inacre
ditável que não se apure o que se está dizendo! Não quero 
prejUlgar, até porque seria precipitado; mas toda semana há 
um escândalo novo. Toda semana aparece urna denúncia de 
um alto funcionário, de um ex-secretário ou de um atual secre
tário-envolvidos em atos supostam'ente- e, quem sabe, real
mente - ilícitos. E não há resposta de. ninguém! É como 
se aqüilo _caísse no vazio. Muitas vezes, a autoridade pública 
se limita a esquivar-se da resposta. O Governador do meu 
Estado, Luiz António Fleury Filho, homem que conheço, 
que, por todos~os títulos, é homem digno, está~ a toda hora, 
em- situação muito difícil, porque auxiliares seus -ele não 
-estão sendo expostos às mais inacreditáveis acusações. Até 
para que eles possam se defender, é preciso cjue apuremos. 
Então, esse estado de espírito que está reinando no País é 
altamente preocupante. V. Ex• tem toda a razão. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador Fernando Hen
Ocille Cardoso, agradeÇO ·a-v. Ex~ o aparte que enriquece 
o nosso pronunciamento. O mãiS grã v e é que o povo brasileiro 
perdeu a capacidade de indignação, está apáticO, nãO acredita 
mais em ninguém, não acredita mai,~: em D.ada. Falei ao Presi
dente, numa dessas cartas, que não é preciso mandar a Polícia 
Federal apurar; basta verificar a melhoria súbita do padrão 
de vida dos seus auxiliares. Pes_soas ___ que, há três ou quatro 
anos, tinham dificuldades de honrar pequenas despesas, hoje 
têm um -padrão de vidi:t altíssimo. São fatos que estão tão 
exteriOrizados que nem é preciso ritandar a Polícia Federal 
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apurar; basta o Presidente - se tiver interesse -questionar 
aquele auxiliar sobre como ele conseguiu aquefe pa"trimõnio-. 
Basta isso1 

O Sr. Mansueto de Lavor- Perinite V. Ex~ um ap_arte? 

O SR. DIVAI,DO SURUAGY - Com_prazer, ouço o 
aparte de V. Ex~, nobre Senador. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador, gostaria, 
em primeiro -lugar, de perguntar se .houve alguma resposta 
do Presidente às cartas que V. Ex~ lhe está endereçando. 
Em segundo lugar, V. Ex~ observou a repercussão no exterior 
da situação do Governo, do País em geral, no que diz respeito 
à corrupção. Mesmo não sendo diretamen~e ligaQ.a à corrup~ 
ção, tem causado espécie, revolta, tem sido até motivo de 
chacota internacional a ostentação exces.siva de integrantes 
do Governo e de familiares do Presidente, quando vão ao 
exterior. Foi divulgado no último número da revista Jstoé!Se
nhor, e sabe-se através de amigos e pelo que comentam pes
soas que viV"em no exterior, que pessoas ligadas ao Governo, 
como, por exemplo, essa que V. Ex~ citou, que não é ofiétal
mente do Governo, mas é reconhecidamente um influente 
integrante do Governo, que é o Sr. Leopoldo Collor de Mello, 
vai a Nova Iorque e se hospeda na suíte real ou presidencial 
do Waldorf Astoria Hotel. Nem mais os xeques- árabes estão 
fazendo isso hoje. Essa ostentação hoje é própria de uma 
mentalidade ligada a esse Brasil Novo, que está Causcú}do 
muita espécie. As autoridades financeiras internaciOnaiS, ·que 
estão negociando com o Brasil, o fazem de má vontade, porque 
concluem que, um país onde há tanto desperdício, tanta osten
tação, não é um país pobre, mas rico. Se ele tem muito dinheiro 
para gastar em coisas inúteis, então tem dinheiro para honrar 
os seus compromissos. Realmente, isso é um(!. ·coisa terrível. 
É algo que depõe contra o 'País essa Ostentação de integrantes 
do Governo, sejam de direito· ou de fato; principalmente no 
que se refere ao desperdício de recursos financeírOS:, -tãO limita
dos internamente, a tal ponto que o País paga áõs ·seus servi
dores talvez os piores vencimentos do mundo, e aos seus 
trabalhadores a mesma coisa. Minha primeira pergunta, não 
é apenas- por uma questão de curiosidade, mas tà.ffi.bém por 
uma questão de respeito ao mandato parlamentar de um Sena
dorda República. V. Ex~ teve algum retorno, alguma resposta, 
alguma inanifestação do Presidente? Não me refiro à manifeS
tação do porta-voz, porque isso não é propriamente manifes
tação; refiro-me à resposta oficial. 

O SR- DIVALDO SURUAGY- Pois não, Senador Man
sueto de Lavor. O porta-voz, a exeffiplo do que fez com vários 
outros interpeladores do Governo -homens,. como acabei 
de citar, da grandeza moral, um património do País, como 
Ulysses Ouimarães, o Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente 
da Câmara dos Deputados, Thales Castelo Branco, Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil - ele aconselhou que 
esse eminente jurista fosse estudar Direito, imagine!- Mário 
Amato, Luís Roberto Ponte, enfim, tantos e tantoS outros; 
ele apenas diz palavrões, adjetivos, inclusive foge ao mérito. 
Até hoje Sua Excelência o Presidente da República não res- · 
pendeu. Por isso continuei mandando cartas, e fiz esta que 
::tcabei de ler da tribuna do Senado, conceituando, na minha 
opinião, o papel que deve exercer um Chefe de Estado, tal 
a grandeza e a importância do cargo que ele exerce. 

Quanto ao caso do Jonão do Preside~te~ ele ficou _tão 
indignado com a ausência de qaráter do porta-voz-da Presi-. 
dência que, numa entrevista concedida ao Jornal do Brasil 

-·portanto, dito por ele - afirm.ou que o porta-voz era 
traidor e covarde e que o irmão bem conhecia a ausência 
de caráter do porta-voz. Quer dizer, iss·o. nãô foi dito por 
qualquer pessoa; foi dito pelo irmão do Presidente! 

O Sr. Esper.idião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Tem V. EX' o aparte. 

O Sr. Esperldião Amin- Nobre Senador Divaldo Surua-
gy, V. Ex~ sabe perfeitamente que a admiração e a amizade 
que nutro por V. Ex~ jamais me fariam não levar a sério 
o seu pronunciamento. Mas tenho aqui duas colocações a 
lhe fazer. Uma, V. Ex' desconte, por favor, a eventual ou 
hipotética ironia que ela contém; mas quanto às cartas que 
V. Ex' tem endereçado ao Presidente da República, não posso 
esconder o sentimento que me acode sempre que delas tomo 
oonllecimento. Continuo vertdo nessas cartas muito mais do 
que repreensão ou admoestação, vejo conSelhos de .um ve)hQ 
antigo e fUturo amigo do Presidente. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY --, Excluindo o futuro, o 
resto está tudo certo. · · 

O Sr. Esperidião Amin- Mas é isso -que vejo. Talvez 
até um pouco mais do que amigo, porque posto que neste 
relacionamento afetuoso, ainda que no momento embaraça
do, não está ausente um pouco do sentimento do pai. Então, 
não posso esconder que sempre que leio as suas ob&ervações 
-vejo nelas um sentido construtivo, como se um pai recomen
dasse ao seu filho, do qual está momentaneamente afastado, 
aquele desejo: saia dessas más companhias, procure compa
nhias melhores. Porque é um sentimento construtivo e edifi
cante que sempre vejo expresso nas suas colocações, mesmo 
que elas assumam, às vezes, um tom mais pesado, carregado 
ou até mesmo um pouco mais impregnado daquele tom de 
crítica conSumaâa. Peço a V, Ex• que êe e~_._estiver .sendo 
irónico. V. Ex• releve, debite na conta da nossa aririzade que 
é inexaurível, que é uma conta sem limite, se estou sendo 
injusto com o meu amigo Divaldo Suruagy. Mas, sempre vejo 
nas suas cartas esse caráter_fraterno e quase paterno, pelas 
razões conhecidas. Quanto à segun<!a observação que quero 
fazer, ela concorre, é concomitante com aquelas observações 
que aqUi fez o nobre Senador Fernando I:Ienrique Cardoso. 
Li o artigo do Senador Fernando Henriq1,1e Cardoso publicado 
hoje na Fo~ha de S. Paulo, que mostra que realmente é preciso 
que a sociedade e oS seus poderes constituídos ponham um 
freio nessas acusações levianas e inconseqüentes. Acho que 
a autoridade tem o dever de interp_elar, não o direito de inter
pelar; o político teni o dever de _interpelar quem o acusa 
injusta e infundadamente. Já falei sobre isso e não quero 
me prolongar. Deve-se punir independente do nível da autori
dade_,. indepen~ente do seu status, a quem fere o princípio 
da ética, principalmente õ.esta questão da corrupção a que 
V. Ex• alude. E neste sentido também sou solidário com a 
colocação do Senador Fernando Henrique Cardoso, porque 
·estàmos todos acompanhando as notícias diárias, COmprova
das, de enriquecimentos que acudiram, que ocorreram em 
-torno âa figura do Presidente do PMDB, Partido ao qual 
V. Ex• pertence, integra e, aliás, adorna as suas fileiras pela 
integridade moral e pelo respeito político que V. Ex~ infunde. 
Porque, do Presidente do PMD,B, que não pretendo aqui 
crucificar, até porque, se o crucificasse, sób a minha ótica, 
tinha que ser numa das laterais de Cristo. Há uma frase do 
St. Atrífãfido Falcão que consta do seu livro ·~Nada a Decla
rar", nas páginas 311 e 312, que não foi desmentida ainda. 



4376 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1991 

É a de que o então Senador Orestes Quércia ia SêT-~S:ido, 
porque o seu patrimóniq já não apresentava -equivalência cOm 
a história da sua vida até então. E, esta resposta, este esclareci
mento, esta interpelação, está por ser dada por um dos ofendi
dos do Presidente, que é o Sr. OreStes Quércia, há 17 anos, 
e não foi dada ainda. Então, em nome disso, em nome da 
necessidade de todo político ter a--possibilidade de mostrar 
as suas declarações de bens sempre, que eu snu solidário 
com V. Ex~ O Assessor de Imprensa do Presidente Collor 
deve ser interpelado tanto quanto está sendo investigado, por 
motivos já conhecidos, o ex-assessor de imprensa do ex-Go
vernador Orestes Quéicia. A Polícia Federal parece que está 
fazendo uma grande investigação sobre as suas__questões patri
moniais. A imprensa mostra, da não faz colocações levianas, 
a imprensa está demonstrando, inclusive com negócios, que 
essa gente se enriqueceu depressa. Sejá lá em São Paulo, 
seja aqui em Brasília ou em qualquer parte do Brasil, isso 
tem que ser cobrado por nós, independen~ernente da sigla 
partidária. Por isso é que me ;Solidarizo com a colocação de 
V. Ex~ Mas lembro que, no âmbito do seu próprio partido, 
seria línporlánte levar esta mesma preocupação às suas últimas 
conseqüências. Muito obrigado. 

O SR. DIVALDO SUIWAGY - Agraaeço o aparte do 
Senador Esperidião Amin, mas, só faria uma ressalva quando 
S. EX' coloca conceitos assim paternaiS. -

O Sr. Esperidião Amin - É um estado de espírito. 

O SR. DIVALDO SURUAGY - A diferença âe idade 
entre eu e o 'Presidente Fernando Collor é apenas_ de 10 anos. 
Eu não poderia ter g"erado um filho com tão pQllca idade, 
mas eu até assumiria -aquela posição de irmão mais velho, 
até acataria essa colocação de V. Ex• 

Deixei bem claro no pronunciamento que fiz há pouco, 
que Montesquieu deu um recado para a humanidade - não 
foi" nem para a geração "dele, foi para- a hu-manidade como 
um todo - que a corrupção de um governo começa sempre 
com a corrupção dos princípios. Quais ·são os princfpios de 
governo? Os priõcípíos do governo estão apoiados na verdade, 
na justiça, ha honradez, na competência, na austeridade e 
numa preocupação permarrente com o bem comum. Qualquer 
que seja o governo, indepep.dentemente de sigla partidária, 
tem que estar atento a esses princípios. Tenho certeza de 
que o ex~GoVerilador Ores-tes Quércia vài reSponder às acusa
ções de que -está sendo vítima, ele que é um dos maiores 
homens públicos deste País. GOvernou o Estado mais pode
roso da Federação; deu uma demonstração de prestígio eleito
ral incorriU.m. V. EX• foi GovernaOoi'"fanto quantO eu, e vejo 
diante de mim vários ex-Governadores aqui neste plenáriO. 
Nenhum de nós, por mais prestígio eleitoral que tivesse no 
seu estado, ousou fazer de um Secretário de Segurança o 
seu sucessor. Não conheço na história-política do _Brasil um 
GOvernador que tenha elegido o seu Secretário de Segurança 
Governador. Pois bem, somente um político no País teve 
força eleitoral para tanto, que foi o ex-Governador Orestes 
Quércía. Isso revela que existe uma: perfeita identidade entre 
ele e a maioria do -eleitorado de São Paulo. Mas, coricórdo 
com V. Ex•, todo homem público, ao· ser acusado, injusta 
ou justamente, tem que dar explicações à comunidade. O 
próprio nome já define: ele é um homem público; ós seus 
atos pertencem ao público. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me Ex~ um aparte, nobre 
Senador Divaldo Suruagy? 

O SR. DJVALDO SURUAGY - Ouço o aparte do nobre 
Senador Marco Maciel, que enriquece_ o meu dicurso. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Divaldo Suruagy: 
Até para que possamos bem proteger aos nossos interesses 
é fundamental defender os nossos princípios, ou seja, não se 
pode entender que os princípios que por si só já são relevantes, 
eles ainda mais o são pelo fato de que somente dessa forma 
é que teremos condições de adequadamente defender os nos
sos interesses. E tenho a impressão de que é um princípio 
aceito entre nós, o de que corrupção deva ser sempre e perma
nentemente combatida. Não tem sido outra a minha trajetória 
na vida pública. Quem faz vida público, e vida públiCa para 
mim é mais do que uma profissão, é uma atitude de vida, 
deve, em primeiro lugar, se preocupar muito com a probidade 
pessoal, e evitar que ql!alquer ato seu_ possa evidentemente 
se prestar a gestos que venham a comprometer essa probidade 
ou pôr em risco a moralidade que deve presidir os seus atos. 
Aliás, já houve quem dissesse; -e foi um ditador de um país 
de língua portuguesa, Salazar, que não bastava ser honesto, 
mas que o político também tem que parecer honesto. Por 
isso concordo com as colocaÇões feitas pelo Senador Esperi
dião Amin, quando diz que a acusação de corrupção deve 
_ser sempre apurada, e o político não deve deixar qualquer 
sombra, porque não basta ser honesto, é necessário, até para 
s-ervir como exemplo p.ara a sociedade, que a pessoa também 
pareça honesta. Meu caro Senador Divaldo Suruagy, quero 
dizer a V. Ex~ que estou de acordo com as suas preocupações 
em combater a corrupção, onde ela se registre e ocorra. Agora, 
é evidente que, para que isso se faÇa, é fundamental que 
ocorram as denúncias de forma fundada, ou_ seja, que as de
~~ncias,_efetivamente, não sejam feitas leviana e ínconseqüen
temente; que elas se apóiem em fatos que ensejam as adequa
daa apurações. O Presidente Fernando Collor, em sucessivos 
episódios em que houve denúncias de corrupção, foi pronto 
em determinar a a:puração desses atas. E para citar uni exem
plo maior, eu gostaria de lembrar o fato ocorrido recentemente 
com relação à Previdência Social: muitas e muit3s providências 
foram tomadas a partir de uma denúncia com relação a aposen
tadorias que estariam ocorrendo irregularmente. A partir daí 
foram deflagradas providênciass visando a apurar os atos lesi
vos ao erário e, mais do que isso, a punir seus responsáveis. 
E nisso até o Poder Executivo atuou articulado com o Con
gresso Nacional, que constituiu urna comissão mista, uma CPI, 
destinada a apurar o desenvolvimento das ações que o Execu
tivo, então, estava adotando. E diga-se, a propósito, que a 
CP! do Congresso e a ação-·cto Executivo fizeram com que 
muitas providências saneadoras fossem tomadas com relação 
à Previdência Social. Agora, evidentemente, o governo tem 
que agir, e sempre em função de denúncias, de fatos que 
sejam efetivamente comprovados. De fatos que realmente 
possam ensejar uma adequada apuração. Daí porque eu gosta
ria de dizer, e por intermédio de V. EXf ao Plenário e ao 
País, que o Presidente Collor tem sempre presente a nece·ssi
dade de manter a honorabilidade do seu Governo, apurando, 
tão logo tenha conhecimento, quaisquer fatos que venham 
a comprometer a ação goverriamental. Dei 6 exemplo com 
o episódio da Previdência Social, mas em muitoS e muitos 
outros eu poderia brandir em defesa dos argumentos que agora 
expondo. É evidente, nobre Senador Dívaldo Suruagy, que 
nessas ~ipóteses em que os _fatos são merece~ores de aPuração, 
o Governo não tem um instante nenhum, hesitado. Mas friso 
mais uma vez, é necessário que haja uma denúncia fundada, 
fim que o fato justifique uma adequada apuração. Por iSso 
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é que eu gostaria de dizer, Sintetizando o meu pensamento, Mas como a grande maioria de leitores não lê a matéria, 
que concordo com as preocupações de V. Ex•, quando deseja mas sim a legenda, parecia que aquela frase havia sido atri-
ver a 'corrpução paurada em nosso País. E voU mais além, buída a mim. Senti-me, por isso, na obrigação de mandar 
entendo que esse é um dever de todos :nós, mas o Go_vemo uma carta à reVista que a publicou na seção, "Cartas do Lei-
Federal, de um modo especial o Presidente Collor, tem tido tor". Li a mesma na tribuna do Senado; dei uma cópia a 
um diuturno cuidado para que esses fatos sejam efetíva e V. Ex\ Senador MarCo Maciel,. na qualidade de Líder do 
cabalmente apurados. toda vez que há qualquer denúncia, GovernO, explicando que não encampava aquela tese. E ainda 
qualquer fato que venha a comprometer, outra não tem sido tive o cuidado de mandar uma cópia para o Senador Jarbas 
a conduta de Sua Excelência senãO determinar ·a- Sua cãbal Passarinho, também nosso colega, como senador da Repú-
apuração. Louvo as Preocupações de V. Ex~ com relação a blica, e coordenador político do Governo. 
esse assunto, e estimo que elas possam servir não apenas Fiquei com a consciência tranqüila por achar que havia 
para o Governo Federal, mas para o País comO um todo, tomado as providências necessáriás. Se saiu. urna nota distar-
porque a corrupção deve ser combatida onde ela oco_rrer, cida a respeito de um ponto de vista esposado por qualquer 
quer no plano federal, estadual ou municipal, contra atuais um de nós, senadores,- compete mandar uma nota aos jornais 
ou ex-ocupantes, ou contra aqueles que, eventualmente não explicando a nossa posição. 
particip3rido da administração pública, de alguma forma con- Qual não foi a minha surpresa quando cheguei a Alagoas 
corram para que atos desairosos sejam praticados por agentes e li, numa publicação do jornal da familia do Presidente, 
do Estado, por funcionários públicos, que até por prescrição esses adjetivos pejorativos que são comuns nas declarações 
constitucional devem ter uma conduta ilibada. çlo porta-voz, que já foi rotulado por um jornalista alagoano 

O SR- DIVALDO SURUAGY- Senador Marco Maciel, como "porca-voz", uma voz que é porca. Então, ine senti 
agradeço 0 aparte de V. Ex• por uma razão muito simples, na obrigação de responder, e é claro que eu ia responder 
porque V. Ex~ é um exemplo vívo de que política pode ser para o Presidente da República, Mandei uma carta a Sua 
feita cóín dignidade. V. Ex~ fez do exercíCio-da arte política Excelência dizendo o que é obvio, o que todos os dias o.s 
um sacerdócio. E não estou dizendo isso para ser agradavél jornais estão dizendo. E V. Ex~, que é um ·político experi-
a V. EX~', pois fiz esta aJiniiãÇão pot escrito numa das cartas mentado, vivido, que é um modelo para todos nós, bem sabe 
que mandei para o Presidente da República. que o legislador, quer seja de uma Câmara Municipal, que 

Convém recordar 0 porquê dessa troca de correspon- seja de uma Assembléia Legislativa - V. Ex~ foi líder de 
dências ocorrida no mês de julho. o jornalista Zózimo, na bancada na Assembléia de Pernambuco--::- quer seja membro 
sua conceituada coluna no Jornal do Brasil. fez um comentário do Congresso Nacional, tem a obrigação de ser um canal 
de que Financial Times, de Londres havia dito existír üm entre os anseios, as reiViD.dic3Ções e as angustias daQuela sacie-
novo verbo na língua portuguesa, o verbo."alagoar". Na ex- dade que ele representa, daquele segmento da sociedade cujo 
pressão desse jornal londrino - imagine V. Ex~ a imagem pensamento ele interpreta e a Casa Legislativa onde a tua, 
distorcida do Brasil lá fora, viSto que esta-- info:iT.naÇão saiu que seja esta urna Câmara de Vereadores, uma Assembléia 
publicada em um dos mais conceituados jornais-dãCUI"Opã- ---ou o Congresso-Nacional. 
- "alagoar" significária- surrupiar, subornar roubar. Então, levei par a Presidência da República aquilo qve 

Logo depois, o jornalista Fernando Pedreira, num artigo todó dia os jornais co-nientam, as revistas comentam, os escân~ 
assinado no Joi=nal do Brasil, cujo título era "Os rriales de dalos_ que se suced.em. Raro é õ dia- e af es_t?u invocando 
Alagoas", detratou violentamente a imagem da sociedade ala- o testemunho de todOs os senadore_s presentes - em que 
goana, atribuindo essa distorção à presença do Presidente se lê um jornal que não cite um escândalo ocorrido aqui e 
na primeira magistratura do País. acolá, envolvendo pessoas ligadas ao Governo. 

O Presidente, inclusive, chegou a mandar uma carta p3.ra Então, fiz um alerta e tive""o cuidado de colocar que 
o jornalista Fernando Pedreira, que a transcreveu na sUa colu- eram ''informações que estavam chegando". Agora, tive tâm-
na e fez crítica maliciosas a respeito dà respoSta do PreSidente. bém o cuidado de colocar - e também na carta tive· essa 

Poucos dias depois, o jornalista Yfillor Fernandes, na preocupação- que é fácil dizer, o difícil é provar. Foi quandõ 
sua coluna também no Jornal do Brasil, faz, em forma de acrescentei que Sua Execelência não precisava nem usar a 
versos, uma sátira sobre o "alagoar". Dias antes, ele havia Polícia Federal, bastava verificar a melho,::ia do padrão de 
feito um desafio aos homens de bem de Alagoas para que vida. 
respondessem se Alagoas, realmente, é isso. 

Na qualidade de representante de Alagoas na Çâmara V. E~ Senador Marco Maciel é um homem que considero 
Alta do País; senti-me na obrigação de vir a esta Casa e como modelo de deginidade para a classe política brasileira 

d P e Para mim, em particular, que sou, um admirador de V. dizer que Alagoas estava sendo uplamente penalizada. ri-
meiro, porque 08 recursos anunciados não ~_stão chegando Ex' Há anos batalhamos juntos, Se_ eu sou!Jesse, amanhã, 
a Alagoas. Segundo, essa imagem de que Alagoas é o uparaíso que V. Ex~ tem um apartamento em Cannes, que V. Ex' 

' d á d . tem uma qu1'nta em Cacais, em Portugal, que V. Ex~ tem na terra ', e que est "choven o dinheuo" em Alagoas, 
de que existe recessão em todos os estados da Fecl.eração um apartamento em Miami, eu ia ficar desiludido e descpcio-
brasileira, menos em Alagoas, criou esSa distOrção, a ponto nado. Precisava provar alguma coisa? Bastava yer se V, Ex~ 
de haver surgido esse verbo "alagoar", Afirma:vã lsscfpéilãli- tinha isso realmente. Como V. Ex~ teria conseguido esse patri-
zado, triste. mônio? Não precisava provar nada, as evidências falariam 

A revista Veja, que é a de maior tiragem na América por elas mesmas. 
Latina, como matéria de capa trouxe "A República das Ala- Estou dando esse exemplo do absusrdo por que V. Ex~ 
goas". E insere uma foto noSsa oom ·a legenda "Suruagy: é exatamente o oposto de tudo isso, V. Ex~ mostra a este 
alagoar quer dizer roubar". No corpo da matéria ficou óem Pàls que política pode ser feita som di~ade. V. Ex' que 
claro que eu estava analisando o artigo do Millor Fernandes. é herdeiro das tradições maiores de seu pái e de dua família, 
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mostra que política pode ser feita com grandeza, com ética, 
com tudo isso. -

Então, dei uma colaboração; em troca, recebi algumas 
agressões verbais. Senti~me~ então, na obrigação de continuar, 
e o discurso que fiz hoje foi no sentido de dar uma conceituação 
do que entendo ser um Chefe_ de Estado. 

V. Ex~- foi um dos melhores governadores de Pernambuco, 
e bem sabe qUe todos nós desejamos inspirar dois sentimentos 
no povo que governamos: respeito e estima. Quarido inspira
mos esses dois, estamos diante do ideal. mas, como sabemos 
das dificuldades em dirigir a coisa pública, muitas vezes somos 
obrigados a sacrificar um dos dois. Nessas encruzilhadas da 
administração devemos sempre sacrificar o (Jliê? A estima, 
para ficar com o respeito do povo. 

Há um fato concreto: as pesquisas de opinão pública 
publicadas, transcritas_nos jornais," estão apontando que há 
uma queda vertiginosa ~permanente do índice de popula
ridade do Presidente~ Segundo a Folha de S. Paulo, 72% da 
população está rejeitando o Governo do atual Presidente da 
República. 

Eu, então, aconselho o Presidente- a ponto de ter per
mitido que o Senador Esperidiâo -Amin interpretasse como 
conselhos paternais - já que Sua Excelência está perdendo 
a estima a preservar o respeito que todo Presidente da Repú
blica deve possuir. 

Então, todas essas cartas têm o sentido de colaborar com 
o Presidente. Sua Excelência apura se achar conveniente, apu
ra se quiser. O problema é de Sua Excelência. Sua Excelência 
dispõe de todos os meios necessários para isto. 

Todos nós somos vítimas de injustiças, e quando invoquei 
o nome de V. Ex~ foi porque nós, tambéiD~ juntos, somos 
vítimas de injustiças: V. Ex~ apesar de ter sido alvo de uma 
campanha deprimente, conseguiu, mais uma vez, uma magní
fica vitória, se reelegendo senador da República. Nós , então, 
somos vítimas- V. Ex~~ eu e tantos outros que aqui se encon
tram - de acusações segundo as quais tínhamos dinheiro 
na Suíça. - -

Eu mandei uma carta aberta ao Presidente da República 
dezendo: "Presidente, está nas mãos de Vossa Excelência. 
Hoje, o parlamento suíço quebrou o sigilo. vo·ssa Excelência, 
então, tem a Interpol, a Polícia Federal, o Banco Central 
e o Ministério das Relações Exteriores. Mande examinar se 
eu tenho ou se tive, algum dia, um centavo sequer na Suíça 
ou em qualquer outro País", O homem público age dessa 
maneira, como V. Ex~ sempre agiu. 

Nobre Senador Marco Maciel, agrego o aparte de V. 
Ex•. que enriqueceu· d meti discurso e me permitiu dar esses 
esclarecimentos. Tuâo surgiu em função da interpretação de 
uma matéria. Quanfas denúncias V. Ex~ deve ter recebido 
como governador de pernambu·co! Eu re·ceb~ várias comO go
vernador de Alagoas. e eu agradecia. Então, é naturaL Não 
'é preciso transformar isso num escândalo. "H~! Muito obriga
do, vou mandar verificar". Não é verdade? QUantas já reCebe
mos? Mas o Presidente fica irritado quanto alguém faz uma 
·sugestão dessa natureza. 

O Sr. Humberto Lucena-Permíte-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- DIVALDO SURUAGY- Concedo, com prazer, 
mais um aparte a V. Ex~. 

O Sr. Humberto Lucena -V. Ex~, nas sua:s cartas abertas, 
pelo que li, em suas linhas e entrelinhas, teve ?: cuidado_ Q.e: 
não responsabilizar pessoalmente o Senhor Pres1dente daRe
pública pela on~a de CO':fupção que estaria oçorrendo no seu 

Govet:no. V. Ex~ limitou-se a rememorar as den_úncias que 
têm sido divulgadas p~la imprensa, especialmente pelas gran
des revistas de circ~lação nacional, como V. Ex~ mencionou, 
particUlarmente a Veja com" A República das Alagoas'' onde 
foram narrados fatos concretos, com nomes de pessoas, locais, 
datas, assuntos diversos, inclusive relacionandos com decisões, 
sobre financiamentos ein agências oficiais de crédito. Portan
to, tudo ali está !Jem caracterizado. E aí eu_1_11e .reporto ~o 
aparte do nobre Senador Marco Maciel, pois tenho a mesma 
admiração e o mesmo apreço de V. Ex~ pela sua conduta 
exemplar de homem público. S. Ex~ referiu-se à necessidade 
de fatos-concretos. Esses fatos eX:iStem.0 0 Senhor Presidente 
da Replfblica tem o deVer apenas de apurá-los através da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú
blica, -que substituiu o antigo Serviço Nacional de Informações. 
Se, porventura, as denúncias corresponderem à Verdade, cabe
rá a Sua Excelência, -pelos órgãos competentes, abrir os neces
sários procedimentos legais para que essas pessoas seja-ni puni
das exemplarmente. Esse é o compromisso maiOr de Sua Exce
lência com um Governo que primaria pela maior austeridade 
administrativa. Eu sempre, nobre Senador Divaldo Suruagy, 
passado completei quarenta anos de vida pública - re_cebo 

com cautela, com cuidad_o,_ as acusações contra aqueles que 
ocupam cargos públicos, sobretudo cargos públicos de maior 
relevância na vida nacional, estadual ou municipal. De um 
modo geral, o homem público é sempre muito -expOSto. Então, 
s6 admito uma incriminação de desonestidade, de corrupção 
- acho que esse também é o ponto de vista de V. Ex~ e 
do nobre Senador Marco Maciel- devidamente comprovada .. 
Fora daí, seria uma leviandade_aceit_á-la. Mas a necessidade 
de apurar é indispensável; do contrário, o governante to!na-se 
conivente com o que se passa nos escalões superiores, interme
diários ou até inferiores, da administração pública. E a primei
ra providência que um goverri3.nte tem que toma:r, seja no 
âmbito federal, estadual ou municipal, é livrar-se das entou
rages de famOia ou de amigoS íntimos, pois o pior tráfico 
de influência que, por vezes, ocorre na administraç-ão pública 
é justamente nessa intimidade do poder. Alguém que, por 
ser parente ou por ser amigo íntimo do Presidente, do gover
nador ou do prefeito começa a utilizar o seu nome, a fazer 
praças do seu prestígio para colher vantagens e, enfim, enri
queçer ilicitamente. V. Ex~ sabe que nos Estados Unidos da 
América do Norte, por exemplo, a legislação instituiu o cha
mado sistema indiciário, pelo qual ninguém pode sonegar Im
posto de Renda. Aquele que apresentar sinais exteriores de 
riqueza terá de comprová-los devidamente, sob pena de ser 
avaliada a sua ampliação patrimonial, sobre a qual incidirá 
o pagamento do Imposto de Renda; além de ficar ·sujeito 
aos procedimentos processuais por crime de sonegação fiscal. 
AJé_m disso, gostaria também de ater-me, com muito respeito, 
ao aparte do nobre Senador Esperidião Amin. S. Ex~, em 
vez de procQrar defender o Governo de possíveis acusações, 
divulgadas nessas revistas de grande circulação nacional; ou 
até de informar a todos nós - já que compõe a Bancada 
do Governo nesta Casa- as providências que estariam sendo 
tomadas no sentido de apurá-las preferiu atingir o ex-Go-. 
vernador Orestes Quércia~ Todos sabemos, riobre -senaâor 
Divaldo Suruagy - e V. EX' colocou muito bem - que o 
ex-Governador Ore·stes Quércía, atual Pre~idente do PMDB, 
está sendo alvo de toda esS(l campanha, pela simples razão 

·de que seu nome vem sendo lembrado para ser o eventual 
candidato do seu partido à Presidência da Repúblcia, em 1994. 
Ainda e_&.tamos muito longe da sucessão presidencial. Creio, 
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aliás que não devemos perturpar o cenário político nacíonal, 
antecipando decisões que só poderão ser tomadas_ daqui a 
algum tempo. O presidente do PMDB, o ex-Go\'-t::rnadÇ)r0res
tes Quércia, não é ainda .candida_to oficial. Teve apenaª_ seu 
nome lembrado por setores do partido, justamente por aquela 
performance a que V. Ex• se referiu, na sua atuaçãa política 
e eleitoraL Conquistou grandes vitórias eleitorais desde que 
deixou a Prefeitura de Campinas, elegendo-se senador da: Re
pública em 1974, vice-govemador do estado em 19.82, poste
riormente governador do estado e, ao terminar o seu mandato, 
garantindo a vitória do Secretário de_Segurança do seu. Gover~ 
no, o atual Governador Luiz A_ntó(líO. Fleury, inclusive ~esa
fiahdo, como não desconhece V. Ex~, o resultado de pesquisas 
de opinão pública, que o colocavam e aos seus candidatos, 
sempre em uma posição de inferioridade. S. Ex~ revelou-se, 
portanto, muito bom de voto ou, para usar a expressão muito 
comum no meu estado, ''muito bom de urna", e isso faz 
com que os seus adversários o temam. Daí, to_da essa campa
nha desencadeada contra o ex-Governador Orestes Quércia. · 
Com referência, porém, às acusações assacadas pela imprensa 
de São Paulo, elas se diregem a ex-auxiliares do seU governo 
e não a sua pessoa. Auxiliares que agora, no Gov_emo Fle_ury, 
estão sob sindicância rigorosa, justamente porque o gover
nador do PMDB, no Estado de São Paulo, tem o _inQ~çlinável 
dever de mandar apurar todas as denúncias. Ele não está 
de braços cruzados. As denúncias foram pub1icadas e_o Gover
nador Fleury está no processo de sua apuração. Um -dOS ex-aU
xiliares do Govemo Quércia, a inclusive indicado para Secra

. táio declinou do convite não foi aproveitado, e o outro _es~au
xiliar, que está à frente de um órgão da administração pública, 
permanece sob rigorosa investigação, por ordem do gover
nador do estado, de acordo com o próprio Presidente do 
PMDB. Portanto, todas as cautelas que o governador do 
PMDB, de São Paulo poderia tomar, está tomando. Não é 
o fato de uma denúncia contra um ex-auxilar do seu goVerno 
que pode atingir o ex-governador Orestes -auércia. Lembro
me bem, nobre Senador Divaldo Suruagy, que eu ~ra depu

. tado federal em meio ao regime militar, ao _qual sempre fiz 
oposição. Um belo dia vim_ a este plená~o e ouvi um discurso 
do então Senador Orestes__Quércia, defendendo-se ~ee_men
temente contra acusações a sua honorabilidade pessoal. Está
vamos num regime autoritário. S. Er' estava sob o guante 
do ato institucional. Se por acaso tivesse sido comprovado 
- e o Governo de então tinha o SNI à sua disposição -
qualquer ato de corrupção passiva ou ativa, certamente que 
aqueles que detinham o Poder naquele instante teriam cassado 
o seu mandato e suspendido os seus direitos políticos por 
dez anos, como ocorreu com_tantos outros brasileiros. A.me!>
ma campanha que houve naquela época contra o então Sena
dor Orestes Quércia, ocOrreu com o ex-Presidente Juscelino 
Kubitecheck, de saudosa memória. _Sab_e V. E r" que não houve 
neste País homem mais estigmatizado, sob es.s.e ~specto, d-o 
que o ex-Presidente Juscelino Kubtescheck, sobretuqo por 
ter sido o grande construtor de Brasília. O que ~e dizia de 
Sua Excelência? Não esqueço as de_míncias candentes que 
foram feitas, nesse particualr pelo ex-Gove_rnador do Rio de 
Janeiro Carlos Lacerda, que, afinal, depois de uma profunda 
investigação, qUe absolveu totalmente aquele grande estadista 
brasileiro de qualquer acusação, procurou-o no eXJ..1io, pata 
com ele reconciliar .. Fizeram as pazes, e terminaram em torno 
da idéia da Frente Ampla que se frustrou, mas que foi o 
caminho para aproximação entre os dois. Vê v_. Ex~~-quanta 
injustiça se pode fazer a um homem público. Mas o dever 

de apurar as denúncias o Governo do Estado de São Paulo 
está cumprindo e está c.umprindo repito, inclusive, com a 
anuência do ex-Governador Orestes Qli~rcia. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- O aparte de V. Ex• 
Senador Humberto Lucena, esclarece as dúvidas colocadas 
pelo Senador Esperidião Amin de que, em momento algum 
o Governador Fleury está acobertan<lo qualquer irregulari
dade que a imprensa denuncie. Todas_ elas estão sendo devida-_ 
mente apuradas e alguns auxiliares já foram até afastados 
dos seus cargos. 

Mas V. Ex• citou os Estados Unidos corno exemplo, e 
issO me-faz recordar um diálogo que tive com um amigo norte
americano; estranhando a amplitude daquele escândalo "Wa
tergate", que foi uma simples, varias dizer; investigação de 
um fichário de um partido político que fatalmente, dentro 
de poucos dias, seria çio doltlínio público. Porque não existe 
segredo; são palavras incongruentes. Segredo com o público 
são palavaras conflitantes, são palavras antagónicas. 

Então, ele me di~ia o seguinte: ''"olha, Suruagy, não. 
O Pre.sidente não se atastou do cargo, não perdeu o respeito 
e a estima do povo americano, por causa daquele problema 
do "W~tergate", é porque ele mentiu à nação. Não foi pelo 
caso, em si, mas porque ele mentiu à nação. E quando um 
Chefe de Estado mente ao. povo, então, ele perde as condições 
para conduzir os destinos daquela sociedade". 

Então, o aparte de V. Ex•, assim como as cartas que 
encaminhei e li alguns tópicos aqui desta tribuna, deixa bem 
cl~ro que _em momento algum envolvi o Presidente, pelo con
trário, sempre preservei a figura do Presidente, dizendo que 
a Nação acredita em sua excelência ~sperando que tome ess-as 
atifUde_s. 

Agora, o Presidente não pode -ficar ignorando o que está 
acontecendo em tomo dele. O Presidente não pode ter um 
auxiliar que fala pela Presidência da Repúblcia, que se auto-ro
tula de mentii-oso, difamador e caluniador. 

Esse documento está fjrll_lado num cartório aqui em Brasí
lia, na cidade de Taguatinga . 

O Presidente que tem como porta-voz um jornalista que 
foi -repudiadO pelos seus colegas ... É um caso único na história 
de Alagoas, talvez há poucos na história do País. 

Está aqui o Senador João Calmon, que é um património 
da imprensa brasileira, além de ser orgulho do Espírito Santo 
nesta Casa, para dizer se conhece algum caso de um sindicato 
de jornalistas ter afastado um colega. 

Através da Comissão de Ética afastou-se esse colega por 
conhecer que ele não tinha as condições morais para o exer
cício da função. 

E o irmão do Presidente- nãO Ioi riinguém ·da oposição, 
foí o irmão do Presidente - disse numa entrevísta ao Jornal 
do Brasil que o porta-voz era traidor e covarde e que- seu 
irmão, o Presidente, bem conhecia a sua ausência de caráter. 

Isso está dito no Jornal do Brasil e estou com esses recor
tes todos arquivados. E essa Pessoa permanece falando pelo 
Pre&idente, falando pela Presidência da República, e o que 
é maís grave, não é falando, é agredindo homens da estatura 
de Ulysses Guimarães, de Thales Castelo Branco, de Ibsen 
Pinheiro, de Mário Amato, de __ Jair Meneguelli, e de tantos 
e tantos outros homens ilustres. 

Então, que força é essa? É uma da_s perguntas que faço. 
Que miStério é esse? Trata-se de uma pessoa que está sendo 
processada com oito processos por crime de calúnia! Agora 
mesmo, os jornais de hoje estão dizendo que o Deputado 



4380 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçao II) Agosto âc 1991 

Luís Roberto Ponte está processando e ele está fugind.o do 
oficial de justiÇa, porqUe não- quer, poi"que está tendO dificul- · 
dade de encontrar um advogado para defendê-lo, ninguém ' 
está aceitando. A Or_dem dos Advogados através do Senador 
Maurício Corrêa, talvez seJ·a obrigado, à revelia, solicitar que 
seja designado alguém para fazer a defesa, porque nenhum 
advogado está querendo aceitar defendê-lo. Esse homem é 
o intérprete do pensamento da Presidência da República. AI
guma-coisaestá_errada! São essas dúvidas que coloquei perante 
a Nação através dessas cartas, e que coloco hoje diante da 
Casa maior do Parlamento brasileiro. -

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Exm91 
•• 

Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. D!VAL-
DO SURUAGY E_M SEU DISCURSO: . 

CARTA ABERTA AO PRESIDENTE COLLOR 

Macei6 (AL), 3 de julho de 1991. 
EXcelentíssimo Senhor 
DoutorEernan.do Affonso_Collor de Mello 
Dígníssimo Presidente da República 
Palácio do Planalto 
Brasília -DF 

Interrogado por Vossa Excelência, através--do seu porta 
voz, em estrevista publicada na Gazeta de Alagoas por que 
estou contra o desenvolvimento do meu estado, respondo 
que jamais faltei, no Congresso Nacional, aos interesses maio
res do País e particularmente de Alagoas. Votei favoravel
mente a todos os projetas, oriundos do Poder Executivo, 
que imagino corresponder aos anseios da sociedade brasileira 
e do povo alagoano em particular. 

Fiel ao meu estilo e em consideração a uma amizade 
que existiu no passado, tenho feito crítiCas ao GovernO Fede
ral, da Tribuna do Senado e em entrevistas concedidas à Im
prensa, restritas nos atos públicos que estão influen_ciando 
negativamente a vida de milhões de brasileiros. Nunca, essas 
críticas, foram dirigidas à pessoa do Presidente, nem de seus 
familiares. 

Gostaria, portanto, que re~ebesse o teor desta ca-rta comO 
colaboração. Os seus falsos amigos estão denegrindo a imagem 
do seu Governo. Os cOmentários, na classe política, nos rp_eios 
empresariais; nos sindicatos e nos quartéis são _os piores Possí
veis. A corrupção está desenfreada. Raros os recursós que 
são liberados, sem intermediários exigindo vinte ou trinta por 
cento e, em alguns casos, até quarenta por cento. A piada 
do momento é que eles costumam afirmar, em tom jocoso, 
ser "dez por cento" gorgeta de garçom. 

Dizer é fádl, bein sabemos. O -difíCil é provar. Vossa 
Excelência, contudo, não precisa sequer determinar que a 
Política Federal averígue. Basta olhar a melhoria súbita do 
padrão de vida de alguns dos seus auxiliares. Pessoas que, 
há quatro ou- cinco anos, tinham dificuldades em enfrentar 
pequenas despesas, hoje, possuem apartamentos luxuosos, 
maravilhosas casas de praia, lanchas caríssimas e automóVeiS~ 
importados. Os escândalos se sucedem. 

A Nação muito espera de Vossa EXcelência. Conduza 
o Brasil ao seu grande destino. 

Atenciosamente, Divaldo Suruagy. Senador 

i· 

Maoeió (AL). 18 de julho de 1991. 
Excelentíssimo "Senhor 
Doutor Fernando Affónso Collor de MeJlo 
Digníssimo Presidente da República 
Palácio do Planalto 
Brasllià - DF 

Senhor Presidente, 
Lamento, mais uma vez, ao ser interpelado por VosSa 

Excelência, através do seu porta-voz, enviar-lhe uma carta 
aberta, pois, bem sei que esta polêmica acentuará o desgaste 
da im~gem de nossa terra em nível nacional, após a criação 
pejorativa da expressão "República das Alagoas". 

Em vinte e Cinco anos de vic!a política, onde fui secretáiiô 
da Fazenda do Estado, prefeito elefto de Maoei6, deputado 
estadual, líder da bancada da Maioria, p-residente da Assem
bléia Legislativa, deputado federal, até hoje, o mais votado 
de Alagoas em termos absolutos e do Brasil em termos propor
cioliãis, integrante ao Colégio de."Líderes da Câmara de Depu
tados, Governador de Alagoas por eleições indiretas e o pri
meiro do país a voltar ao-cargo por eleições diretas, Senador 
da República, Secretário da Mesa Diretoia do Senado Fede
ral, tudo isso sem pertencer a nenhuma das famílias tradicio
nais do estado, possuo, apenas, um apartamento, no edifíCio 
Leonardo da Vinci, no bairro do Farol, em Maceió, comprado 
graças ao sistema finaD.Ceiio do BNH, e, no qual, resido há 
treze anos. 

Reafirmo que é conveniente verificar o p'ã.tiiriiõD.ió-de 
um dos membros de sua equipe, aquele que tanto denegriu 
sua honra e de seus familiares qJJ.ando Vossa Excelência gover
nou a prefeitura da capital Alagoana. As informações que 
nos chegam é que ele, em menos de cinco anos, conseguiu, 
vivendo apenas de salário, escudando-se em noirie de tercei
ros, adquirir uma chácara maravilhosa, em Brasília, com qua
dra de ténis e piscina. comprar três automóveis: Uin Santana, 
1291; uma utilitária Quantum e um carro modelo Mercedes; 
instalar um escritório, muito bem equipado, no Centro Comer~ 
cial de Brasília. Além disso possui uma bela residência, em 
um loteamento nobre de Maceió. 

Preocupado em que Vossa Excelência não iniagine que 
apenas desejo apontar falhas em sua equipe, gostaria de desta
car, por um dever de ética, dois homens públicos da maior 
~!itatura moral, verdadeiros sustentáculos do seu GovernO: 

-o S_enador Marco Maciel, Líder da Bancada Governista, nO 
Senado Federal; e o Senadvr Jarbas Passarinho, Ministro da 
Justiça. Ambos, como eu, vítima da infância de possuirmos 
recurs_os em bancos suíços. _ _ _ 

Ficaria imensamente agradecido caso Vossa Excelência, 
agora que a imprensa noticia que o Parlamento, na Suíça, 
a,.Provou lei revogando o rigoroso sigilo bancário, deteminasse 
que o Ministério das Relações Exteriores, o Banco Central 
ou a Polícia Federal, por intermédio da Interpol, solicitasse, 
oficialmente, se tenho ou se algum dia tive, um centavo sequer, 
em bancos daquele país ou em qualquer estabelecimento ban
cário nó exterior. 

Sugiro que seria também conveniente estender o pedido 
em relação a alguns dos seus auxiliares. Apenas para o Go-
verno ficar mais transparente. - - · 

Confiante que Vossa Excelência receba esta carta como 
uma colaboração, aproveito o ensejo para pedíi" que use o 
pre'stfgio de cargo de Presidente da República para mostrar, 
ao Brasil que as Alagoas de Sinimbu, Tavares Bastos, Mare
chal Deodoro, Floriano Peixoto, GraCiliano Ramos, Jorge 
de Lima, Diegues Júíiior, Àurélío Buarque· de Holanda, Ledo 
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Ivo e tantos outros. soment.e_mer.e_c_em o respeito e a gratidão 
do País. ··· · · -

Atenciosamente, Senador Divaldo Suruagy. 

Maceió, 20.de julho de 1991 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Fernando Alfonso Collor de Mello 
DigníssiiriO Presidente da República 
Palácio do Planalto 
. Brasília - DF 

Senhor Presidente, 
A Nação está perpleXa. Entidades de classe, governa

dores de estado, jornalistas, empresários, parlamentares e 
prefeitos denunciam os eScândalos que se multiplicam. O Go
verno, ao invés de agradecer e tentar apurar as denúncias, 
agride verbalmente os denunciantes com insultos pessoais emi
tidos pelo seu porta-voz. Homens da grandeza de Ulysses 
Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte; 
Thales Castelo Branco, Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil; Ihsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados; G_oy,ernador Rpberto Requião, do Paraná, Govern-ador 
Tasso Jeiressati, do Ceará, Deputado Roberto Pontes, Presi
dente da Associação Brasileira da Indústria de Construção; 
empresário Mário Amato, Presidente da Federação das Indús
trias de São Paulo e muitos outros foram v(timas·ae·acusações 
injustas de um passional que fala em nome do Presidente 

· da República. 
Analisemos alguns aspectos da personalidade desse porta

voz: é o línico jornalista alagoano que foi sUspensO", por dois 
anos, através de processo _movido pela Comissão _de Éiica 
do Sindicato dos jornalistas de Alagoas por não ter condiçõe_s 
morais para o exercício da função: 

Processado criminalmente, pela Associação Médica Bra
sileira e a Sociedade de Medicina de Alagoas, por haver difa
mado um conceituado médico_ alagoano em uma reportagem 
publicada no Pasquim, do qual era colaborador, com o titulo 
-A Máfia de Bra 1co .:.;_retratou-se, em documento firmado 
em cartório de Tag1,atinga- Brasíliã, reconhecendo-se menti
roso, difamador e caJ mia ior. Os editores d01'8ScJ.Uim ficaram 
tão enoJados com o proce1imento venal do ·seu colaborador 
que, em artigo publicado~'' edição de 13-12-90, com o titulo 
- A Boca do Lixo -- atlrmaram que ele "não pensa nem 
uma, nem duas vezes antes. de jogar sua dignidade na lata 
do lixo, mesmo porque não tem em si o parâmetro dignidade"; 

Um dos irmãos de Vossa Exceléncia, em_ entrevista publi
cada no Jornal do Br:.tSil afirma que o seu porta-voz. "é traidor 
e covarde. Ele é 1.im medroso com a possibilidade d.e ter ,Qe. 
voltar a Alagoas. Lá ele tem um índice altíssimo de rejeição
de todos os setores da população. q Cláudio tem medo de 
retornar ao estado tal o número de inimigos pessoais que 
colecionou lá. Meu iimão sabe muito b.em çom quem está 
lidando, sabe sobre o _seu passado e a falta de qualidade de 
caráter que ele tem". 

Este é o perfil daquele que fala pela Presidência da Repú
blica. 

Vossa Excelência bem sabe que jamais nomeei he:ri.huma 
filha, esposa, irmão, pai ou mãe para os órgãos que dirigi 
ao longo da minha vida pública: Prefeitura de Maceió, Assem
bléia Legislativa de Alagoas, Governo do Estado, nem como 
assessores na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal. 
É simples. Basta procurar algum ato com a minha asSinatura 
nomeando esses parentes que estão mais próxímos de-mim. 

Informo que nunca tive tanto prestígio eleitoral quanto 
agora. Onde _quer que me encontre, no estado, recebo constan
tes e d:amáhco~ apelos para que volte a disputar o governo. 

Nao gostana de falar em Femac porque lembra as milha
res -de contratações feitas, na última semana da gestão de 
Vossa Excelência como Prefeito de Maceió. Mas, provocado 
pelo ~eu porta-voz, e~_plico que, havendo sido nomeado pelo 
P.re!01to Sandoval Caju, Chefe da Seção de Educação Turis
mo e Instituições Subvencionadas, posteriormente t;ansfor
mada em fundação, apenas tive os meus direitos, de servidor 
efetivo do município, há doze anos, legalmente assegurados. 
Renunciei _ao cargo, quando Governador do estado, apesar 
de a lei, vigente à época, permitir acumulá-lo com uma fun-
dação. · 

Responsabiliz:;ar um governador por crimes de violência, 
ocorridos no es_tado, é a mesma coisa que responsabilizar 
Vossa Excelência pela onda de seqüestros e os assassinatos 
de centenas de menores, ocorridos nesses últimos meses no 
Brasil. ' 
. Quanto à suposta existência de "marajásn em Alagoas, 
Já é tempo de se desmistificar essa estória. Vossa Excelência 
se recorda, muito bem, que o funcionalismo alagoano é uni 
dos mais mal pagos do Brasil. A exploração do tema a nível · 
nacional, foi motivada, todos sabemos, pelo ódio nuÍrido ao 
c.?nsultor-geral da Assembléia comõ- Conseqüência dos cáus
ticos ataques .de que Vossa Excelência foi alvo, durante a 
campanha ele1toral de 1986. Se alguém se enquadra no con
ceito com que Vossa Excelência definiu ·~marajá: aquele que 
ganha bem e não trabalha", esse alguém seria o seu porta-voz 
que, nomeado para a Assembléia Legislativa por indicação 
do con~ultor-geral, após _havê-lo procurado alegando, à época, 
estar VI~en<:fo grandes dificuldades fmanceitas e ter sido pelo 
~esmo mdtcado para um cargo de assessor, jamais deu um 
dta, sequer, de serviço naquela Casa. 

A perplexidade da sociedade brasileira aumenta quando 
toma conhecimento de que o intérprete do pensamente de 
Vossa Excelên_cia é uma pessoa que reconheceu, publicamen
te, sua deformidade moral ao afirmar que era mentiroso difa-
mador e caluniador. ' 

Qual o mistério da presença dessa pessoa em tão impo.r
tante cargo? Que segredo é essa força que ele tem junto 
a Vossa Excelência? 

Será que o jornalista Gilberto Dimensteiil tem raião -~ 
quando afinna, em artigo publicado na Folha de S. Paulo: 
"difícil é saber se o senhor Cláudio Humberto é porta-voz 
porque sabe demais ou se sabe demais porque é porta-voz." 

Permita-me oferecer mais uma colaboração ao seu gover
no. Não.esq1,1eça os ensinamentos da flistória. Os escândalos, 
provocados por Rasptitin na Corte do Tzar Nicolau II levaram 
à deposição do Imperador e ao trucidamento da Fam~lia Real. 
"O mar de lama", provocado por Gregório Fortunato, levou 
o Presidente Getúlio Vargas ao suicídio. Evite, enquanto po
de, transformar a pseudo-República das Alagoas na República 
do Galeão. 

Maceió, 31 de juÍho de 1991 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Fernando Alfonso Collor de Mello 
Digníssimo Presidente da República 
Palácio do Planalto 
Brasília -DF 

Senhor Presidente, 
_ A sabedoria popular afirma, com muita propriedaae, que 

o pior cego é aquele que não deseja enxergar. 
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Imagino que Vossa Excelência já tenha lido as notas ofi
ciais, emitidas pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Estado de Alagoas, com os títulos "Acusações do Sindicato" 
(2-3-89) e "Contra a Mentira do Poder" (22-7-91) que vêm 
reafirmar o restabelecimento da verdade contra a mentira. 

A verdade, retratada pelos depoimentos de uma entidade 
de classe. E a mentira, caracterizada na pessoa do seu porta
voz, também definido como "porta-ofensa", numa frase feliz 
de um eminente jurista, membro do conselho federal da Or
dem dos Advogados do Brasil. 

Preocupado que seus assessores, temendo irritá-lo, não 
lhe tenham mostrado os aludidos documentos e, sabendo que 
os_chefes de governo geralmente são os últimos a tomar conhe
cimento dos fatos negativos de sua administração, fomo a 
liberdade de transcrever, nesta carta, alguns tópicos que reve~ 
Iam, com muita nitidez, o pensamento dos jornalistas alagoa
nos em relação ao seu colega que fala em nome da Presidência 
da República: 

"Tendo em vista declarações prestadas pelo jornalista 
Cláudio Humberto Rosa e Silva publicadas no domingo, 21 
de julho de 1991, em jornal de circulação nacional, onde, 
o. atual porta-voz da Fl"esidência da República, classifica de 
inspiração -'"_'político-eleitoral" o processo de que foi objeto 
na Comissão de Ética deste sindicato e que lhe valeu a pena 
de suspensão por 2 (dois) anos do quadro de associados desta 
entidade, a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Estado de Alagoas, a bem do restabelecimento da verdade, 
esclarece à opinião pública brasileira o seguinte: 

O senhor Cláudio Humberto Rosa e Silva, jornalista en
tão pertencente ao quadro de associadoS deste Silidicato, foi 
objeto de representação encaminhada pelo companheiro 
Adelmo dos Santos, à época presidente dã. entidade, à Coniis
são de Ética, e·desta representação notifiCado, a 1 <;>de outubro 
de 1987. Falando em nome da diretoria do sindicato, o compa
nheiro Adelmo dos Santos reclamou da citada comissão o 
enquadramento do senhor Cláudio Hurii_berto Rosa e Silva 
no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, pela prática 
-na qualidade de Secretário de ComuhicãÇãO-do então Go
vernador Collor de Mello - de atos incompatíveis com as 
normas de conduta exigidas dos nossos associados, tais como, 
perseguição política e demissão de companheiros de profis-são 

· lotados em órgãos públicOs; exercício de pressões para a censu
ra de notícias contrárias -aos "interesses do governo; gestões, 
junto· ao governador, para o sufocamento financeiro e fecha
mento do jornal Tribuna de Alagoas; criação de impedimen
tos, de todo o tipo à negociação entre sindicato e governo 
para a solução de problemas pendentes; calúnias e aberta 
hostilização, dirigidas ao sindicato e sua diretoria. - - --

0 processo, aberto na Comissão de Ética- deste sindicato, 
transcorreu absolutamente dentro dos procedimentos regula
res, fato reconhecido pelo próprio Cláudio Humberto, em 
correspondência que dirigiu, no dia 25 de novembro de 1987, 
ao Presidente da Comissão, Joarez Ferreira - Jornalista e 
Promotor Público - quando reiterou devotar "consideração 
e confian~ça", à Comissão, apesar de ter-se recusado, por duas 
vezes consecutivas, a depor perante a ConiissãO de Ética sobre 
assunto de seu interesse, em contraste com as demais testemu
nhas do caso que prestaram normalmente os seus depoimen
tos. 

Antes dtf\ mais nada, a diretoria do sindicato lamenta 
que o l"ecurshnte não seja capaz de assumir os seus a tos, 
escondendo-se numa grande profusão de adjetivos-âesairosos 
e filigranas supostamente jurídicas, parafugir"ãSSU3.S responsa-

bilidã.des, terminando por cair em contradições que lhe traem 
a insistência em desrespeitar a categoria profissional a que 
pertence, chegando até mesmo à baixeza de atribuir a associa
dos deste sindicato a suposta "comemoração" de infeliz aci
dente que quase custou a vida de uma criança, numa demons
tração de que é capaz de qualquer torpeza para se fazer passar 
por vítima, nem que isto envolva até InOcentes e familia.res 
seus. 

Aliás, bastariam os termos da correspondência que en
- viou aos associados do sindicato, para que ficasse plenamente 

justificada a sua suspensão, uma vez que, ali, volta a reafirmar 
que até constituiu advogado para processar jornalistas, num 
rompante que deixa justificadas dúvidas quanto à real dispo
sição do_ recursante em levar adiante esta ameaça que, na 
avaliação da diretoria do sindicato, não passa de mais uma 
bravata de quem sempre se utilizou dos métodos que pretende 
atribuir aos que chama de seus "inimigos pOlíticos e pessoais". 

Falta, portanto, mais uma vez, com a verdade dos fatos 
o senhor Cláudia Humberto Rosa e Silva quando classifica 
o processo como de inspiração "político-eleitoral". E mente, 
diretamente, quando afirma textualmente que sua punição 
pela Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profis
sionais do Estado de Alagoas, foi "esquecida" por se constituir 
em "vexame". 

Não imagine, o senhor Cláudio Hl).mberto Rosa e Sil~~ .• 
que as imunidades e o poder da pressão, decorrentes da alta 
função que ocupa na República, deixarão sem resposta as 
reiteradas calúnias e distorções dos fatos que vem fazendo 
pública em rela"ção à sua lamentáVel passagem pelas fileiras 
de nossa entidade. Fiel à sua tradição de resistência e combate 
a todas as tiranias 1 detentor de um passado ir~etorquível de 
lutas em favor da democracia e da justiça social, o Sindicato 
dos Jornalistas ProfissionaiS do Estado de Alagoas perma
necerá vigilante em defesa da verdade, no combate à mentira 
do .:Poder.'' 

Estou collvencido que Vossa Excelência sabe ser a Verda
de o compromisso maior do homem público, a quem mesmo 
o _i_mpério-do poder_qeve se curvar. Verdade é real!dade, · 
verdade é exatidão, verdade é sinceridade~ verdade é boa 
fé.- A verdade deve ser concebida e realizada como a regra 
das ações humanas." _ _ _ __ 

Atenciosamente, Senador Divaldo Suruagy. 

Durante o discurso do Sr. Diva/do Suruagy, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
]" Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Diva/do Suruagy, o 
Sr. Alexandre Costa, ]" Vice-Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luddio 
Portel/a, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio. Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre 'Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisãq do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, passo a ler, para que conste nos Anais desta 
Casa, o artigo assinado por mim, Sob o título "Reordenando 
o Distrito Federal", publicado no Correio Brazfliense do dia 
20 de julho de 1991: 
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REORDENANDO O DISTRITO FEDERAL 

V almir Campelo 

A intensidade com que se processou o cresCimento 
da população do Distrito Federal não tem precedentes 
históricos em nosso País. 

Desde que foi inaugurada, em 1961, a Capital da 
Esperança transformou~se no novo "Eldorado", para on
de acorreram levas _e levas de migrantes à procura das 
condições de sobrevivência inexistentes em seus e_stados 
de origem. 

Na esteira dessa migração, Brasília assistiu, a partir 
da década de 70, à difícil experiência de abrigar uma 
população multiplicadamente superior aos quantitativos 
projetados por seus idealizadores. Favelas e_ "invasões" 
surgiram nas periferias das cidades-satélites e do Plano 
Piloto, jogando por terra o mito da "Ilha da Fantasia;' 
e incluindo a Capital do Terceiro Milênio no rol das cida
des brasileiras às voltas com problemas sociais de alta 
voltagem, aí incluídos um enorme deficit habitacional e 
o desemprego. 

Quem realmente vivenciou a realidade do DF nas_ 
últimas duas décadas _sabe perfeitani.ente os efeitos per~ 
versos ocasionandos por esta situação atípica. Como ad
ministrador regional de três maiores. cidades-satélite_s de 

·Brasília, onde residi e trabalhei, pude constatar, diaria
mente, o drama social dos agrupamentos irregulares for
mados por famílias expatriadas dos mais remotos rinções 
do Brasil, pela pressão da fome e da falta de condições 
mínimas de sobrevivéncia. Numa ocasião particular, em 
Taguatinga, acudindo à emergência de um incêndio, de
parei-me com uma cena que faria desdém à mais surrea
lista das telas de Dali: num lote de trezentos metros qua
drados, cerca de vinte famílias, com crianças de colo, 
mães descabeladas e pais desempregados, conviviam num 
auténtico sonho de horrores, utilizando o mesmo sanitário 
(sem fossa anti~sépficã) e cOZinhando migalhas em trem~ 
pes impro~isadas a céu aberto. A realidade do ~'mundo 
cão'' das .grandes cidades brasileiras havia-se instalado 
em Brasfiia. 

De lá para cá, tal estado de coisas agravou~se conside
ravelmente, até vermos, na década de 80, a proliferação 
·geométrica das chamadas "invas_ões", num ritmo que, 
efetivamente, passou __ a ameaçar a ocupaçãO ordenada 
dos espaços urbano.s.,da capital brasileira. 

Além do drama social e humano das famílias, subp1e~ 
tidas a total promiscuidade, sem um teto para morar, 
urgia encontrar uma solução para preservar os objetivos 
que nortearam a concepção e a construção de Brasflia. 

Conter a migração implicava (e ainda implica), antes 
de mais nada, criar condições mínimas de perinanência 
dessas famílias nos seus estados de origem, visto que 
impedir as pessoas de virem para Brasília subverte o sa
grado direito cOnstituCional de ''ir e vir livremente", seja 
por que razão ainda mais quando as razões se revestem 
do humano instinto da sobrevivência. 

A verdade dqs fatos é -que o DistritO Feder3I, de 
há muito, havia-se transformado na derradeira esperança 
dos deserdados da_ pátria amada, com a realidade das 
favelas desmistífiCando a irônica pretensão da "Ilha da 
Fantasia", de onde deveriam jorrar "rios de leite e mel". 

Ciiltuiõeff de miséria, ciesemprego e_ a ameaça do 
caso de uma ocup~ção desordenada caíram como uma 

bomba sobre as cabeças dos que c_onhecem, vivenciam, 
e verdadeiramente entendem o DF e se~:s problemas. 

Impunha-se uma decisão c_orajosa, sucessivamente 
adiada pela conveniência e apatia dos governos nomeados. 
por ato presidencial. 

Ao chamar a si a responsabilidade de promover o 
ordenamento da ocupação urbana de Brasília e suas cida~ 
des-satélites, por meio de aSsentamentos dos agrupamen~ 
tos irregulares denominados "invasões", o Go_vemador 
Joaquim Roriz está unicamenfe'oencarándo de frente, sem 
falsear a realidade, um problema que já existia e cuja 
solução passa, necessariamente, pelo reconhecimento do 
direito elementar das pessoas terem, pelo menos, um 

-pedaço de chão para morar. Longe de estimular a migra
ção com a distribuição de lotes,_ o que o Governador 

· Ro-riz está buscando é abrigar. em terrenos semi-urba~ 
nizados, as milhares de famílias que agui se encontravam 
'residindo em favelas há mais de cinco anos. Alguns desses 
-agrupamentos foram tecnicamente ordenados e assen~ 
tados_nos locais em que se encontravam, a exemplo do 
P_aranoá. Outros e.stão sendo transferidos para áreas pre~ 
.Ylamente preparadas, dentro de um planejamento racio-

--- nal e voltado para a preservação da qualidade de vida 
da população como um todo. 

Enganam-se aqueles_ que veém nessa providência 
uma ameaça de inchamento deBrasília e suas cidades
satélites. A autêntica "refOrma urbana" que está sendo
feita no Distrito Federal, além de sua função inegavel
mente social, constitui um exemplo de governo realmente 
comprometido em solucionar os_ problemas deixados ao 
largo pelas administrações anteriores. Constitui, também, 
ato de coragem~ competência adminiStrativa, que deveria 
serVir de modelo para os governos de estados tradicio~ 
nalmente exportadores de famílias desamparadas para 
Brasília. 

Desconhecer ou enganar-se a respeito desta situação 
que não pode ser "tapada com a peneira" é exercício 
d~ p~rigosa alienação. Evidencia pouca familiaridade com 
os problemas de Brasília e não pode contribuir_ com a 
construção de u.ma sociedad,e embasada no bem comum. 
Quando muito~, tal juízo s~rve apenas para .. disseminar 
a peçonha e _o desestímulo ou para afagar frustrações 
de quem nunca, em tempo algum, fez algo efetivamente 
por Brasília. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b~m!) 

p SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO COWA (PDT- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 

-srs. Senadores,_estam_os retomando do recesso, aliás, recesso 
que, particularmente, não tive, pois, tendo permanecido aqui 
em Brasília, acabei por comparecer e dar expediente normal~ 
mente, não só porque integrei a Comissão Representativa 
do Congresso Nacional, como também aconteceram alguns 
fatos de extrema gravidade que mereciam, pelo menos, a 
presença de alguns parlamentares na Capital da República, 
à guisa do que ocorre_u com aquela nota emitida pelos três 
ministros militares, como resposta à rejeição pelo Congresso 
Nacional da Medida Provisória n' 296. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto, portanto, apreel'!
sivo com uma série de fatos que ocorrertàl e estão ocorrendo. 
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Em primeiro lugar, a degradação a que estamos chegando, 
nós, Poder Legislativo, em face da falta de credibilidade da 
população brasileira no exercíCiO parlamentar. Refiro-me, es
pecificamente, ao episódio de Rondônia, em que -depois do 
incidente havido com a Deputada Raquel Cândido, estamos 
vivenciando os desdobramentos com um possível envolvimen
to, ou- um envolvimento já declarado de um deputado, e o 
que isso significa para todos nós na nossa credibilidade, no 
nosso brio e no nosso respeito. Portãnto, essa é uma qUestão 
que a Câmara terá que decidir como uma das principaís maté
rias, para que aquela Casa possa realmente decidir a i:qlpli
cação ou· não de um ou de mais deputad~s federai~: 

Em segundo lugar, o pequeno aumento, Sr. Presidente, 
que o Governo Federal apresenta aos servidores públicos, 
um aumento linear' aliás; uma ántecipaçãó apenas ae 20% 
e procura ajustar algumas tabelas, deixando de fora _várias 
categorias corno, por exemplo, a Fundação_ de_AsSIS!ência 
ao Estudantes, a Funai e o Incra, que não estão incluídos 
nesse projeto. Diligencia-mos, nesse_ período, a busca_ de um 
entendimento com o_ Governo. Primeiro, no ·Sentido de que 
o Governo Federal ~ncaminhe_ao_Congresso Nacional, o mais 
rápido possível, um novo projeto de lei, concedendo um au
mento pelo menos digno aos_serVidores públicos. Todos sabe
mos que esse mês passado o IBGE registrou uma inflação 
de mais de 13%. Quas_e-, Sr. Presidente, o percentual dado 
pelo Governo. Os 20%, na-verdade, estão sendo absorvidos 
pelos 13%. Sobrará para os funcionários puôlicos, pratica
mente nada. Se Contarmos o que aconteceu em termos de 
inflação, desde quando não veio aumento para o servidor 
até a data de hoje? Portanto, são várias-as-preocupações que 
nos assaltam nesse instante e para as quais nós devemos dar 
a melhor da nossa atenção e colaborarmos para que, mantida 
a governabilidad_e, tantbém s~ faça um pouco de justiça social~ 
o que não tem ocorrido até este instante. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo rapidamente 
este microfone neste.iristán_te especificamente para rriariifestar~ 
a minha profunda apreensão com relação aos seq üestros v~rifi
cados em nosso País_. Toda vez que ocorre um seqüestro e, 
principalmente, quando o seqüestrado integra um estamento 
mais rico, socialmente mais badalado, o fato se torna muito 
publicado, torna-se muito explorado, as polêmicas voltam a 
surgir em torno do que deve ser feito ou não para conjurar 
a crise do aumento estrondoso, sobr~tudo desse tipo de crime, 
enfim, de outras modalidades similares ao seqüestro. Brasília, 
cidade, até há pouco tempo; pactua quase que com imunidade 
com relação a esse tipo de delito, no entanto, ultimamente, 
houve um aumento gradativo de seqüestros, e o último deles 
se deu exatamente com a família Wagner de Azevedo Canhe
do, que hoje, como todos sabem, controla o conglomerado 
da Voe-Vasp. Esse seqüestro deu motivos a u_m_a grande publi
cidade no Brasil, e a sociedade brasileira toda ficou ãtônita, 
na busca de que houvesSe realmente o retorno do refém que 
se encontrava em poder dos seqüeStradores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ConstituiÇão Fédetai 
não permite a pena de morte, e até seria risivel que aqui 
viéSsemOS a tecer considerações sobre uma pena que, na verda
de, está sendo eliminada das legislações, até das mais atrasa
das, do mundo todo. A Constituição não permite ó lianiiherito, 
não permite a imposição de penas cruéis, não permite os 
serviços forçados. Logo, temos que situar a questão do seqües
tro, ou d~ aumento desse tipo de crime, de tal forma que 
venha a desestimular o seqüesfrador; uma ação que possibilite 
uma desesperança do seqüestrador. 

Desse modo, o que poderia ser feito pelo Congresso Na
cion_a_l_já foi feito. ProcUramos definir O que é Crime hediondo. 
O projeto apresentado pelo Senador Odacir Soares, que se 
converteu na Lei n9 8.072, do ano passado, já definiu exata
mente o que é crime hediondo. Aquele que pratica o crime 
de seqüestro, portanto, pratica um crime hediondo, e as penas 
foram aumentadas no máximo possível. 

Como se sabe, também não há prisão perpétua no Brasil, 
e, toiifõU.1, as condenações, as prisões, as reclusões não ultra
passam os trinta anos, como prevê o próprio Código Penal. 

Há, na Câm3ra dos Deputados, um projeto em anda
mento, da lavra do eminente DeputadO Miro Teíxeira, que 
procura c_offipatibilizar a escuta telefónica com o peimissível 
oonstitucioiüd. Quando houver um tipo de crime dessa nature
za, a autoridade policial terá condições, mediante requisição 
da_Justiça, para fazer interceptações, enfim gravaÇões ligadas 
à prática desse crime Daquele instante. -- -

Examinei profundamente esta quéStãO e cheguei à seguin
, te conclusão: não há mais condições de criarmos mecanismos 
penais severos para- a imposiÇãO" de pena. Por óutro lado, 
sabemos que sociologicamente, inclusive comparando legisla
ções e experiências de países inais adiantados, nem sempre 
as penas excessivas resultam numa eficiência terapêutica, num 
resultado capaz de ilidir ou de minimizar a prática constante 
do crime. Muito menos a pena· de morte. Os Estados Unidos 
já fizeram experimentações nesse sentido e verificaram que 
estados que não têm pena de morte, na verdade, apresentaram 
índice de criminalidade menor do que nos estados onde há 
a pena de morte. No _Canadá, por exemplo, não há pena 
de morte, e, em relação aos Estados Unidos, guarda um índice 
muito menor de prática de crimes. 

Cheguei à coriclusão de que, em decorrência.desse qua
dro, só teríamos que buscar suporte na experiência verificada 
na Itá_Ii~. Como todos sabem, a Itália foi o berço da prática 
desse tipo de crime, o seqüestro mediante extorsão, em que 
a·pessbã-é seqüestrada porque o seqüestrador deseja o patri
riiônio dela. Ele vai permitir a liberdade, desde que uma parte 

. do patrímônio do seqüestrado, ou uma compensação qualquer 
seja dada ao seqüestrador. De modo geral, as exigências são 
as maiores possíveis-. · 

Preocupado com esse quadro, achei que tínhamos que 
encontrar uma solução que desincentivasse aquele que pratica 
esse crUne; na esperança de obter de quem tem dinheiro a 
compensação necessária para os seus desígnios, para os seus 
desejos. 

A legislação italiana- eu falava- determina a indisponi
bilidade dos bens do seqüestrado, da sua mulher, da sua famí
lia, enfim, dos seus parentes afins até-ó quarto- grau. procurei 
ler um_projeto que havia sido apresentado aqui no-Senado 
pelo Senador Irapuan Costa Júnior, qUe é bem semelhante 
ao meu, em que S_. Ex~ preconiza algumas soluções que trouxe 
e aperfeiçoei, inclusive, examinando a legislação italiana, no 
sentido de dêterminar a obrigatoriedade da comunicação do 
crime à pOlícia e a obrigatoriedade desta de comunicar, dentro 
de 24 horas, ao Banco Central, para que os bens relacionados 
na família não fiquem disponíveis para a· compensação ou 
pagameçto de qualquer tipo de resgate. E há outras comina
ções que coloquei neste projeto de lei. 

- A= Itália, Sr. Presidente, Srs. SenadÕres, depois dessa 
experiência, reduziu enormemente o índice de crimes de se
qüestro. Temos uma formação étnica e sociológica muito' se
melhante à italiana -somos latinos, a começar por aí. Portan
to, acredito que, com esse projeto, teremos condições de ter 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CQ!o!GRESSO NAC~ON~ (!le~~Il) Sexta-feira 2 4385 

um diploma aprovado, capaz de possibilitar a diminuição da 
prática desse tipo de delito. Em relação ao aumento de penas 
e outras medidas, não consegui, :~r. Presidente, p'reocupado 
coro isso, encontrar solução. 

Sabemos perfeitamente que essa tensão só surge nO ins
tante em que a televisão, o rádio ou os jornais pub1icam um 
caso estrondoso, estrepitoso de se_qüestro, envolvendo pessoas 
de grande repercussão na sociedade .. Fora disso~_ esquecemo
nos. EJ;ttão, no momento exato·, não temos o inStrumento 
legaL Portanto, é hora de examinarmos com_ cautela essa ques
tão. Sei que será" polêmica a matéria, pois muitas pessoas 
dirão: ''Mas a famfiia quer pagar o resgate! A família deseja! 
É o seu filho que lá está! É o seu pai que está lá! Como 
deixar de pagar se há o dinheiro?" 

Sr. Presidente, temos de entender que, se nã«? tomatmos 
medidas drásticas, não. conseguiremos evitar ou diminuir- essa 
terrível mancha negra que cada vez mais aumenta no Brasil. 
Todo dia, na televisão, estamos presenciando noticiário envol
vendo seqüestro, seqi;iestrador~s. seqüestra_dos, famílias em 
desespero, orações. Temos que tornar uma decisão. 

Esta é uma modesta contribuição que estou trazendo para 
o Senado Federal, a fim de que seja apreciada,. na eXpectativa 
de que tenha reahne_nte o rito de urgência. Discutido e aperfei
çoado este projeto,.teremos um instrumento maiS--efíCâf no 
combate a esse tipo de delito. 

zadas, de nós também admitirmos a perda de bens, porque 
muitas vezes os responsáveis-por essas quadrilhas são miljoná
rios e ainda querem mais dinheiro. Perderiam eles 25 ou 30-% 
do seu património, além de sofrer pena privativa de liberdade. 
Mas, quero me congratular com V. Ex~ Esse crime está, real· 
mente, nos ameaçando. Não há mais segurança _parã. ninguém, 
mesmo porque é impossível, é matematicamente impo_S_Sível, 
a _R91ícia,_ ao mesmo tempo, estar em todos os bairros, em 
tO~~_s_ ~s-~sas pãra proteger as pessoas visadas. A presença 
da políciã reduz;- dificülta, mas é pr2:ticamente iinpossível im
pedir seqüestros. Todos nós sabemos que uma quadrilha de 
oito ou dez elementos escolhe determinado local para agir 
e que não é possível que em todos os locais existam oito 
ou dez policiais para evitar o·seqüestro. As quadrilhas agem 
inteligentemente, preparamRse para isso, aproveitam o melhor 
momento; e a Nação está af sofrendo essas terríveis ameaças, 
e tomando conhecimento de seqüeSti:"os todos os dias. Este 
outro aspecto é muito importante. Não se justifica que haja 
sobre o assunto ess.e show de publicidade. Pelo contrário, 
a polícia, muitas Vezes, precisa proceder com uma certa caute
la, e a divulgação, às vezes, favorece o criminoso. De modo 
que V. Ex•, mais uma vez, tem as nossas congratulações e 
o nosso decidido apoio por essa iniciativa, que vai, realrriente, 
servir à nossa coletividade, âs nossas famfiias e aos nossos 
cidadãos indefesos. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permíte-me V. Ex• um aparte? O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Evidentemente que V. 
O SR. MAURÍCI.O CORRiA - -Co~ o m_a-rOf pra:Zer, & traz uma excelente contribuição com este aparte que for· 

Senador Chagas Rodrigues. - · · mu1a a- este pronunciamento rápido que estou fazendo. E, 
O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Maurício Corrêa, - como_jutista, tenho aqui ao meu lado uma das grandes expres

V. Ex' trata de assunto, realmente, da maior oportunidade sões, que é o nosso grande coritpanlieiro José Paulo Bisol, 
e que vem se constituindo num terrível flagelo, um a mais a quem peço que examine esse -projetõ e apresente as suas 
a atormentar a sociedade brasileira. Li que, na Itália, não sugestões no sentido de aperfeiçoá-lo, de melhorá-lo. Não 
sei se foi convertido em lei, houve um projeto· que não apenas sei se ele está bom, acho que foi o melhor que pude fazer. 
proibia o pagamento de resgate, mas também determinava De modo que sou inuito grato ao seu aparte, inclusive a sua 
que aquele que o pagasse ao seqüestrador estaria cometendo sugestão, esperando que elas sejam convertidas em emendas 
infiãÇão penal. por ôcasião da discussão na Comissão de Co~stituição, Justiça 

e Cidadania. 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Se11ador Chagas Rodri-

gues, existe a lei, jã e·stã aprovada. E a inesma lei. E o meu - -Te-rminaria com o que V. Ex• já dísse,-·que é a minha 
projeto fala nisso também. Há sanções com relação a)sso. extrema preocupação com o que está ocorrendo sistemati

camente agora, quer dizer, um crime que era praticado ex.clusi-
0 Sr. Chagas Rodrigues- Perfeito. Se bem ouvi, V. vamente visando àquelas pessoas.mais ricàs, ós empresários 

Ex• fez referência ao fato de que os bens dos parentes do dos grandes grupos, agora esse crime passa também a perse-
seqüestrado ficariam indisponíveis. Mais do que isso: a legisla- guir grande parte -de pequenos ernpresáiios, de pessoas que 
ção chegou a considerar como crime o pagamento de qualquer não têm um patrímónio muito grande. Qliet dizer, dois ou 
importância ao seqüestrador. É o velho princípio de que o três indivíduos vêem um cidadão, constatam que há condição 
'bem da sociedade, em primeiro lugar, está acima do bem de se fazer um seqüestro, ali examinam, calclllain e, em segui
de famfl.ias, de grupos, de pessoas. De modo que a -iniCI3.tiva da, executam aquela ação. Se não _tomarmos providências 
de V. Ex• tem todo o meu apoio. Há uma inovação em nossa neste sentido;seguramente que será cada vez mais um incen
Cons.tituição que nós ainda não estamos pondo em prática. tivo a que esse crime, que inicialmente tinha esse sentido, 
.Ofereci uma emenda, quando da elaboração da nossa Lei paSse a ser um crime praticamente generalizado no nosso 
·Maior, estabelecendo qUe aquele que fosse con4enado por País. 
homicídio doloso perderia 20% do seu património em favor Espero, portanto, que, com essa contii"buição, encoil-
dos dependentes da vítima. A emenda chegou a ter parecer 
favorável do relator-geral, mas, finã.lritente, não foi aceita. tremes um mecanismo capaz de-atenuar a prática desse horr~n-

ri f do crime, que a cada dia mais aumenta em nosso Pa1's, qu·e Eu dizia: os 25% não vão prejudicar necessa amente a amí- é o seqüestro mediante extorsão. lia, inclusive porque o cidadão pode dispor de 25% sem preju-
dicar a esposa, meeira, e sem prejudicar os herdeiros. Os 
seqüestros estão se generalizando e se ampliando. Até há 
pouco tempo eram apenas os ricos, os milionários que eram 
seqüestrados. Agora, a própria imprensa diz~ são pessoas da 
classe média~ são empresários modesto~. Então, é uma nova 
indústria. Não sei se seria o çaso! além dessas medidas preconi-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa -- Antorifo Mãriz 
-Eduardo Suplicy-FemandÔ He.nrique Cardoso,-- Magno 
Bacelar- Mansueto de Lavor- Maurício Corrêa-Nelson 
Carneiro. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portel!a)- Sobre a mesa, 
projetas que serão lidos pelo Sr. 1~ ~ecretário. 

São_ lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 259, DE 1991 

Determina a indisponibilidade dos bens da vítima de 
seqüestro e de extorsão mediante seqüestro, os de seu côn* 
juge e de seus parentes, e dá outras providências. 

O COngresso Nacional decretá: --
Art. 1<:> Verificada a ocorrência dos crimes de sequestro 

ou de extorsão mediante sequestro, tornam-se indisponíveis 
os bens da vítima, bem como os de seu cônjuge e de seus 
parentes, consangüíneos e afins, até o quaito grau. 

Parágrafo único. Imediatamente após comunic3.da a 
ocorrência do crime pela autoridade policial competente, que 
terá o prazo de até vinte e quatro horas para fazê-lo, a co11t~r 
do conhecimento do fato criminoso, o Banco Central do Bras1l 
deverá tomar as providências necessárias coin vistas a -torrl:ar 
indisponíveis os bens das pessoas -de que trata o caput deste 
artigo. . -- -

Art. 2!' A indisponibiJidade de bens, para os efeitosdes~ 
ta lei, não incide sobre relações jurídicas pré~existentes à ocor~ · 
rência do crime, e nem Tril-plica em limitação aos poderes 
de administração e de gestão _ou restrição ao direito de usufruto 
desses mesmos bens. 

Art. 3~ CeSsa, alitõmaficamente, a iridisponíbilidade 
dos bens das pessoas referidas no caput do art. l!>, no momento_ 
em que a vítima do seqüestro-Seja libertada. 

Art. 49 A omissão ou retardamento· de informaçõeS às 
autoridades competentes, sobre atas ou fatos referentes à deli
to de seqüestro ou de extorsão mediante sequestro, mesmo 
que apenas tentados, será punida com pena de 1 (um) a 4 
(quatro) meses de detenção, ou multa de 300 (trezentos) a 
34().(trezentos e quarenta) dias-mulfa. 

Parágrafo U.õiCO:- -Será assegurado sigilo abSoluto da 
identidade de toda e qualquer pessoa que comunicar a ocor
rência de seqüestro Qu, de alguma forma, colaborar com as 
investigações policiais. -- ---

Art. 59 Enquanto perdurar o seqúestro, ficam as instí
tuiçóes financeiras proibidas de realizar operações de crédito 
com as pessoas a que se refere o art. r desta lei, punindo-se 
a violação .deste artigo com pena de detenção de 6.~ (seis)· 
meses a 1 (um) ano. · 

At. 69 Mediante ordem judicial, poderá o Banco Cen~ 
trai do Brasil autorizar a disposição de atas que tenham por 
objeto os bens das pessoas de que trata o caput do art. 1!', 
bem como poderão as instituições financeiras realizar opera
ções,de crédito com as mesmas pessoas, desde que, em ambos 
casos, se comprove situação de necessidade e motivo não 
relacionado ao sequestro. - ~ 

Art. 79 A violação do disposto nesta lei, com a finali
dade de obter os bens necessários para o pagamento do preço 
do resgate 'exigido para a liberação da vítima do seqüest~o, 
será punida com a pena de detenção de 1 (um) a 6 (se1s) 
meses e multa de 300 (trezentos) a 360 (trezentos e sessenta) 
dias-multa. 

Art. 89 Fica proibida a estipulação de contratos de segu
ro tendo por objeto a cobertura do risco de seqüestro. 

Art.9!' O Poder Executivo regulamentará esta lei no pra
zo de 45 (quarenta e cinco) dias. T . 

Art. 10. Esta lei entr~ em viga~ _na data de sua publi
cação. 

Art. 11. Revogam-se as disposiçõe~ em contrário. 
Justificação 

Muito se tem ouvido falar que a crescente onda de seqües- ~ 
tros verificada nos últimos anos no Brasil se deve, principal
mente, â falta de legislação penal mais severa no que tange 
ao apenamento para aqueles que cometem os crimes de se
qüestro e, sobretudo, extorsão mediante seqüestro. Alguns 
chegam a sugerir a adoção da pena de morte acreditando 
ser esta medida capaz de diminuir, significativamente, os índi
ces de criminalidade no País. 

Relativamente à pena de mofte, não achamos sequer 
necessária a discussão do seu mérito, tendo em vista o que 
preceitua o art. 5'", inciso XL VII, alínea a, da Constituição 
Federal, ao dispor que não haverá, no ordenamento jurídico 
pátrio, penas -de morte, à exceção de caso de guerra declarada. 

Sobre o aumento das penas, ao elaborarmos o presente 
projeto levamos em consideração as diversas alterações na 
legislação penal brasileira havidas com a promulgação da 
ConStitUição Federal de 1988, no tratamento legal conferido 
ao-crime de seqüestro, conforme demonstramos a seguir. 

O crime de seqüestro, inserido no Código Penal com 
duas figurações, encontrava-se, até a sua última alteração, 
apenado da seguinte maneira: 

l!>) na modalidade de _crime de seqüestro propriamente 
dito, definido no art. 148 como "seqüestro e cárcere privado'': 
reclusão de 1 a 3 anos, pode!!.dO, verificados os casos de au
mento de pena, variar para reclusão de 2 a 5 anos ou 2 a 
8_anos; 

-2<.>) como meio para a prática do crime de extorsão, defi
nido no art. 159 como "extorsão mediante seqüestro": reclu
são de 6 (seis) a 15 (quinze) anos e multa, podendo. verificados 
os casos de aumento de pena, variar para reclusão de 8 a 
20 anos e multa, 12 a 24 anos e multa, 20 a 30 anos e multa. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
os crimes considerados hediondos, que seriam definidos poste~ 
riormente em lei, passariam a s~r considerados inafiançáveis 
e insuscetíveis de graça ou ~istfã. - __ _ __ _ 

Obedecendo o comando constitucional, adveio a Lei n9 
8.072, de 25 de julho de 1990, que definiu os crimes conside~ 
rados hediondos, dentre os quais o de extorsão mediante se
qüestro, insuscetíveis de anistia, graça, i_ndulto, fiança e liber~ 
dade provisória, cujas penas devem ser cumpridas integral
mente em regime fechado (arts. l9 e 29, incisos I e II da 
citada lei). . 

A já mencionada Lei n'? 8.072/90, em seu art. 6!', passou, 
ainda, a exigir maior rigor nas penalidades referentes àqueles 
crimes, inclusive o de extorsão mediante s~qüestro. 

Dessa forma, as penas mínimas de cada uma das modali~ 
dades delituosas da extorsão mediante seqüestro foram au
mentadas, no Código Penal, para: 

8- a 15 anos, as que eram de 6 a 15 anos; 
12 a 24 anos, as que eram de 8 a 20 anos; 

-16 a 24 anos, as que eram de 12 a 24 anos; e 
24 a 30 anos, as que eram de 20 a 30 anos. 
Além disso, outras providências foram tomadas a fim 

de desestimular o crime, pelo rigor da pena, que deverá ser 
aumentada da metade na extorsão mediante seqüestro, assim 
como em outros crimes hediondos, quando praticados na sua 
forma qualificada. 

Em síntese, a nossa legislação penal já agravou bastante 
as penaS para os crimes de seqüestro e de extorsão mediante 
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seqüestro, e meSmo assim eles continuam a ser praticados 
em larga escala. 

Por conseguinte, õ nosso propósito ao apresentarmos este 
projeto de lei é coibir essa modalidade delituosa, desestimu
lando a sua prática pela impossibilidade de que seja atingido 
o seu objeto, isto é, o bem p~trimonial. 

O mecanismo de tornar indisponíveis os bens da vítima 
do seqüestro e os de seu cônjuge e p~rentes já existe na 
moderna legislação italiana, onde buscamos inSpiração--para 
a elaboração deste projeto;--assim como no Projetá- de Lei 
do Senado n' 173, de 1990~, de autoria do ilustre Senador 
Irapuan Costa Júnior, também baseado na lei italiana e que, 
infelizmente, foi remetido ao arquivO ao término da Sessão 
Legislativa passada. 

Tendo em vista a urgente necessidade- de noVas medidas 
capazes de reduzir a incidência do crime de seqüestro em 
nosso País, temos certeza de que a presente matéria merecerá 
a aprovação dos ilustres pares. ____ _ 

Sala das Sessões, 1• de agosto de 1991. -Senador Mau
rício Corrêa. 

(À Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 260, DE 1991 

Regulamenta o art. 10 da Constituição. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As instituições de Previdência Social serão geri

das por um Conselho Diretor, constituído de seis roem bros, 
com mandato de cinco anos, tendo a seguinte comPosição: 

I-dois representantes do Governo Federal, nomeados 
pelo Presidente da República; 

II- dois representantes das categorias económicas; 
III- um representante das categorias profisSIOn-ais; 
IV-um repPCsentante dos aposentados e pensionistas 

da Previdência Social. 
§ 19 Os representantes das categorias serão eleitos, cada 

um, pelas respectivas confederações em conjunto, -em reunião 
na qual cada confederação representar-se-á por um delegado
eleitor, escolhido pela respectiva diretoria. 

§ 2<"? O representante dos aposentados e pensionistas 
será indicado pela respectiva entidade associativa de âmbito 
nacional. 

§ 39 Cada membro representante terá um suplente, no
meado ou eleito pela mesma forma que os titulares. 

Art. 29 Caberá a cada Cons_elho Diretor escolh_er, por 
eleição entre seus membros, um Diretor EXeCutívo. 

Art. 39 Compete~-a catla Conselho PiretOr foríDUlar a 
política administrativa da instituição, e especialmente: 

I -elaborar a proposta orçamentária anual, bem como 
as respectivas alterações; -

II- acompanhar e avaliar a execução OrÇamentária e 
financeira; 

III -organizar o quadro de pessoal, de acordo com o 
orçamento aprovado; 

IV- autorizar a admissão, demissão, promoção e movi
meritação de servidores; 

V- aprovar as normas administrativas e Operacionais 
da instituição; 

VI _:rever as próprias decisões. 
Art. 49 Ao DiretorExecutivo cabe cuiD.prit e fazer cum

prir as deliberações do Conselho Diretor e dirigir os serviços . 
. administrativos ~a instituição. 

Art. 5• O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
instituído pela Lei n9 5.107, de 13 de .setembro de 1966, e 
o Fundo de Particípação PIS-Pasep, instituído pela Lei Com
plementar n~ 26, de 11 de setembro de 1975, serão geridos, 
cada qual, por um Conselho Diretor, constituído de nove 
membros, com mandato de três anos, tendo a seguinte compo-
d~: . ~ 

I -um representante do Governo Federal, nomeado pe
lo Presidente da República; 
- ll- um representante dos Governos Estaduais, nomea

do pelo Presidente da República, com base em indicação dos 
representados; 

III- um representante dos .Governos Municipais, no
meado pelo Presidente da República, com base na indicação 
da Associação Brasileira de Municípios; 

IV- três ~epresentantes das categorias económicas; 
V- três representantes das categorias profissionais~· 

Parágrafo único: No caso do Conselho Diretor do Fun-
do de Participação PIS-Pasep, um dos representantes das cate
gorias profissionaiS deverá representar os servidores públicos. 

-- Art. 69 Aplicam-se aos CQnselbQs Diretores a que se 
refere o artigo anterior, no que couber, as demais normas 
relativas aos Conselhos Diretores das Instituições de Previ-
dência Social. ~ 

Art. 7• O Presidente da República regillamentará o dis· 
posto nesta lei no prazo de sessenta dias, a contar da data 
de sua promulgação. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9!' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Por ter sido arquivado na Legislatura anterior, esto_u rea

presentando o presente Projeto de Lei com a certeza de qUe 
a democracia deste final de milênio é mais do que a democracia 
da representação: ela o é; Sobretudo, a democraCia da partici
pação. 

Esta é, na I'ninha opinião, a grande marca de nossos tem
pos no plano político, por força do sopro do moderno libera
lismo que varre o mundo. 

Para que toda essa proposta participativa - qué ocorre 
em todo o mundo, inclusive no leste europeu - se opere, 
é fundamental que se criem mecanismos legais que--o materia
lizem. 

Convém, pois, que-medidas concretas1 como as previstas 
neste projeto, sejam adotadas, mormente no campo de especí
ficO interesse da sociedade. E Previdência social -ou seguri
dade social, para usar expressão consagrada na nova Consti
tuição -constitui algo fundamental para o cidadão de todos 
os níveis e atividades. A coletividade tem a obrigação de 
contribuir para a sua manutenção, como um encargo coletivo 
e como um princípio de justiça social. Mas isto não dá direito 
ao Estado de usáRla para os seus próprios fins. Por isso mesmo, 
é indispensável que O" dinheiro da Previdência e das instituições 
previdenciárias seja, no mínimo, gerido e administrado parita
riamente pelos contribuintes. A gestão, portanto, da Previ
dência, deve estar submetida ao conhecimento e controle de 
seus interessados, 

A nova Constituição, aliás, abre a porta para tal provi
dência ao estabelecer no seu art. 10, dispositivo para cuja 
formulação conGorri com emenda, que 

I ,, 
./ 



4388 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o ll) Agosto de 1991 

"É assegufada a participaÇão dos trabalhadores e em~ 
pregados nos cnlegiados_dos óq~_ãos p-úblicos em que sel!-s 
interesses profissionàis ou pr-eVidenciários sejam objeto 
de discussão e deliberação." 

Essa participaçãO hoje inexsite no âmbitO das Insti~Wç~es _ 
de Previdência Social, e apresenta-se- meramente simbólica 
-porque náo paritária- na gestão do FGTS e do PIS-Pasep. 
Assim sendo, urge criar mecanismos legais_ e institucionais 
que propiciem uma real cc-responsabilidade entre o Estado, 
os empregadores e os trabalhadores na formuJação de políticas 
e na gestão operacional desses-organismos públicos. -

Estes, pois, os fundamentos da presente i~iciativa- que 
objetivá dar pronta eficácia a um mandamento constitucional 
do maior alcance social. 

Sala das Sessões, 1' de agosto de 1991. -Senador Marco 
Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

...... 'Art.' "iõ.··· ~·;;;;~;;;;;~d~-~-~~;iici~~Çã~ d~~ (;~t;~ih~d~;.;; 
e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que 

··~;U'JêY. 

SENJ.DO FEDERAL 
Sub5ucrctaria de A5$i3t0nci.a Médica e Soc!.:JI 

Su!J•·c"rctur;â dt' Admini.str.lç.~o-ctn Pcs~c!tl . " - " 

CONCESSÃO 01: LlC.ENÇA 

~ JOENTIFlCAÇÁO 

seus interesses profissionais ou prevldencíários sejam objeto 
·de discussão e deliberação. 
......... ~~ ~ . ~- ·-. ---~· . ·-. ----~~. ~- -~-~~-. ..-. ~- ; ........ ~~ ......... ~~~-- .. 

(À Comisslio de Assuntos. Sociais-- decisâÕ termina
tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os projetos 
lidos serão publicados e remetidQs às çomissões competentes. 

Sobre a mesá, requeiimentos que seiáo ·lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 415, DE 1CJ91 

Brasília, 11 de março de 1991 

Senhor Presidente, 
De cónlormidâde com o § 1' do ari. i3 do Regimento 

Inte~rno P.o. S_enado Federal, comunico a -v.- S•- que estive au
sente dos trabalhos da Casa no período de 6 (seis) a 9 (nove) 
do corrente més, por motivo de sallde, conforme atestado 
médico em anexo. 

Atenciosamente,-· Senador Albano Fraoco. 

---·- AUT~ NTJCAD"JH. ......--- - _ -l 

Í
-· _ s;.rnor -~· :::::::=) 

.!JA!k0o· ?b -;:;;;z;v:o?. ~ . ~ 
- PRONTUÁRIO l- I REGIME' JURlOlCO 

-. 
D ESTATUTÁRIO Octr- fiT 

N• DO PROTOCOlO -

óRGÃO. L D SENAD? FEDERAl DPAOOASEN OcEGRAF 
·-

LICENÇ/1 -· Slr.JAÇAO TIPO 

I 
r--- ArP,STAMENTO-

~TRATAMENTO OE SAÚDE 
r-:--A PARTI.R OE- D CONCESSÃO INICIAL 

D REPOUSO A GESTANTE 
-. 06 ,()!, 1 7/ o PRO_RROGAÇ'.ÁO D ACIDENTE OE TRABALHO . 

-

N•OE'lliAS- D ABONO·A_R!._ 3331!i3<' D DOENÇA EM PESSOA OA FAM[LIA 

!f((~,t/ü,) GRAU DE PAAENTESCO: 
. . o nEASSUNÇÁO __ 

I 
4.aJ. "'113 

-elO 

I 

MÊtiiCOICAAIMBO/ASSINATURA 

RAS[UA, (i (:, I <0 _.> I '7 { 
• . ~ 

~~ ,1;0/~~~::~o..,. 
~ t.J):I.'.·e.oJN~ 

JUNTA~-6iCA ~ 
CARIMBOS/ SINATUAAS .. 

~·?6 ·~ .. ~<'À-l.,--~1'), ~.;.,<'- ~ 
PRESIDENTE 

llttô''Ç « ;.~-..~ -: --
MM <" 

Q 
;~ 

<3""' \J, c~. . ---
~ M~MeR~ MEMBRO 
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[[ - _FUNDAMENTAÇÃO lEGAL ' 

O Arts. :ás. 37$, pnrágrarà único, 377, 378, 380, 381 e 382 do Rsgulamento Admir:tistrativo. 
. . 

o Arts. 541 do RA: 25, parégtafo único.' da Lei ~·3.Bo7, de 2s-oa-so. 8 79, §.§ 1r~a z., d~ Oec. n· sZ·.oao, de 24~01-79 . 
.. 

O Arts. 385, -§~ 1" e 2;, e 541-doRegU:Iamento ~d~.inístra6/~ ~ 392, ii 1• ao 4~. da CLT. 

D Art, 384, §§ _1• ao 4• do_ Re~ulamento Administrativo. 

TI Adicionado ao{s) perrodo(s) anterior(es), perfal um tot~l de dias. 
-

-

À.eonslderaçao da Sra. Oíretora da Subsecretaria de Administnição de Pessoal, 

Em I I 
CHE:.f(L>O SEI?Ró 

!H o De acordo. Ao Sr. Diretor·Geral, na forma_ cfo- a~. 38~, I, do Regulame~to Administrativo. 

o De a~o!do. ~o Sr._Oir~tor·Geral para sii6iTiiter à consldara~o i::lo Sr.Primeiro~Secretario, na forma do art. 38~, 11, do Reg .. :ameoto 
AdmmLstratLVO - ------- . __ _ 

Em I I 
Otn~l Of!A CA SSÃ1'€S - ~-- -

[2.1 . . . . o Defiro, na forma do art. 383, I, do Regulamento Administrativo. 
-

o Encaminhe-se ao Sr. Primeiro-Secretário, na forma do art. 383, ~~~do Regulamento Administrativo. 

... I I 
- -

. .. Em 
tllflfTOA.GER .. l 

REQUERIMENTO N• 416, DE 1991 

Brasflia, 7 de maio de 1991 
sente dos trabalhos da Casa no período de '2 (dois) a 6 (seis) 
do corrente mês, por motivo de saúde, conforme atestado 
médico em anexo.---

Senhor Presidente, 
De conformidade com o § 1' do art. 13 do 'Regimento 

Interno do ~enado Federal, comunico a V. S' q~~-esti~e au~ Atenciosamente, -Senador Albano Franco. 

$fNADO FEDt:RÁL 
S~bsocrot~ria do Assistancia Médke. -e Social 

Sub:..ccrotl:!ri~ dl3 Admini:;treção de Pt:!ISO.!II 

~h::;:====:-;;Ü SEPílOT -------· -. GJ _ _ AU1fNTICA.DOP. --~-·~· 

CONCESSÃO DE liCENÇA 

--=========~'IO!ONTIFICAÇÁO -======:::;;;=== 

bJ;l~ (/.0 ~oks'ir~cdZ/ {;~ 
!--- PRONTUÁRIO ~l • REGif'..1E JURIOttd L o ESTATUTÁRIO o ClT 

L I SENADO FEOJ:AAL DPFiODASEN 

TIPO 

~ TRÀTAMENTO DE SAÚDE 

O REPouso A G!;STArrrE 

D ACIDEN'tt OE TRA~ALHO 

CJ DOENÇA EM PESSOA DA ~~M(LIA 

GRAU DE. PARENTESCO: 

o CE.GRAI: 

LICENÇA ' .. -
~: AFASTAM~NTO -·

l----APA~rli\0<!-

1---N• DE DIAS-

(:J'í'(Ct·~) 

Nt DO PROTOCOLO 

S!TL!AÇÁO 

D CONCE5SÃ\,) INICIAL 

o PRORflOGAÇÁO 

O Aaor-.:o-Anr. 3a31§3" 

o REASSUNÇÃO .. 

i 

-----1 

I 
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li[ -- - · FUNDAMENTAÇÁfl LE:G~~- _ 

D Art.s. 375, 376, p<Jrágrufo único, 377, 378, 380. 381_ e 382·do RegulamefltO Administrativo. 

D Art~. 541 do_ R~~ 25, porágrafo único, da -~ai n•:t~~!~~ a:_ ~~·08~60, ~ 79, §§ 1' e 29, do Oec. n• 83.080, de 24-01-79. 

O Arts. 385, §_§ 1• e 2°, e 541 do Regulamento Administrativo c 392, §§ 1~_ ao 4G, da CLT. 

O Art. 384, U 1° ao 4• -d~ R-c;~r-cimcnto Admrnistrcitivo. 

rfr 
~- Micionaao aoisl pcrrodo(s) antenor(e'IO}, perfu um· total de dias. 

À eoneido;:r.8Çtlo da Sra. Oirt:.tora da Subsecretaria de Administração (le Pessoal. 

Em I I 
Ct(EFE: 00 SE!foi\0 

~. .. .. . .. ···. 

Agasto de 1991 

o Da acordo. Ao Sr. Oiretor·Geral, ns forma do art. "383, I. do Regulamento Administrativo: 

O. D~ acordo. Ao Sr. Diretor-Geral par.a subníeter a consid0i8çâo do Sr.Prinlairo·Socretário, na t'drm~ de? art:-3a3;'i_l, do RegUhJmen;o 
AdminrstratiVO ~ · 

Em I I 
DIAETOAA tiA SSAPES 

jlJ . .. --0 DM~ro~ na forma _do art. 383, I, do Regulamento Administrativo. 

CJ [ncamlni'to:s~ li O Sr. Primeiro-Secretário, na foima do·art, 383, n,- do Regulamento Adminbtrativo. 

Em -· 1- ·_L_ -

REQUERIMENTO N• 417, OE 1991 

Bra:,1lia, 22 de maio de 1~~ l 
Senhor Presidente, 
De conformidade com o § 1" do art. 13 do Regiménto 

Interno do Senado Federal, comunico a V. s~queeStiVe-30.~ 
.::iE~lADO ffO::nAL 
SiJbsecrE~tnna do Assi~concia Médica a Svcíu! 

Subsccretarí.:~ de Admir.is:reç.lo<la Pa-sso<> I 

OIRETOR Cfn.",L _ 

sente dos trabalhos_da Casã no periodo de 1.5 a 21 d-o corrent~ 
mês, por motivo de saúde, conforme atestado médico e~ 
anexo. 

AtenciOSamente, -·senador -Aibar{o Franco. 

COi.CESSÃO Df: LIC[iVÇA 

r.::;:-::::;:::::::::===~ JUENTIF!CAÇÃO -===·===:::::;:::::::::::; fu ------ 1"\)M!:. 00 .3ERV100Fl-

SE PRO i' ----1 r-·--- AU'H:_N7!r.f.l'()ti ------'! 

k=- N• DO Pl!O!OCÔLO __ J . -,_~,..0-~.:'-":::::·~-....!L::.==-.::...=~~~~~~=~-_:::J 
I I I )"(j SEto:ADO FEOE'RAL -
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~================'"~::::::::::::::::~LICENÇA-----·-.TI)::::~;:::::::::snüN~>=:::::::::j J- :nPo ~- . AFA~TM1ENTO--. - SlTVfi.Ç'ÃO 

(2g TRATAMENTO OE SAÚDE 

D REPOUSO A GESTANTE 

D 1\CIDENTE OE TRABALHO 

D DOENÇA_ EM PESSOA DA FAMILI•\ 

GRAU O€ Pt.RENTESCO:-----------

A Po!üiTIA DE---

p5r 5 I '11-

1--~N· OE. O!AS----j 

o1-

o CONCEESÃ_Q !NICIP:!

~ PRORROGAÇt,O 

o ASONO·ART.'383!§:3·

D REASSUNÇÃO - . 

·~- -- _FUNDAMENTAÇÃO LEGA\. 

O Afls. 375,376, parágrafo único, 377, 37~. ~o. 381 e 382 do flegulamerlto Admini:r;trativo.· 

O Arts. s4t do -AA. 2~ parágrafo'únic~ da Lei n•3.807, de 26·08·60, e 79. §!i 1• e 2", do Oec. n• 83.080, da 24-01·79. 

D Arts. 385, U 1• e 2', c 541 do Regulamento Admini~ti'atiVo e392, U t~ a~_4'. da CLT. 

Adicionado aols) pcrlodo(s.} anterlor(esl. perfaz um tot.11! de 

.)\ cons{deraçáo da Sra. Dírc.!ora dd Subsecretana de Ádministr~çAo c!e Pessoal. 

Em I I 
CHEfÊ 00 SEJP1!0. 

!TI ~-- -- - --- . .. -O Oe acordo. Ao Sr, Diretor·Ger~l. na fõrma do-3ft. 383, I, do R~ulamento Ad~inistrativo. 

D.Oe acordo. Ao Sr. Oiretor·G_eral para submeter à cOnsideração do Sr.Prir;nairo·Secretário, na forma do art. 383,1\, do Regulamento 
Administrativo - -

Em I I 
tllRETORA. OÃ SSAJ'ES 

J2f O Oef;<a, na fo•m• do an. 383,1, do Regulamento Adm;ni..,aHvo. . .. 

o E""ncàrilíó~e-se ao Sr. Prirneiro"Secretário.- -na forma do art. 383, 11, do Reg_~_lamento A'!m~.nistr~tivo. 

Em I l . . -- -- .. . -------------------
•• •. 011\ETOR Gii\Al 

l 

REQUERIMENTO N• 418, DE 1991 

Brasília, 2 de julho de 1991 
sente dos trabalhos da Casa no período de 2&-6·a 1• de julho 
do corrente ano, por motivo de saúde, conforme afestado 
médico em anexo. 

Senhor Presidente, 
De conformidade com o § 1• do art. 13 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a V. S• que estive au· Atenciosam~ilte, - Senador Albano Franco. 
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SENAüUTfDERAL 

Subsocrt:itMia de Admims:fa';ll•> ~o _Pessoal 

,.----..---· --- $Ef>Fl0í -----·---~ rrr--. --- AlJTENT!Cil,OOR ----~ 

_ _____;__-: I I 
CONCESSÃO DE LICENÇA I I 

"-::;==========~ IDE'N11F!S'ACÃ0 ---- I 

~F};tú;?~.?;;/~s'jj:;g~~oll 
-Fr.oNT-UÁHIO~ -[- . __ RtGÍt,;E~~fi~D_!ó:l,.·; _ -------1 r'· N 

1 O e:;rAWTÁRIO . O C1..T j 3 

~=======:!_.!::::-=-= ÓP.GAO 

OseNADoFEOERAL --- ·opr.ooP.s.tri- _Oo.:aR,.\f I 
C.O PRO"'ÇOCOLO ---, 

i 
':IPO 

LICENÇA 
:----· AFASTAMF.NTÕ -l S!TU/.ÇÃO 

fV7l - . ._APARTIRDE-- D 
~TRATAMENTO DE SAUDE CONCESSÃO INICIÃL 

0REPOUSOÀGESTAt.irE dts I 06/lf. o 
PROnffOGAÇAO 0 ACIDENTE DE TRABALHO 

D -DOENÇA EM PESSOA DA fAMfliA f---N• OE Ott.S ·- D ABONCJ.ARI.3!:f3"i§3' 

s;GR~A~V~D;·;··~R~EN~T~:~~~Dp:)~·' ':>~~C~ID~~~~~~~::!J~D I r,I;;L,<s::::;~::::~ 
{(o I JfS I ~RAStuA •• ZB to"' 1 )l , 
~ c.~\r.:l<;-.~ 

1@'l ~~,_ ç~u:of ·'frt 

..-'-
_,....-;:· . - '"or::.~__. ...... , 

JUNifr,\(O!CA -
CARfMBOS'/\SS!NA1UFIAS -

~5? . (>_......,_. (!,.,....... C'l'"' ~: '[)1:.~!-r"t ·ÇI'~ \~ 
""':~ 

f'RES•OEN'rE ,..ut.&.fmo 

' 
. 'R;<\. Q n\J- a 

- ~ 
M~MBAO 

. 
. (\ M~~BRO ~.-

~I"' -- - - FUNDAMENTAÇ/IC) LEGAL 
,;:;-. 

~'·· 
,. ~ .. ~. ,.· •" . 

D Arts. 375, 37~-~rágraFo Cmico, 3TI, 378, 380,381 e 382 do Regulamento Administrativo. 

O A"rts. 541 do RA. 25, p2ráwa.fo (ln!co, da L~ i- n•3.B07, de 26-oa-so, e 79, §§ 1•.e 2', dO Dec. n' 83.080, de 24-C1·79. 

O Arts. 385, i§ 1• e 2•, e 541 do Regula~ento Ad1nintstrativo e 392, §§ 1' ao 4', da Cl T. 

O Art. 384, §§. 1• ao 4~ do Regul.1f11~nto_Ad~jr•i~tra_~iv~::_ __ 
·-- -

f-!1 Adicionado ao{s) perlocfo(s} entnrior{esl, perfaz um total do dias. 

À cons:Jderaçâo da s.r.-. Oirstora da Subsecretaria de Adminis.traç4o de Pessoal. 

Em I I 
CHEFE 01? SEIPRO 

~o De acotdo. Ao St. Di<etot-Ge<al,na fo~m: do ort. 3SX, l, do Regulam,to Administiativo. 

I 
I 

i 
i 
l 

D De acordo. Ao Sr. Dlretor·Geral para submeter à consloeração do Sr.PnmeJro~Secretário# na rormà do art. 383,1!, do ReQula:mer.tu r 
AdmtnJstra(IVO _ I 
Em I I 

OIRf.TOAA DA SSAPfS 
j 
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o Defiro, na forma do art. 383. I, do Reg_ul~cnto Administrativo. J o Encaminllo·se ao Sr. Primciro·Sccre[~rit.J, nz. fc.N~a do a;-t. ~83, 11. do Regulamcnro Administrativo,-- -

Em. /. I --------,o::"::-,::,o::,-::.::.,::":------- ' 

7 

~--~----------------------------------------------------· O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovados 
os requerimentos, fica coD.Cedída a licença solicitada. 

REQUERIMENTO N• 419, DE 1991 
Senhor Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Porte lia)- Sobre a mesa, 
requerimento que ser lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

Tendo em vista o disposto no § 1• do art. 13 do Regimento 
Interno, comunico a Vossa Senhoria que estive ausente dos 
trabalhos do Senado no pertodo de 22 a 26 de março último, 
confonne atestado médico em anexo. 

São lidos e·aprovados as seguintes: 
~·: SENADO FEDTAL 

. Brasília, 4 de abril de 1991. -Senador Carlos de 'Carli, 
2• Vice-Presidente. 

:r ·0 "' -~--------'"'' ,,. __ ' -- -··--·· ..,..._...,...:..........., 

~~~t~ $ub~ccro1aria de As:.is:r:nctil Mt:ld1CB e S_u<:i;;l :rr-·-- AUTEN1li~r\tiOf.·--~,-..:.~ --'j 
S.ut..~.~cwu:riu dt) Admir"!!r.1raç~~o c:io_~e~s_~·'l . ' 

.. . I 
COt~CESSAO. DE UCENr;fl. 

-- JOE.f..f~IF:C AÇAO I 
JJ C A·?.Los 

N0',1i:. C.O SH<V:DOR -· 

N• 00 f>ROIOCúcn -~ A !.. 3~,,_1 o del c,,~L·· 
. :· . · ... 

- PAONTUAHICJ l ·cg--·---RfG!M~ JU;li!)_!CO ------

O Esrr..ru-iARiõ O CLT ~ 

I 
óRGÀO 

~ ~FNADO fEDERAL 0 _ PílO~A!>E~ _ . _OceGRAF 
. 

LICENÇA :. 
. ' 

nro .. ~AfASTAMeNTO- S:";UAÇÃO :::::::::j 
D'rRATt.r~~NTó DE SAúDE 

A PARTIA DE- f2J COf'JCESSÃO !NIC!.'\l 

O R~.Pciuso-A GESTANTE -22.. I 3 I q I D PRORÀOGAÇ/-0 
D ACIDENTE DE TRAB~LHO -

N"DED:As- D ABONO-ART. 3:03.'§3~ -D DOENÇA EM-PES~9_A DA FAfÇffrJA 

GRAU OE. PARENTESCO: .• 5 (c..;.....c_..) cL-...l D REASSÕNÇÂQ 

I 
CID 

-I 
,...:::...-. ""~'"""·--~~ o jo.3f-o .. -- BRASILIA. 2Z.. I ...3 I q I . . -

~- uJ- I L_ " L< L.-.. . 
JUNTA MÉDICA ~ ,, , ... 

. CARJMBOSiASS!NAlURAS -ra~ __ ht-:t~t't •. 

CRM~EJF SO~::J. - CAROIOL.Q.,;., ' 

f'Ff~:r-''p,;nyr'··'···,~-•·e· 
- -·- ' " ' . 

. . ~l " . gu:::;,:u ~? . 
Pfl~~lt"ENTt: MEMSilO 

~tA>~~ <Ç;"'"1· 
~·,~ 

.. ~ 1 'lO <"';1)•1 <)-<J -

MEMBRO 
•U. '"- .. 

MEMBRO 

-· - - - .. - - - FUNDAfvtENTAçf.n LEGAL 

~r . - . O Arts. 375, 376, parâgr.lfo ónico, 377,378,380.-381 e 382 do Regulamento Administrat~vo. 

D Arts. 541 do RA. 25, parágnliO únicO, da lei no3~807, de 26-02-60, e 79, §§ 1• e ~·~do Dec. n• 83.080, de 24-01-79. 

D Arts. 385, ~~--1'_ e 2• e 541 dc;R;:gularTientc Acfmini:;trativo e 392, §§ 1' ;.o 4", da CLT. 

~~ I M. 334, §! 1• ao;.; do Rcg"lomcnto Admlnlst.atlvo. 
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r Adicionado ao(s) pcriodo(s) anterior( e~). perfaz um total de d·ia5. 

À consideração de Sra. Oirctor• da Subsecreldria de Adminis!ração de Pessoal. 

Em I I 
CHtfE 00 SEIPRO 

~- .. .. ... . . . .. ..... . 

[ 1 Do acordo. Ao Sr. Diretor-Gcra!, na form~.do ar1. 3~34 I. do Regul.amento AdminiSf:rativo. 

O De acordo. Ao Sr. Oiretor·Geral para submeter à r.õi'!.sideração do Sr.Primeiro-Secret~río, na forma do art. ~83, 11, do Regul~m~nto 
Adminí~trativo · 
Em// ... - ... 

OIRETO<IA !:tA :ioSAPES 

i2J []Defiro, na forma do art. 383. I, do Regulamento Admlni,.rativo.· 

D Encarriinhe;se ao Sr. Pr'inieiro-Secretáríó_. n~- fo,rm~ do a~. 383, 11, do Regulamento Admi~i~trativ!). 

Em I I 
ClllE TO I\ GERAL 

REQUERIMENTO N• 420, DE 1991 

Senhor Presidente: 

trabalhos do Senado Federal, no período de 19 a 23 de abril 
últimp, conforme atestado mé~ico em anexo. 

Tendo em vista o disposto no§ 19 do art. 13 do Regimento 
Interno, comuni,co a Vossa Senhoria que estive ausente dos 

Brasília, 30' de abril de 1991.- Senador Carlos de 'CarH, 
2'i' V ice-Presidente. 

,.~NAOO_fEDf,RAL 

S•.Jhsccrc_taria de As.:;ls;tru::ia Mád1c_, c S,cn::fdl 

/-.1'_)' 5trbsccro.tarill de t.dmlnlStruçCo de P~_5Súdl 

.------.,-, SEPROT ···:.=====~· ~---- AUTENTICJ'=íD(!H 

CONCESSÁ.O DE liCENÇA -

r-------~ . lDENTIFtCAÇÃO -===========! 
~--·-----~.. NOME DO SERVIDOR-· 

1 

C !MZ.l.~.:..S. {)LBo·~~"' de.~ c~ 
1-- . 

PRONTUÁIIJO ---l L-- REG!MEJUR(DICO 

I D ESTATUTÁRIO o CLT 

óRGÃO 

D SEN/t.DO r::.:or::RAL -o PRODASEN o CEGRAF 

TIPO 

~ TRATAMENIO'oF.-SAúDe

O REPOUSO À GESTANTE 

0 ACIOENI'E o;_TR~!3.1\LHO 

D DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA . 

GRAU DE. PARENTESCO: 

CID 

QfO .3/"D 

PAESlOI:NTC: 

MEMBaO 

·~AFASTAMENTO-=-.;. 

f--A PAAriFI DE_...;.. 

f'f / </I q; 

i I 

· N" 00 PROTOCOL(J' ·-~ 

S!TUAÇAO 

IZI. CONCESSÀO INICIAL 

o PRORROG)IÇÃO 

J 

... · 
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~r - - - - - FUNDAMENTAÇÁn LEGAL . -·-

O Arts. 375,376, parágr&fo único. 377,378, 3~0, 381 e 322 do Regulamento Adn,:, :otrati .. _ 

o .. 

AI!S. 541 do RÀ. 25. parágrafo único. da l'ei n'< 3.807~ de ~tf.OS-60, e 79, §§ _ 1• e 2•, -do Oec. n~ ~3.08C!, d~ 24·01·79. 

o Art:;. 385, §§ 1~ e 2•, e 541 do Regulamento Administrativo ç 392, §§.1•,ao 4~ da CL T. 
-o Art. 384, §§. 1• ao~· do Regul~ri-Hmto Admirlistrativo. 

- .. -" 
;U 

Adicionado aü(s) pcrlodo(s} amr.norl~!>}, ped~l urr, WUII de d1as. 

À COt1siJcraç.S.o da Sra. Diratottl .. i..t Sub~e.:ret4ne Je Administração da res!>oal. 

Em I I 
=~------

" dlEF( DO S(1l"RO 

~o De •co;do. Ao Sr. Di"tor·Gml, na forma do art. 383, I, do Regulame~to Administrativo. 

., 

--

O Oo a~O~do. Ao Sr. Oirc!o~">"Geiai pa-~a submeter à i::_onsidcração _do Sr.Primeiro~SeCretárlo, na forma dei art. 383,11, do Regulamento 
AdmlfHStratiVO :·-- . -_ _ _ _ - - ~. 

I I 
... 

Em .. - - , __ 
OIRETORA DA SSA?ES 

f2J o Defiro, na forma do~~- 383, I, do Reg~lament~ Admmistra<;vo. 

. 

[_] Encaminhe·sB -~o Sr. P"imeiro·S~crctário, na form.~-- do a~. ~8:3. 11,_ do Regulamento AdministratiVo. 

~- -. .. -- -

Em I I 
orRETOR üERAL 

--

REQUERIMENTO N• 421, DE 1991 

Senhor Presidente: . _ ___ _ _ _ 

trabalhos do Senado _F~deral_no_ período de 2 a 7 d~ maio 
do corrente ano, conforme atestado médico em ariexo. 

. . 

Tendo em vista o disposto no§ 1~do art. 13 do Regimento 
Interno, comunico a Vossa Senhoria que estive ausente dos 

-Brãsiliã, 27 de maio de 1991.- Senador Carlos de 'Carli, 
29 Vice-~~esidente . 

.:.NA!"JO rrornAL 

'tullspcrutM[a d11 A·,~i!>tl'!nt,:ia Mócll•:.~ o S_~~ia! 

iuli~rouH1n Oc Adnll•·ustrilç.1o ,du _r·cs.iuo! 

CONC[~>\0 UE I.ICi:NÇA 

r::;:::=========~ ll'lF.NTIFICI1Çf.O -============1 ttr· NOM~ DO SC/WICOP. -

p Cc.. JQ. Lcs . f'1 L!;,,,., L d P 
1 Co.r,__L · 

'-- Pf<úNlUÁRIO li 
Ót1GÀO o PROOASEN __: -- o CEGrlAF I_ 

UCENÇA '----· 
T\?0 

bZ) TRATAMENTO DE SAÚDE 

D REPOUSO A GESTANTE 

D ACIOENTE-DF"TflABALI:!Q_ __ I 
.. 
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- o ll;.l-'--o . Ci»/ -

,----------CID-------~---, 

(J':).o. 3/-a I b --~-__::;_______.__~ 
I 

j 
- JUNTA MEDICA 

~RIM 80S;ASSINA ruR!ls 
I 

~ 

~·:·~ ~~·I• ?fj,:·:·: 
~ · · · ~ · . :.0L):JVw · .. 

PRESIDENTE 
~MEMB~ ~ . w.L,w~-'-- 01- .-. 

Sl)l_. Ws ~ __ .~,.,.~7..._ ... ;. , 
·~U-t::E .. wu• C~-"'- \~0?'.'2_- ·, -- • r-' 

MEMEIF!:O ---- MEMSRO 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

~r • --~ ~- ~ D Arts. 375, 376. parágrafo único, 317, 37B, 380, 381 e 382 do Regulamento Administrativo. __ 

O Arts. 541 do RA~ :2S,_parãgrafo único, da Lei n•3.807, dé 26·08·60. c 79, U ,, e 2~$ do Oec. n• 83.oao, de 24 01· 79. 

D Arts. 385, §§-,.e 2-..~~-541 do Aegul;mento Admi~i~~~mi_vo e 392, H t• ao 4• •. da C:Li. 

O _Art. 334, Ú ,-. at:~-,4":d~ Regulart,ento Administrativo. 

2.1 Adicionado aO(s) "pcrfOclo{s) antcrior(es), perfa.z um totai de · dias. 

ÀconsideraçAo cia Sra. Oiretora da Subsecretaria o:a Actminit>l:r"'çao de Pe~soal. 
Em I I ', .. 

CHHE úO SfLPRO 

[IJ O De awdo. A~ s,. Oi:•w·Gml, "'. fonr.a ~o a'1. 383. I, do Rog"lamcn:o Adml,,lsuatl'·"· 

o De a~o:do. />:O Sr. Oiretcr-Geral pa_ra ~ubmeter à conslde"raçàõ-do Sr.Primciro·Secret.irio. na form~ d~ ~rt. 383~ u:do R~Q~Ja~.;,"[~ 
AdmLnLstra!JVo -

Em I / -
OiRU-01\:A liA SSAPES 

flJ o Ocfl•o. na f"ma do art. 383. I, do Regulamento Admlnls~•atlvo. 
o Erlcaminhe·se ao Sr. Primeiro-Secrec~_rio, ~a forma do art. 3B3,ll. do ReguJa·mealtO Administrativo. 

Em / / 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdto Portella) - Aprovado< 
os requerimentos, fica COncedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que Sêiá lido pelo S&. 1"' 
SecretádO. -- -- - -,, ''' 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 422, DE 1991 

Nos termos do disposto no art. 43, iDCi.Só II, do Regimento 
Interno, solicito a Vossa Excelência que me seja concedida 
licença para tratar de interesses particUlares, Íto período de 
31 de julho a 5 de agosto do corrente. 

Brasília, 30 de julho de 1991. - Senador Amazonino 
·Mendes. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Porte lia) - A votação 
do requerimento. fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

-
OIRÚO~ GiqAl 

. ORDEM DO DIA 

Item 1: 

_ _Discussão~ em tul'I!O ú~icoJ do Projeto de Lei da Câma
ra n• 46, de 1989 (n'1.312/88, na Casa de origem), que 
regulamenta o § 4"' do art. 216 da Constituição; punindo 
os danos e as ameaças do património cultural brasileiro, 
tendo 

PARECER, sob n' 170, de 1989, da Comissão 
_____ ::-::d~ Constituição, Justiça e Cidadania, faVorávél, nos 

termos de substitutivo que oferece. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões_ordi
nárias, a ·fim de receber emendas, nos termos do disposto 
no art. 235, II, d, do Regimento Interno. • 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. 

(Pausa.) 

I ; 
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Não havendo quem peça 3. paiavra, encerro a·discussãO; 
A votação ficá adiada por falta de _quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 2: 

Discussão, em primeirõ turilo, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~" 11, de 1991, de autoria do Senador 
Alfredo Campos e outros Senhores Sena~ores, que altera 
a redação do § 3• do art. 57, do § 4• do. art. 66, do 
§ 3• do art. 68 e do art. 166, caput e seus §§ 1' e 2• 
da Cmistituição Federal (4' sessão de.cliscussão). 

Obedecido o disposto no art. 358, § -2\ do Regimento 
Interno, transcorre hoje o qUarto dia para .discussão da pro
posta e apresentação de emendas, assinadas por um terço, 
no mfuimo, da composição da Casa. 

·Em discussão a pro-po-sta-de emenda, em primeiro turno. 
(Pausa.) 

Não. havendo quem peça a palavra, a diScussão da ritatérià 
terá prosseguimento na Sessão de amanhã. _ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDAÃ CONSTITUIÇÃO 
N' 12, DE 1991 ...... --

(Incluída em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno.) 

Cria o CoõSelhO Nacional de Justiça e dá outras provi
dências. (1• signatário: Senador Ma~rício Corrêa.) 

A Comissão incumb,idã. dO exaine "da PrOpOsição" nã"o emi
tiu seU. parecer no praZo regirilental de trinta dias, impror
rogáveis. 

Assim, a matéria foi incluída na Ordem do Dia, nos ter
mos do disposto no art. "358, i:aput, do Regimento Interno, 
para que o Plenário delibere se a proposta deve ter prossegui-
mento em sua tramitação. , : _ , . _ 

Não havendo número regimental, ·a votação fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Lucíclio Portella) -Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentàÇão- de emendas ao 
Projeto de Loi da Câmara n• 121, de 1990 (n' 1.169188, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a retirada e transplante 
de tecidos, órgãos e partes do Corpo humano, com fins terapêu
"Qcos e eimtíficos, e dá outras providências. 

Ao projeto foram oferecida$ 6 emendas. 
A matéria retomará à Comissão de Assuntos Soçjais para 

exame das emendas. 

São as seguintes as emendas apresentadas: 

EMENDAN•1· 

Acrescente-se ao art. 39 , in fine, a expressão: "após ·con
sulta obrigatória aos familiares". 

Justificação 

Da forma como está redigido, o art. 3•, fica permitido 
que os órgãos sejam removidos antes que a iniciativa contrária 
possa ser manifestada pelos familiares. · · 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. -Senador Carlos 
Patrocínio. 

EMENDAN'2 

Acrescente-se ao art. 5" o seguinte parágrafo úriico: 

"Art. 5"' ...... ~·····""·······~·········· .. ~·········-~-········· 

Parágrafo único. Estas instituições enviarão anual
mente ao Ministério· da Saúde relação das doações realiza
das e o destino das partes retiradas." 

Justificação 

Os arts. 59 e 69, com a redação original, confundem duas 
atividades distintas: a coleta dos órgãos doados através_ de 
ban_cos de órgãos e a realização da cirurgia feita por médicos 
cirurgiões especializados, em instituições hospitalares. 

Se bem que nos casos de transplante de fígado, rim, etc .• 
as duas funções podem ser realizadas pela mesma instituiÇão, 
em outras especialidades como Banco ne Olhos, Banco de 
Sangue, essas duas atividades são realizadas em institUições
diferentes. Esta é uma prática já existente no Brasil e há 
50 anos noutros países. -

Com a redação sugerida fica praticamente impedido qualw 
quer desvio de órgãos doados para beneficiados que não este

, jam regularmente inscritos no banco- de óigãos. 
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. ~Senador Carlos 

Patroclolo. 
EMENDAN'3 

.Acrescente-se ao art. 69 o seguinte parágrafo úniCo: 

,-'Art. 6" ................................................... ~······ 
Parágrafo único. Os prontuários médicos detalhando 

9s .a~os cirúrgicos relativos aos_ transplantes e enxertos 
serão mantidos nos arquivos das instituições referidas e 
úm relatório anual, contendo os nomes dos pacientes. 
receptores, será enviado ao Ministério da Saúde." 

Justificação 

Cabe a esta emenda a mesma justifiCaÇão-da emenda 
ao art. 59 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. -Senador Carlos 
Patrocúúo. 

· EMENDAN'4 

D~-se ao art. 99 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 99 Deverão ser criados centros regionais ou es
taduais para cadastrar os candidatos __ a receptores para· 
ficar assegurada a fiel observância da fila de espera." 

Justifieação 

A criação de cêrit!os únicos de registro por comunidades, 
assegurarão ao candidato a transplante o acesso ao órgão 
doado independentemente de sua condição social e na ordem 
de inscrição. Impedirá que se ciiem bancos de órgãos compe
tindo entre si ou, pior ainda, privilegiando grupos de pacientes. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1991.- Senador Oziel 
Carneiro. -

EMENDAN•S 

Dê-se ao § 1• do art. 10 a seguinte redação: 

"Art. 10. • ..................................................... . 
§ 19 A p·ermissão prevista no caput deste artigo limi

tar-se-á à doação entre pais, filhos, irmãos e cónjuge. •• 

Justificação 

A doação deve ser permitida apenas para pais, filhos, 
irmãos e cônjuge, os primeiros porque· apresentam melhor 
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semelhança imunológica, c o I,Íltimo pelo legítimo envolvi
mento emocional com o receptor; essa atitude seguiria a ten
dência internacional de progressivamente poupar os- doadores 
vivos, à medida que doadores cadáveres forem fiCando mais 
disponíveis; as doações entre os demais familiares, se neces
sárias por absoluta falta de doadores, e pelo vínculo emocional 
que representam, devem ser procedidas da forma prevista 
no § 2<:> do mesmo art. 10. ~ - --~- --

Sala das Sessões, 28 de junho de 1991.- Senador Carlos 
Patrocínio. 

EMENDAN'6 

Inclua-se·, como art. 14, artigo com a seguinte redação, 
renumerando-se os atuais arts, 14 e 15 para 15 e 16. 

"Art. 14. O Ministério da Saúde será o órgão fiscali
zador desta lei." 

Justificação 

É fundamental que se defina o órgão: fiscalizador para 
o qual os relatórios deverão ser enviados. Sem uma .defiri.içâo 
não haverá controle e, como conseqüênCia; privilégios e inob
servância dos princípios éticos dos bancos_de órgãos. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1991.- Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Na presente 
sessão- terminou Ci ptazo ps:ra · áp-iese'ntação de emendas ao 
Projeto de Lei da Cãmaran' 23, de 1988 (ri' 406/88, na Casa 
de origem), que incprpora terrenos da União federal ao patri-· 
mônio da Cohab-RJ para loteamento e venda aos flagelados 
das enchentes do Estado dO Rio de Janeiro. 

Ao projeto· forãrh -oferecidas 3 eniendas. 
A matéria :retornará à Comissão de COnstituição;-Justiça 

e Cidadania para exame das emendas. · 

São as seguintes as emendas oferecidas: 

EMENDA N'l 

Dê-se ao art. 111 çlo Projeto de Lei Aa Câmai"~ ~p.\> _:43: · 
de 1988, a seguinte redação: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para 
o património da Cohab-RJ, os terrenos não utilizados, 
pertencentes aos Ministéfiôs~ AUtarQuias e Entidades Fe
derais Ptíblicas, situados _ _ao longo de vias de acesso·.fácil, 
para que sejam loteados e vendidos, a prazo, a preços 
populares, para os atuais moradores das favelas, situadas 
nas encostas das cidades do Rio -de Janeiro e nas margens 
dos rios, lagoas, canais, vias férreas e rodovias." __ 

Justificação 

A presente emenda tem por propósito retirar O Caráter 
imperativo do projeto ~e lei em apreciação~ - -

O assunto versado é de naturez:_a_d_e _conveniência eminen-. 
temente adniinistr3.tiva, pois alienar, ou não, bens imóveis 
de propriedade da União é matéria que, sem dúvida, diz res
peito à economia interna da-Administraçcjo Pública Federal, 
vale dizer, do Governo Federal. Trata-se. de assunto que só 
ao Executivo cumpre avaliar a conveniência e oportunidade 
para transferir a entidades estaduais beri:; do património da 
União. - .~ - -

A prosperar a idéia, nada-impedirá que, no futuro, surjam 
propostas de lei de igual natureza, beneficiando outros esta-

dos, o que ü:nplicará na total perda pela União de suas áreas 
estratégicas, bem como das, ainda, não utilizadas. 

Sala das Sessões, I' de agosJo de!991. ~Senador Gui-
lberme Palmeira. - -

EMENDAN'2 

Dê-se ao art. 19 do Projeto de Lei da Câmara n11 23, 
d~ 1988, a seguinte redação: 

"Art. l9 Fica o Poder Executivo autorizado _ _a incor
porar ao-património da Cohab-RJ, os terre'nos não utiliza
dos, pertencentes aos Ministério"s, Autarquias ·e Entida
des Federais Públitas,--exceto &s_ que tenham previsão 
de f!Jtura- utilídade pública ou interesse ·para a Admiriis
tração, situados ao longo de vias de acesso fáCil, para 
que sejam loteados e vendidos, a ·prazo, a preços popula
·res, para os atuais mO!adores das favelas, situadas nas_ 

. , encostas da cidade do Rio .de.laneiro _e. nas margeris de 
. rios, lagoas, canais, vias ~érreas e rodovias." _ 

-Justificação 

A emenda obje:tíva, effi priniéiro lugar, -elimina~ o ~r~ ter 
impositivo da desincorporação de bens pertencentes à União, 
substituindo-o pelo caráter autorizativo, com o qual_s_e asse
gura o direito do Poder ExecutiVo exercer inici~{tiva de sua 
exclusiva competência, com arrinlo ·no preceito ~onstitucional 
da independência e_p.annonia -eptre-os Poderes d3: União (art. 
2' da Constituição), _ . 

A alienação, a transferência ou· desincorporação de bens 
integrantes do património da União configuram matéria de 
natureza eminentemente administratiVa, que dizem respeito 
à conveniência, ou não, para a econOmia interna da Adminis
tração Pública Federal, vale dizer, do Governo Federal, da 
União. 

Em segundo lugar, exclui do ato autorizativo de desincor
poração aqueles terrenos ou áreas eventualmente não utiliza
dos, mas que, em face de sua destinàÇáó para futuro uso 
de ut!~idade pública ou de interesse para a Administração, 
não ·devem ser vendidos. 

'Sala das Sessões, I' de agosto de 1991.-Senador Irapuan 
Costa JÚJÜor. 

EMENDAN'3 
Dê-se ao art. 1~' do Projeto de Lei da Câmara" no:- 23, 

de 1988, a seguinte redação: 

"Art. 111 Fica- o·Poder Executivo autorizado a incor
porar ao património das Cohab (Companhias de Habita
ção) dos estados e congêneres municipaiS- ou regionais, 
terrenos não utilizados, pertencentes aos Ministérios, Au
tarquias e Entidades Federais Públicas, situados ao Io_ngo 
de yias de acesso fácil, exceto os de interesse rla segurança 
nacional, para que sejam .loteados e vendidos, a prazo, 
a preços populares, para os atuais moradores das favelas, 
_situadas nas encostas das cidades e nas margens de rios, 
lagoas, canais, viaS férreas: e rodovias." -

Justi:rtcação 

A emenda objetiva, em primeiro lugar, nacionalizar a 
excelente iniciativa e, de outra parte, eliminar o caráter impo
sitivo da desincorpuração de bens pertencentes à União, subs
tituindo-o peJo caráter au~torizativó, COrri O qUhl se assegura 
o direito do Poder Executivo exercer iniciativa de sua exclusiva' 
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competência, -com animo nd j)teceitO-constitucional da inde
pendência e harmonia entre os Poderes da União (art. 2o;:o 
da Constituição}. ·-

A alienação, a transferéncia ou desincorporação de bens 
integrantes do património da União configuram matériã de 
natureza eminentemente administrativa, que dizem respeito 
à conveniênciâ, ou rião, paTa a econbmia interna da AdmiD.is
tração Pública Federal, vale dizer, do Governo-Federal, da 
União_. . . . . -- -

Em segundo lugar, exclui dG ato autorizatiVo de desincor
poração aqueles terrenos ou áreas eventualmente não utiliza
dos, mas que, em face da sua destinação para futuro uso 
de utilidade pública ou de interesse para a Administração, 
não devam .ser vendidos.. 

Sala das Sessões, 1' de agosto de 1991. -Senador Esperi
dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Na presente 
sessão termiriou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1987 (n' 255/87, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura 
de concurso de projetas arquitetónicos para edifícios públicos 
do Gciveriio Federal e dá Otitias prOVidênciaS. 

Ao prOjeto não foram·orereddas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem ·do Dia, oportuna

mente,. 

Q SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Pre.tdência. 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, ãs 19.:M horas, 
destinada à-apreciação de vetos presidenciaiS. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella} - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 27, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 27, de 1991 (n' 159191, na Casa "de origem),_ de inkiativa 
do Presidente da República, que altera disposições do Código 
d~ Processo Penal Militar e da Lei da Organização Judiciária 
Militar, tendo 

PARECER. soo-n' 223, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio

nalidade, juridicidade, e no mérito favorável, com Emenda 
n9' 1-C~J, que apresenta. 

-2-. 

PROJETO DE RESOLUÇÂON' 12~ DE 1991 

DíScussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
12, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
estabelece princípios gerais de processo legislativo, e dá outras 
providências tendo 

P.ARECER, sob n' 221, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio

nalidade e juridicidade do projeto. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 11, DE 1991 

Discussão, em primeirO tufno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 11, de 1991, de autoria do Senador Alfredo 

CampOs e ·outros Senhores Senadores, que altera a redação 
do § 3' do art. 57, do § 4' do arL 66, do § 3' do art. 68 
e do art. 166, caput e seus§§ 19 e 2<? da Constituição Federal 
(5• sessão de discussão). 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minUtos.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenbã. das matérias apreciadas 
de 1' a 30 de junho de 1991 

Art. 269, II, do Regimento Interno) 

Projetos Aprovados e enviados à Sanção do Presidente 
da República: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 24, de 1991 (n' 885/91, 
na Casa de origem), de iniciativa ao-Presidente da República, 
que dispõe sobre os vencimentos, salários e demais rét'dbui
ções dos servidores da SuperintendêÍlcia do Desenvolvimento 
dn Nordeste SUDENE e dá outras providências-. Sessãó: 
4-6-91. 

-Projeto de Lei da Cãritara n' 102, de 1990 (n' 4.714/90, 
na Casa de origem), que altera a Lei n' 5.194, de 24 de dezem
bro_ de_ 1966, que regula o exercício das profissões de Enge
nheirO, Arquiteto e EngenheirO Agrónqrilo, dispondo sobre 
elei~6es diretas para Presidentes dos Conselhos Federal e Re
giqnais' de Engenhari,a, Arquitetura e Agronomia, e dá outras 
pro'-;idências. Sess_ão. 4-6-91 (decisão ü:rminativa). 

-Projeto de Lei da Câmara n' 20, de 1991 (n' 5.660/90, 
na Casa de origem}, :de: iitfciatiya -do-PreSiÇiel)te -da R~Pilblicii, 
que reajusta pensão especial concedida pela Lei n9 5.347, 
de 3 de novembro de 1967, ao Dr. Speridião Gabfnio de' 
Carvalho, revertida à viúva Ana GUimarães. Sessão: 5-6-91 
(Extraordinária). -

-Projeto de Lei da Câmara n' 78, de 1990 (n' 2.936/89, 
na Casa de origem), que autoriza a instituição da Área de 
Relevante Interesse Ecológico do Morro da Pedreira, e dá 
outras providências. Sessão: 11-6-91 (Extraordinária). 

-Projeto de Lei da Câmara n' 29, de 1991 (n' 1/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do PreSidente da República, 
que altera dispositivos da Lei n9 7.622, de 9 de outubro de 
1987' e fíXa os efetivos de oficiais e praças -dos Quadros do 
Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha- CAFRM. 
Sessão: 18-6-91 

""~Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1989 (n' 889/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República 
que denomina ''Rodovia MáriO Andreazza" a rodovia BR-230 
- Transamazônica. Sessão: 18:6-91. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 35, de 1990 (n' 7.504/86, 
na Casa de origem); de inicüÚiva do Presidente da República, 
q_ue autoriza o Depa-rtamento Nacional de Obras Contra as 
Secas- DNOCS, aUtarquia vinCulada ao Ministério de Esta
do Extraordinário para Assulltõs de Irrigação, a dOar o imóvel 
que menciona, situa_do no Município de Coremas, Estado da 
Panuba. Sessão: 18-6-91. 

~.Projeto de Leida Câmara n' 43, de 1990 (n' 3.119/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúbliça, 
que autoriza o Instituto de Administrãção Financeira diPrevi
dência e Assistência Social - lAPAS a doar à Dioce'se de 
Pinheiro, no Estado do Maranhão, o imóvel que menciona. 
Sessão: 18-6-91. 
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-Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1990 (n' 6.821/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que confere à BR~369 a denominação de "Rodovia Presidente 
Tancredo Neves". Sessão: 19-6-91. 

-Projeto de Lei n' 30, de 1991 (n' 588/91, na Casa de 
origem), de inid.3tiva do Presidente da República, que disci
plina a transação nas causas de interesses da União, suas 
autarquias, fundação e empresas públicas federais, dispõe so
bre a intervenção da União Federal nas causas em que figura
rem como autores ou r_éus entes da administração- indireta, 
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em v~rtu
de de sentença judiciáría;--reVógã--a Lei n~' 6.825, de 22 de 
setembro de 1980, e dá outras providências. Sessáo:-25-6-91. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 8, de 1988 (no 409/83, 
na Casa de origem), que altera a Lei n9 6.-939, de 9 de setembro 
de 1981, que trata do regime sumário de Registro e Arquiva-
mento no Registro do Comérció. Sessão: 25-6-91. ___ __ _ 

-Projeto de Lei da Cámara n' 40, de 1990 (n' 7.505/S6, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República 
que autoriza o Departanlento Nacional de Obras Contra 
as Secas (DNOCS), autarquia-vinculada ao Ministério de Esta
do Extraordinário para ASSuiifOS de Irrigação, a doar o hr..5ve! 
que menciona, situado no Município de Coremas, Estado da 
Paraíba. Sessão: 25-6-91. -

-Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 1991 (n' 516/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre :i -Compeiênci:l da Supciri
tendência Nacional do Abastecimento - SUNAB, altera a 
Lei Delegada no 4, de 26 _de setembro de 1962, 1: dá outras 
providências. Sessão: 27-6,91. · · 

-Projeto de Lei da Câmara no 37, de 19SJ (n' 7/91, 
na Casa de origeril), de iniciatiVa do Presidente da Reptib!ka 
que fixa o efetiVo da Polícia Militar do Distrito Federal e 
dá outras providências. Sessão: 27-6-91. - ---

-Projeto de Lei da Câmara n° 22, de 1991 (n' 4.785/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que cria a Área ·de Livre Comércio de Guajurá-Miiim, nO 
Estado de Rondônia, e dá outras providências. Sessão: 27-6-91 
(Extraordinária). 

-Substitutivo da Câmara ao_ Projeto de Lei do~Senado 
n<:> 40, de 1984, de autoria -do Senador Nelson CarneirO, qúe 
autoriza a eiriissãO de selos em benefícios dos trabalhos de_sem-
pregados. Sessão: 28-6-91. .... 

-Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1990 (n' 3.672.189, 
na Casa de origem), que dispõe sobre nova denominação 
para a ROdovia BR-364. trecho que liga Goiânia a Sànta Rita 
do Araguaia, no Estado de GoiáS. Sessão: 28-6~91. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 48, de 1991 (11'477/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Pr~siden~e da Rep~!JI_ica, 
que dispõe sobre a correção monetária das demonstraçõe-s 
financeiras, para-efeitos fiscá~iS e·societãrlds:_sessão: 28-6-91 
(Extraordinária). -

-Projeto de Lei da Cámara n' 49, de 1991 (n' 1.261/91, 
na Casa de origem)_, de iniciativa: do Pr~sidente da República, 
que prorroga o prazo a que se refere o art. 1<:> das Leis n9 

8.056, de 28 de junho de 1990 e no 8.127, de dezembro de 
1990. Sessão: 29-6-91 (Extraordinária). - -

-Projeto de Lei da Câmara no 35, de 1991 (n' 825/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rep-ública, 
que dispõe sobre os Planos de Beriefícios da Previdência Social 
e dá outras providências. Sessão: 29-6-91 (Extraordinária). 

-Projeto de Lei da Câmara n' 34, de 1991 (n' 826/91, 
na Cc:tsa de origem), de iniCiativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui 

Plano de Custeio, c dá \)utras providências. ·sessão: 29-6-91 
(Extraordinária). 

-Projeto de Lei da Câmara n' 51, de. 1991 (n' 640/91, 
.h a Casa de origem), que cría o Tribunal Regional do Trabalho 
da 21• Região. Sessão: 29-6-91. 

--Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n' 82, de 1991 (no 1.050/91, na Câmara dos Deputados), que 
estabelece normas para a realização das eleições municipais 
de 3 de outubro de 1992 e dá outras providências. Sessão: 
29-6-91 (Extraordnária). 

Projetos Aprovados e Enviados à promulgação: 
- ~rojetà de Decreto Legislativo n' 52, de 1991 (no 

361/90_! na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Empresa de Televisão João Pessoa Ltda., 
para explorar serviço- de radiodifusão de sons e imagens, na 
Cidade de João_ Pessoa, Estaclo da Paraíba. Ses~_Q:4:;6-91. 

--,-Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1991 (n' 273/90, 
na Câmara dos Oeputados), que aprova o ato que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de agosto de 1988, a concessão 
da Rádio Sentelenens.e Ltda., outorgada através do Decreto 
u': 81.908, de lú de julho de 1978, para exPlorar' na Cidade 
de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, sem direito de 

__ exclusividade, serviÇO de radiodifusão sonora em onda média 
Sessão: 4-6-91. · ·· · · 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1991 (n' 
276/90, na "Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outQrga -permissão à Rádio Tropical AM Ltda., para explorar, 
pelO prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de _radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
Cidade de tuziâ"';a, Estado de Goiás. -sessão: 4-6-91. 
· _:_ProJeto de Decreto Legislativo n' 11, de 1991 (no 

- 278/9Ô, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato -que 
outorga concessão à Rádio Jornal de Ubatã Ltda., para explo
rar pelo prazo. de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 

-Serviço de radiodifusãO- sonora em onda média, na Cidade 
de Ubatã, Estado da Bahia. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1991 (n' 
279/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádiodifusão Carvalho & Martins Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez5 anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusãO sonora em freqüência 
modulada, na Cidade de ltajobi, Estado de São Paulo. Sessão: 
4-6-91. . 

-Projeto de De~reio Legislãtivo n' 13, de 1~91 (n' 
280/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão â Radiodifusora Resplendor Ltda., para 
explorar,pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqü_ência modu
lada, na Cidade de Resplendor, Esiado de-Minas Gerais. 
Sessão: 4-6-91. · 

-Projeto de Decreto Legislativo no 14, de 1991 (n' 
281/90, na Câmara dos Deputados), que aproVa--o- ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 20 de fevereiro de 1985,a 
concessãO da SociedadejiRádio Blumenau Ltda., outorgada 
através do Decreto n' 55..206, de 14 de dezembro de 1964, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviços de radio
difusão sonora em onda média, na Cidade de Blumenau, Esta-
do de Santa Catarina. Sessão: 4-6-91. - · · -- . 

.:..: Projeto âe Decreto Legislativo ni iS,- de 1991 (n' 
282/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Rubiataba Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão sonora em fr~qüência modvlad,a, J!3 
Cidade de Rubiataba, Estado cje Goiás. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1991 (n• 
286/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permisSão à Rádio Televisão Vanguarda Ltdao., para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, ?em direito d~_exclu~i
vidade, serviço de ra-diodifusão sonora CID: freqüência ino_du
lada, na Cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná. 
Sessão: 4-6-91, . . . . . .. -

-Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1991 (n• 
290/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, de acordo com o § 39 do art. 33 d~_lei"n~_-:1:-P_?, 
de 27 de agosto de 1962,, por !O (dez) anos, a partir de 16 
de março de 1989, a permissão outorgada à Rádio Atlântida 
FM de Florianópolis Ltda., através da Portaria n' 297, de 
12 de março de 1979, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na Ci!iade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina. Sessão: 4-6-91. . . . . . _ 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1991 (n• 
294/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Rádio Vale do Pot~ngi Ltda., para explo
rar pelo prazo de 10 T de:z:) anos, sem_ direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade 
de São Paulo do Potengi, Estado de Rio Grande do Norte. 
Sessão: 4-6-91. . . . . _ . ~ _ " 

-Projeto de Decreto Legisiativo n• 19, de_ 199C(n• 
295/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 17 de novembro de 
1988, a concessão da Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda., 
outorgada através do Decreto n9 82.317, de 25 de setembro 
de 1978, para explorar, na Cidade de Ipatinga, Estado de 
Minas Gerais, sem direjto-d~-e;tcl.usiviQade, serviço de radioQ!
fuSão sonora em onda média. Sessão: 4-6-91. - _- · __ 

-Projeto de ôecreio I,.egíslativo n• 20, de 1991 (n• 
296[2_0, na Câmara dos. Deputados), que aproVa -o ato _que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 1• de maiõ de 1983, 
a concessão da Rádio Cara já de Anápolis Ltda., outorgada 
através do D'ecreto n• 44.062, de 23 de julho de _1958, para 
explorar, na ciQade de Anápolis, Estado de Goiás, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora erii onda ~re-
picai. Sessão: 4116-91. -

-Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1991 (o• 
299/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ·ato que 
outorga concessão à Rádio Cultura de: QuíX3dá Ltda., para 
exercer serviço de radiodifusão sonor_a em onda média, na 
cidade de Quixadá, Estado do Ceará. Sessão: 4-6-91. · 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1991 (n• 
301190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 8 de fevereiro de 1988L 
a concessão da Rádio Difusora de Três Passos Ltda., outor
gada através do Decreto n• 61.818, de 4 de dezembro de 
1967, para explorar, na cidade de Três Passos, Estado do 
Rio Gran_de do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda· média. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1991 (n• 
302190; na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Giruá Ltda., para ex
plórar serviço de radiodifusão sonOra em onda média, na cida
de de Giruá~Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 4:6-91. 

-Projeto de _Decret<> Legislativo n• 24, de 1991 (n• 
304/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Cidade FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exélueisividade, 

-seTViço de radiodifusão_ sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Cnncórdia, Estado de Santa Càtarina. Sessão: 
4-6-91. . 

~Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de 1991 (n' 
311/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o. ato que 
outorga permissão à Rá~io Rainh~ FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
ServiÇO de radiodifusão sonora em freqüéncia modulada, na 
cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. 
Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo- n• 26, de 1991 (n• 
314/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 19 de maio de 1987, 
a concessão da Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho 
Ltda., outorgada através da Portarüi ·n, 366, de 2 de maío 
de 1977, para explorar, nà éidade de Sertãozínho, Esta<!o. 
de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1991 (n• 
3.16/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 30 de julho de 1985, 
a cOncessão da Rádio A Tribuna de Santos Ltda., outorgada 
através do Decreto n' 55.874, de 29 de março de 1965, para 
explorar, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda -média. Sessão: 4-6-91. 

~Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1991 (n• 
319190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorg~ permissão à Rádio FM Niquelândia Ltda., para explo
r<f:f, -pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
.serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na 
cidade de Niquelândia, Estado de Goiás. Sessão:. 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1991 (n• 
321/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
-outorga concessão à Rádio Jornal de São José dos Quatro 
Marcos Ltda.,_ para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de. São José dos Quatro Marcos, 
Estado do Mato Grosso. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 30, .de 1991 (o• 
3:25790, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 3 de janeiro de 1989, a pennissãd'outorgada 
â Rádio Cultura de Assis Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, na cidade de Assis, Estado de São Paulo. 
Sessão: 4-6-91. 
. .;;::: Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de 1991 (n• 

327/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qtie 
Qutorga à RBS _TV Santa Rosa. Ltçla., para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens,_ na cidade de Santa R()sa, 
Estado do Rio Grande do Sul Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de- Decreto Legislativo n• 32, de 1991 (n• 
328/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Cultura de Castelo FM Ltda., 
para explorar serviço de radiodifus_ão sonora, na cidade de 
Castelo, Estado do Espírito Santo. Sessão: 4-6-91. 

- P'rojeto de Decreto Legislativo n• 33, de 1991 (o• 
330/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outo~ga permissão à Energia FM de Tremem bê Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonor_a na cidade de Tremem-
bê, E~tado de São Paulo. Sessão: 4-6-91. . · 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1991 (n• 
. 334/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anós, a partir de 25 de novembro d~ 
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1987, a concessão da Rádio Regional Ltda., outorgada através 
do Decreto n~_"8_0.449, de 28 de setembro de 1977, para explo
rar, na cidade de Santo CristO, Estado do Rio Grande do 
Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãO so
nora em onda média. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 35, ·de 1991 (n' 
335/90, n-a Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 21 de dezembro de 
1989, a concessão da Rádio União_ de Céu Azül Ltda., outor
gada através da Portaria n• 890, de 13 de dezembr_o de 1979, 
para explorar, na cidade de Céu Azul, Estado dO Paraná, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1991 (n' 
339!90, ria Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação José Bonifácio Lafayette de 
Andrada para executar serviço de radiodifusão sonora na cida
de de Barbacena, Estado de Minas Gerais. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 37, de 1991 (n' 
340/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Líder Rádio e Televisão Ltda._, para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla modu
lada, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Ses
são: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1991 (n' 
341/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova por 10 (dez) anos, a partir de 29 de dezembro de 
1988, a concessão da Rádio Utuporanga Ltda., outorgada 
através da Portaria n• 1.358, de 22 de dezembro de 1978, 
para explorar, na cidade de Utuporanga, Estado_ de Santa_ 
Càtai'ina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média. Sessão: 4-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1991 (n' 
342/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Objetiva I Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivídade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto c:ie Decreto Legislativo n• 40, de1991 (n' 
343/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato- que 
outorga permissão à Rádio FM Corumbá Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modúJ.ada, na 
cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás. Sessão: ·6o6C91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 41, de 1991 (n' 
344/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Princesa Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direitO de exclusividade, 
serviço de radiodifusão" sOnora em freQüência mOdulada, na 
cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 42, de 1991 (n' 
345/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que · 
renova por 1Q (dez) anos, a partir de 12 de novembro de 
1989, a concessão da_ Rádio Humaitá, outorgada através-do 
Decreto o9 84.026, de 25 de setembro de 1979, para explorar 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ·onda mé
dia. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1991 (n' 
347/90, na Câmara_dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Rádio das Três Fronteiras Ltda., para 

explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Campos 
Sales, Estado do Ceará. Sessão: 6-6-9L 
. -:-Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1991 (n' 
351/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão outor
gada â Rádio Santos Dumont Ltda., pára explorar serviço 
de radiodifusão sOnora na cidade de Jundiaí, Estado de São 
Paulo. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 46, de 1991 (n~' 
352/90,_ na Câmara dos Deputados), _que aprova o ato que 
outorga permissão à Cultura FM Stéreo Ltda. ,·para explorar 
sérviço de radiodifusão sonora na cidade de Inhumas, Estado 
de Goiás. Sessão: 6-6'91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 47, de 1991 (n' 
353/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 21 de janeiro de 1987, a permissão outor
gada à Rádio Difusora de Pirassun\mga Ltda., para explorar 
serviço de radiodif!1s_ã_o _sonora, na cidade de Pirassununga, 
Estado de São Paulo. Sessão: 6-6-91. _ 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1991 (n' 
354/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Modelo Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora, na cidade ·de Modelo, Estado de 
Santa Catarina. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1991 (n' 
355/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga à Rádio Vizinhança FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão soriora na cidade de Dois Vizinhos, Estado 
do Paraná. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 54, de 1991 (n' 
363/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
Outorga permissão à Sistema Horizonte de Comunicação Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade 
de Carpina, Estado de Pernambuco. Sessão: 6-6-91. · 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 59,de 1991 (n' 
373/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Mallet, Esta-
do do Paraná. Sessão: 6-6-91. · -
" --Projeto de Decreto Legislativo n' 60, de 1991 (n' 
375/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de David 
Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo o~ 61, de 1991 (n~ 
337/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qtie 
outorga permissão à Organização Radiodifusão de Cesário 
Lan~e Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na ctdade de Cesário Lange, Estado_de São Paulo. Sessão: 
6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 62, de 1991 (n' 
356/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Sociedade Rural SIC Ltda., para 
explorar servjço de radiodifusão sonora na Cidade de Maririgá, 
Estado do Paraná. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 63, de 1991 (n~> 
358/90, na Câmara dos Deputados), que aprova os atos que 
outorgam permissão à SAC - Sisféma Ararense de Cóinuni
cação Ltda., e à Rádio Centenário d_e Araras Ltda., para 
explorarem serviço de radiodifusão sonortj,, na Cidade de Ara
ras, Estado de São Paulo. Sessão: 6-6-691. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 64, de 1991 (n' 
277/90,_ na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
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renova, de acordo com o § 3"' do art. 33 da Lei n9 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 15 
de outubro de 1986, a permissão outorgada à Rede Gaúcha 
- Zero Hora de Comunicações Ltda., através da Portariã. 
n"' 1.151, de 6 de outubro de 1976, para explorar na Cidade 
de Brasília,- Distrito Federal, serviço de radiodifUsão sonora 
em freqüência modulada. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 65, de 1991 (n' 
359/90, na Câmara dos Deputados), que aprova os atas que 
outorgam permissão à Sigma Radiodifusão Ltda., e à Brasília 
ComUnicação Ltç1a., para explorarem serviço de radiodifusão 
sonora na Cidade de Brasília, Distrito Federal. Sessão: 6-6-91"' 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 66, de 1991 (n' 
306/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda., 
para· explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito d~ 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na Cidade de Coxim, Estado do Mato Grosso do 
Sul. Sessão: 6-6·91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 67, de 1991 (n' 
320/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova de acordo com o § 3' do art. 33 da Lei n' 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de is 
de outubro de 1989, a permissao outorgada â TV Eldorado, 
Catarinense Ltda., atrávés'da Portaria n"'836, de 19 de outubro 
de 1979, para explorar, na Cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüênci~ 
modulada. Sessão: 6-6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 69, de 1991 (ni 
336/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação C~J.Itural Riouandense para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Vªcaría, 
Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 6·6,91. c 

-Projeto de Resolução n' 27, de 1991, que suspende, 
por inconstit!Jcionalidade, a execução de disposifivo do Decre~ 
to-Lei n"' 1.438n5, na redação que lhe deu o De.creto-Lei 
n' 1.582/77. Sessão: 6·6'91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 53, de 1991 (n' 
362/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
·outórga concessão à S/A Correio Braziliense para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Goiâ
nia, Estado do Goiás. Sessão: 6-6·91. 

-ProjetO de Decreto Legislativo -n"' 56, de 1991 {nl' 
366190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à_ TV, Santa Maria Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imangens na Cidade de 
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 6·6-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 58, de 1991 (n' 
372/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 19 de setembro de 1988, a concessão à 
RCB - Rede Baiana de Comunicação Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusãO sono ta, na Cidade de Fejra de Santana, 
Esfado da Bahia. Sessão: 6·6-91. 

- J;>rojeto de Decreto Legislativo n• 68, de 1991 (n' 
3,32190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova, a partir de 15 de janeiro de 1989, a concessão outor
gada à Rádio Líder do Vale Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, na Cidade de Herval D'Oeste, Estado 
de Santa Catarina. Sessão: 6-6-91. ·-

-Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1991 (n' 
364/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Televi~ão Londrina Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusãO Sõrióra, riá Cidade de Londrina, Esta
do- do Paraná. Sessão: 6·6-9!. 

"-Pro}eto-de Decreto Legislativo n' 76, de 1991 (n' 
378/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
ConvenÇão Cõntra o Tráfico llícito- de EntOrpecentes e de 
Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de de
zembro de 1988. Sessão: 12-6-91. 

-Projeto de Resolução n' 31, de 1991, de iniciativa da 
-Comissão Diretora, que altera os anexos I e II da Resolução 
n' 87, de 1989. Sessão: 12-6-91 (Extraordinária). 

-Projeto de Resolução n' 35, de 1991, de iniciativa da 
CQ_IIiiSSão- de Assuntos EconómiCos; que autoriza o desblo
queio de Letras Financeiras dO Tesou-ro âo _Est3.do do Rio 
Grande do Sul, através da revogação do parágrafo z~ do art. 
1' da Resolução n' 72, de 1990, do Senado Federal. Sessão: 
13·6-91 (Extraordinária). 

-Projeto de Resolução n' 36, de 1991, de iniciativa da 
Comíssão de Assuntos EconómicOs, que autoriza o Estado 
de São Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras· 
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao 
giro de 123.400.000 LFTP, com vencimento em junho de 1991. 
Sessão: 13-6-91 (Extraordinária). 

- -< -Projeto de Resolução n9 37, de 1991, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza, em caráter 
excepcional, o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contra
tar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento 
Económico e Social - BNDES, no valor equivalente a US$ 
60,000,000.00 (séssenta milhões de dólares norte-americanos). 
Sessão: 13·6-91 (Extraordinária). 

-Projeto de Resolução n' 38, de 1991, de iniciativa da 
Coniissão de Assuntos Económicos, que autoriza o Governo 
de Santa Catarina a~elevar, temporariamente, o limite da 
sua dívida mobiliária pela emissão e colocação no mercado, 
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado_ de San_ta Catarina 
(LFTC) destinadas ao giro de 80% das 902.741.537 LFTC 
vencíveis em 1•-6-91. Sessão: 13-6'91 (Extraordinária). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 70, de Í991 (n' 
13619n, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
oUtorga permissão à Rádio Ateia Dourada Ltda., par_a explo
rar ser.viço de radiodifusão sonora na-_Cídade de Ca!:>edelo, 
Estado da Paraíba. Sessão: 18·6-91. 

- PrOJetõ- de Resolução n~ 41; de 1991, de iniciativa da 
ComisSão de Assuntos Econômicos,' que autoriza a União 
a celebrar operação externa de natureza financeira relativa 
aos juros da dívida externa, junto aos Bancos Comerciais;
devidos no período de julho de 1989 a ,dezembro de 1990, 
e dá outras providências. Sessão: 19·6-91. _ . . . 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1985 (n' 74/84, 
na Câmara dos Deputados), que concede homologaçã9 a ato_ 
do Coilselho Monetário Nacibnal que- autorizou a emissão 
de papel-moeda, no ano de 1983, no valor de -novecentos 
e cinqüenta bilhões de- cruzeiros. Sessão: 26-6-91. 

'-Projeto de Resolução n' 17, de 1987, de autoria do 
Senãdor Itamar Franco, que institui- o Museu Histórico do 
Sena:do Federal e dá outras providências. Sessão: 27-6-91. 

::...._ Projetõ -de Resolução n'i>. 43, de 1991, de iniciativa _da 
Comissão de AsSUl;ltOS_ EconômicOs, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o 
limite da sua díVida mobiliária, mediante emissão e colocação 
no merCado~ de Letras Financeiras do TesoUro do Estado 
dÓ Rio de Janéiro (LFTRJ) destínádas ao giro de 84% dos 
!!0:827.002 LFIRJ, vencíveis no 2' semestre de 1991. Sessão: 
27·6-91 (Extraordinária). 
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-Projeto de Resolução n"' 44, de 1991, de iniciativa da 
Comissão de Assunto-s Económicos, que-rerratifica a Resolu~ 
ção n' 55/89, do Senado Federal. Sessão: 27-6-9C(Extraor
dinária). 

-Projeto de Resolução n~ 45, de 1991, de_ iriiCiativa da 
Comissão de Assuntos Económicos, que autoti:Za o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar, nO merca
do Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do'sul (LFT-RS), destinadas ao giro de 84% das 102.040.128 
LFT~RS com vencimentos no segundo semestre de 1991. Ses~ 
são: 27-6-91 (Extraordinária). . : • . . . . . . 

-Projeto de Resolução n9 46, de 1991, de IIIICiatiV:é!: ~a 
co-JiiiSSão de Assuntos Económicos, que autoriza o _Governo· 
do Estado de São Paulo a emitir 9.0!l1.763.493 B.ônus ,do 
Tesouro do Estado de São Paulo -série especial (BTSP-E)" 
em substituição a 93.117.950 Letras Financeiras do :Tesouro 
do Estado de São Paulo (LFTP), vencíveis em 15-6-91 e sujei
tas ao disposto na Lei n' 8.024, de 12-4-90. Sessão: 27-6-91 
(Extraordinária). · . . . . . . ··.· 

-Projeto de Resolu.ção n' 47, de 1991, de IniCiativa da 
Comissão de Assunto_s Económicos, que autoriza o Governo 
do Estado de Minas Gerais e emitir e colocar no mercado, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Geiã.is 
(LFTMG), destinadas ao giro de 83%' dos 59.420.273 LFT
MG e dos 14.027.431.852 Bónus do Tesouro de Minas Gerais 
(BTMG), com vencimentos no ·2, seniestre de 1991. Sessão: 
27-6-91 (Extraordinária). .. . 

-Projeto de Resolução n' 16, de 1991, de autoria do 
Senador Affonso Camargo 1 que dá nova redação ao caput 
do art. 65 do Regimento Interno do Senado Federal. Sessão: 
28-6-91. . . . -- . •. . . . 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 95, de 1991 (n'71/91, 
na Câmara dos Deputados), que disciplina as relações jurídicas 
decorrentes da rejeição da Medida Provisória n9 296, de 29 
de maio· de 1991. Sessão: 28-6-91 (Extraordinária). ·- -

-Projeto de Resolução n9 48, de 19:91, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que dipõe sobre a remuneração dos servi
dores d_o Senado Federal, nos meses de maio e junho de. 
1991. Sessão: 28-6-91 (Extraordinária). · .. . 

-Projeto de Resolução n9 49, de 1991, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza a Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S. A. (Embraer) e o Banco do Brasil 
S.A., a contratar operação de crédito externo no valor d~ 
US$ 407,0 milhões de dólares. Sessão: 29-6-91 (Extraordi' 
nária). · . . . . •. · 

-Projeto de Resolução n~" _50, de 1991, de tmcmhva da 
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza o Governo 
do Estado da Parru'ba a contratar, sob a forma de "relending", 
com aval da União, empréstimo em moeda estrangeira no 
valor de até US$ 92,018,000.00 (noventa e dois milhões e 
dezoito mil dólares norte-americanos) junto ao Banco doBra-
sil SI A. Sessão: 29-6-91 (Extraordinária). · 

-Projeto de. Resol~ção n~" 51, de 1991, d~ iniciativa d_a 
· Comissão de Assuntos Económicos, que autonza a Centrats 

Elétricas BraSileiras SJA - Eletrobrá,s a realizar operação 
de crédito externo, t::om garantia da U~ião, no valor de até 
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-ameri~
nos) junto ao Banco Mundial. Sessão: 29+9L(Extraordi-_ 
nária). - - . -.. - . _ 

-Projeto de Resolução n':' 52, de_l9_91, de Imctattva da 
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza o Governo· 
do Estado do_. Rio de Janeiro a contratar operaÇão de crédito . 
externo no valor de US$ SO,OOO,OOO.OO.(cinqüenta milhões. 

de dólares americano.s), junto ao Banco do Brasil S.A. Se_ssão: -
1•-7 -91 (Extraordinária). 

- I'rojetó de Resolução n• 26, de 1991, de iniciativa da 
Comissão Diretõra, que extingue- Carg-os- efetivos~ -vagos; -do 
Quádro de Pessaol do Senado Federal, e dá outras providên-
cías. Sessão: 1•-7-91 (Extraordinária). · · -

Projetos Aprovados e Enviados à Câmara dos Deputados: 

-Projeto de Lei do Senado n' 64, de 1991, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que eXi~e autoffzáçãd prévia 
do Ministério da Saúde e do órgão ambiental federal para 
a importação de resíduos para reciclagem industrial e outros 
fins, em confol:'ri:tidade com o art: 225.da Constituição Federal. 
Sessão: 4-6-91 (decisão terminativa). 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 21, de 1991-Comple
mentar (n' 181189-Complementar, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente de República, que dispõe sobre nor
mas gerais para a organização, o preparo e o _emprego das 
Forças Armadas. Sessão: 6-6-91. 

- Substitutivo do Senado ao Prójeto de Decreto Legis
lativo n~ 50, de 1991 (n9 357/90, na Câmara dos DepUtados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultura 
Celinautal para explorar serviço de radiodifusão sonora, na 
Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. Sessão: 6,6-91. 

__:__Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legis
lativo n' 51, de 1991 (n' 360190, na. Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a partir de P de novembro 
de 1983, a permissão outorgada à Sociedade Rádio Paraíba 
Ltd3:., para explorar serviço d~ ra~io~iHusão sonora, na Cida~e 
de Campina Grande, Estado da Paraíba. Sessão: 6-6-91. 

,....,... Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legis
lativo n' 57, de (n' 367190, na Câmara dos Deputados), que 
aprova O- ato _que outorga permissão à Rádio Chão Goiano 
Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade 
de Anápolis, Estado de Goiás. Sessão: 6-6-91. 

-Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
n' 7, de 1991 (n' 270190, na Câmara d.os Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à rádio cidade de Cabreú
va Ltda: pode explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço ,de radiodifusão sonora em 
onda média, na Cídade de Cabreúva, Estado de São Paulo. 
Sessão: 7-6-91. · 

-Projeto de Lei do Senado n~" 177, de 1989, de autoria 
do Se_nador Francisco Rollemberg, que acrescenta parágrafo 
único ao artigo 399.da Lein• 3.071, de 1' de janeiro de 1916 
-Código CiVil. Sessão: 29-6-91 (Extraordinária). . 

_::_ProjetodeLei do Senado n' 42, de 1991, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas de 
proteção à saúde dos trabalhadores de biotérios e dá outras· 
providências. Sessão: 19-7-91. . 

-Projeto de Lei do Senado n' 68, de 1991, de autona 
do Senador Dirceu Carneiro, q~e institui o estágio prátiCo, 
no últim._o ano do curs_o de Odontologia, como forma de presta-. 

. ção de serviços em unidades sanitárias situadas em áreas urba
nas caientes ou cidades do interior. Sessão: 19-7-:91. 

.....,.-~rojeto de Lei do Senado n9 79, de 1991, de autoria 
do Senador Dirceu Carneiro, que dispõe sobre o refloresta
mento com a espécie "Araucãria Angustifolia Brasiliensis", 
nas·regiões do·piana!to·meridiona:l" dos Estados do Pa:ranâ; 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sessão: 1~"-7-91. 

-Projeto de Lei do Senado_ n':' 83, de 1991, de autoria 
do Senador Jut.ahy Magalhães, que altera a Lei n' 6.938, de 

. 3.1 de agosto dé.1981, que disp6e sobre a Política Nacional 
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do Meio Ambiente, seus fins, e mecariisinos-de formulação 
e aplicação, e dá outras providências. SessãO: P~7-91. 

Projetos Arquivados nos Termos do art. 254 do Regimento 
Interno: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 88, de 1990 (n'3.347/89, 
na Casa de origem), que inclui o ~unidpio de São Romão-, 
no Estado de Minas Gerais, na Area da Sudene. Sessão: 
10-6-91. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1990 (ri' 3.612/89, 
na Casa de origem), que altera a Lei n'i' 91, de 28 de agosto 
de 1935, que "determina regras pelas quais são as sociedades 
declaradas de utilidade pública". Sessão 28-6-91. 

Projeto Arquivado nos Tetmos do art. 256 do Regimento In
terno: 

-Projeto de Lei do Senado n' 199, de 1991, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que toma obrigatória a 
publicação mensal, pelo Denatran, naDOU, da relação de 
veículos furtados_ e de_ veículos apreendidos. Sessão: 29-6-91 
(Extraordinária). 

REQUERIMENTOS APROVADOS 

-Requerimento no 203, de 1991, de autoria do Senado_r 
Oziel Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, tenham 
tramitação conjunta o Projeto de Lei do Senado n' 33, de 
1991~ -de autoria do Senador Márcio Lacerda, e o Projet_o 
de Lei da Câmara n' 87, de 1989 (n' 3.151189, na Casa de 
origem), que dispõem sobre o controle e proibição de venda 
de solventes voláteis, colas de sapateiro e similares a menores 
de 18 anos. Sessão: 6-lí-91. 

-Requerimento ll' 124, de 1991, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do oiienado Federal, do discurso da Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso_ de 
Mello, na reunião do Banco Interamericano de Desenvol
vimento - BID, realizada em Nagoya, Japão, publicada no 
jornal O Estado de S. Paulo, de 9 de abril de 1991. Sessão: 
12-6-91. - . 

-Requerimento n'136, de 1991, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a tran·s
crição-, nos Anais do Senado, do artigo do acadêmico Austre
gé~ilo de Athayde, publicado, sob o título "Política Demogrã
fica", no Correio BraziHense, de 17 de abril de 1991. Sessão 
12-6-91. 

Requerimento n' 166, de 1991, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando; nos termos regimentais,- a trans
crição, nos Anais do Senado, do artigo .. Carta aberta ao Sr. 
Presidente da República", do Senhor Otávio Friãs FilhO, pu
blicado no jornal Folha de S. Paulo, de 25 de abril de 1991. 
Sessão: 12-6-91. 

-Requerimento n9 180, de 1991, de autoria do Senador 
. João França, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
ção, nos Anais do· Senado, das matérias "Venezuela ocupa 
fronteira e prende brasileiros"; "Para ruralistas terra indfgeila 
inviabHiza RR"; "Texto cita terras da Igreja"; "Funai quer 
novas demarcações" e '•Venezuela diz que processará garim
peiros", publicadas no jornal Folha de S. Paulo, nos dias 30-4 

· e 8-5-91. Sessão: 13-6-91. 
-Requerimento Ii~ 202, de 1991, de âutori3. dõ. Seltador 

Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
ção, nos Anais do Senado, do editorial "Humanismo e Libera-· 
lismo," publicado no jornal O Globn, de 12 de maio de 1991. 
Sessão: 13-6-91. 

-Requerimento n• 208, de 1991, de autoria do Senador 
Nelson Caineiro, solicítandO, nos termos regimentais, a trans
criçãO, nos Anais do Senado Federal, do artigo "0 Fantasma 
Demográfico", publicado no jornal O Globo, de 20 de maio 
de 1g91, Sessão: 13-6-91. 

__ -Requerimento na 231, de 1991, de autoria do Senador 
HunlhertO Lucena e outros Senhores Senadores, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do discurso proferído pelo Senador Mauro Benevides 
nii Conferência dos Presidentes dos Parlamentos Ibero-Lati
no-Americanos, realizado em Lisboa, no dia 29 de maio de 
1991. Sessão: 13-6-91. 

- Re_querimento n' 219, de 1991, de autoria do Senador 
Gerson Camata, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida 
pelo engenheiro Emílio Alves Od.ebreçht,. na Faculdade Qe 
EconOmia e AdminiStiação da Usp, no dia 8 de maio de 
1991. Sessão: 19-6-91. 

-Requerimento n9 263, de 1991, de autoria do Sena~or 
Antonio Mariz, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
Ção, Dos Anais do senado Federal, do texto intitulado "O 
Dia da Privatização .. , de autoria de Barbosa Lima Sobrinho, 
publicado no Jornal do Brasil, do dia 9 de maio de 1991. 
Sessão: 20.6.91. 

-Requerimento n' 264, de 1991, de autoria do Senador 
Magno Bacelar, solicitando traroitã.ÇãQ c-Onjunta para os Proje
tas de Lei do Senado n~ 35 é 204, de 1991, de autoria dos 
senadores Márcio Lacerda e Magno Bacelar, respectivamen
te, que autorizam a utilização de cruzados novos, de titulari~ 
dade de pessoas físicas~ para a aquisiçãô-de ações de empresas 
incluídas no Programa Nacional de Desestatização. Sessão: 
26-6-91. 

-Requerimento n9 288, de 1991, de autoria do Senador 
~oisés Abrão? solicitando, nos termos regimentais, a transcri
~ao, nos Anms do Senado Federal, do artigo de autoria da 
JOrn~ista Rita Nardelli, institulado ''Saudades de Pompeu", 
publicado no Corre!o Braziliense, edição de 18 de junho de 

. 1991. Sessão: 27-6-91. 
-Requerimento n9 289, de 1991, de autoria do Senador 

Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos_ regirne·ntais, a 
transcrição nos Anais do Senado, dos artigos de autoria dos 
jornalistas Carlos Castello Branco e Carlos Chagas, que pres
tam homenagem ao .ex-Senador Pompeu de Sousa, publicados 
no Jornal do Brasil e Tribuna da Bahia, respectivamente, 
no dia 13 de junho de 1991. Sessão: 27-6-91. 

-Requerimento ri9 297, de 1991, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, solicitando seja anexado aos 
Projetas de Lei do Senado n'' 4 e 5, de 1991, que tramitam 
em conjunto, o Profet<J de Lei do Senado n' 206, de 1991, 
do Senador Marco Maciel, que regulamenta a execução do 
disposto no art. 14, itens I, II e III, da Constituição Federal . 
Sessão: 28-6-91 (Extraordinária). 

-Requerimento n9 295, de 1991, de autoria do Senador 
Marco Maciel, solicitando nos termos regimentais, a transcri
ção, nos Anais do Senado, do editorial intitulado "Aumentar 
receitas, não impo:stos," publicado no jórnal O Estado de 
S. Paulo, edição de f5 de junho de 1991. Sessão: 28-6-91 
(Extraordinária). 

·-RequerimentO n9 357, de 1991, de autoria do Senador 
Magno Bacelar, solicitando tenham tramitação conjunta os 

. Projetas de Lei do Senado n" 110 e 209, de 1991, de autoria 
dos Senadores Nelson Wedekin 7 ~irceu_ Carneiro, respecti~~-
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mente, que asseguram aos eleito_r~s .. _no dia das eleições, trans
porte gratuito. Sessão: 28-6-91 (Extraordinária). 

-Requerimento n'1 342, de 1991, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos _regimenta_is, 
a retirada em cárater definitivo do Projeto _de Lei do Senado 
n" 199, de 1991, que torna obrigatória a p~blicação mensal, 
pelo Denatran, no DOU, da relação de veículos furtados e 
de veículos apreendidos. Sessão: 29-6-2.1 (Extraordinária). 

- Requerimerit0--ii.G45, de 1991, de autoria du Senador 
Oziel Carneiro, solicitando, nos termos regimen~ais, a ttanscri':' 
ção, nos Anais do Senado Federal, ~do artigo "Perenidade 
do Nosso Destino", de autoria do Acadêmico AustregéSilo 
de Athayde, publicado na edição de 27 de junho qe 1991, 
do Correio Braziliense. Sessão: 29-6-9l(Extraordinária).. 

-Requerimento n? 367, de 1991, de autoria do Senador 
Gaiibaldi Alves Filho, solicit~ndo, nos ter~os regi111en_tais~ 
a transcrição nos Anais do _Se_nado, do artigo "O Congresso 
Injustiçado", publicado no jornal Correio Brazilie_nse,_ edição 
de 28 de junho de 1991. Sessão: 1•-7-91 (Extraordinária). 

-Requerimento n'1 408, de 1991; de autoria dos Sena
dores Marco Maciel e Nelson Carneiro, de incl~Jsão em Orde_ll). 
do Dia, nos termos do_ art. 172, I, do Regimento Inter-!'Jo", 
do Projeto de Resolução n? 26, de 1991, de iniciativa da Comis
são Diretora, que extingue cargos efetivos, vagos, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, e dá Qutras providências._Ses-
são: 1-7-91 (Extraordinária). · 

-Requerimento n• 381-A, de 1991, de autoria do Sena
dor Ney Maranhão, solicitando, nos ter:mos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado, do editorial intitulado ''Mis
são Cumprida", publicado no Correio Braziliense, edição de 
29 de junho de 1991. Ses~ão: 1'-7-91 (Extraordinária). 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades: 
-Mensagem n' 119, de 1991 .(n' ;210/91, na orígem), 

de 9 de maio de 1991, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete _à deliberação do Senado a escolha do Desem
bargador Demócrito Ramos Reinaldo, do Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco, para compOr o Superior Tribunal 
de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministr· 
Evandro Gueiro~ Leite. Sessão: 5-6-91 (Extraordinária). 

-Mensagem n• 135, de 1991 (n' 245/91, na origem), 
de 27 de maio de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
DQutor Luiz Nelson Guedes de Carvalho, para exercer o cargo 
de Diretor de Fiscalização do Banco Central do Br_asil. Sessão: 
5-6-91 (Extraordinária). 

-Mensagem n• 136, de 1991 (n' 246/91, !)a origem), 
de 27 de maio de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do _Senado a escolha do 
Doutor Armínio Fraga Neto, para exercer o cargo de Diretor 
de Assuntos Internacionais do Banco Central"do_Brasil. Ses
são: 5,6-91 (Extraordinária). 

-Mensagem n' 134, de 1991 (n• 241191, na origem), 
de 24 de maio de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado _a __ escolha do 
Doutor Humberto Gomes de Barros, para compor-o Superior 
Tribunal de Justiça, na vaga reservada a Advogado, decor
rente da aposentadoria do Ministro Armando _Leite Rollem
berg. Sessão 11-6-91 (Extraordinária). · ·-

-Mensagem n• 138, de 1991, (n• 251191, na origem), 
de 31 de maio de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor llmar Nascimento Gaivão, para exercer o cargo de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente 
da aposentadoria_ do Ministro Aldir Guimarães Passarinho. 
Sessão 11_-6-91 (Extraordinária). .. . . . . . 

-_....:Mensagem n• 110, de 1991 (n' 176/91, na origem), 
de 24 de abril de _1991, Pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Carlos Luiz Coutinho Perez, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer função de 
Embaixador do Brasil no Japão a Sessão: 11-6-91 (Extraor-
dinária). _ ·. · . 

~Mensagem n• 113, de 1991 (n' 187/21, na origem), 
de 24 de abril de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Luiz. CJáudio Pereira Cardo~o. Ministro de Primeira 
Cfasse, da Carreira de Diplomata, para exercer a furi:ção de 
Embaixador do Bràsil junto à República Árabe da Síria. Ses
são: 11-6-91 (Extraordinária). 

-Mensagem n• 130, de 1991 (n' 232191, na origem), 
de 22. de maio de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Almirante-de-Esquadra José do Cabo TeiX.e"ira:âe Carvalho, 
parã. exercer _o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
na vaga destinada a Oficial-General da Marinha, decorrente 
dã. apOseiltadoría do Ministro Roberto- Andersen Cav,alcanti. 
Sessão: 19-6-91 (Extraordinária). 
~ -'-Mensagem n• 137, de 1991 (n' 250/90, na origem), 

de 31 de maio de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor Cintinato Rodrigues de Campos, para exercer o cargo 
de Dítetot de Administração do Ba-nco Central do Brasil. 
Sessãn: 19-6-91 (Extraordinária). . 

· ~Mensagem n' 109, <;le 1991 (n' 175/91, na origem), 
de 24 de abril de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senadoca_escolha do 
Senhor Carlos Antônio_Bitte"õ.court Bueno, Ministro de Pri
meíra: Classe; da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil jtirito à República Federativa Tcheca 
e Eslovaca. Sessão: 26-6-91. 

-Mensagem n' 160, de 1991 (n' 304/91, na origem), 
de.2Lde junho de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberaçãO do Senado a escolha do 
Senhor Rubens Ricupero, Ministro- de PriiDf:1rã. -Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaíxãdor 
do Brasil junto ao Governo dos Estados Unidos da América. 
Sessão: 26-6-91. --

-Mensagem n•-161, de 1991 (n• 305/91, na origem), 
de 21 de junho de 1991, pela qual o Senhor Presidente da 
RepúbliCa submete à deliberação do_Senadoa escoJha do 
Senhor Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro de PrimeffãCias
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador, Chefe_d3._Delegação Permanente do Brasil em Gcme
bra. Sessão: 26-6-91. 

-Mensagem n• 162, de 1991 (n• 307/91, na origem), 
de 24 de junho de 1991, pela qual o Senhor Presid_ente da 
~epública submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor·Aristides Junqueira Alvarengà., para ser reconduzido 
-ao cargo de Procurador-Geral da República. Sessão: 27-6-91. 

Matérias d~lat;"adas prejudicadas e encaminh8.das. ao â.r-
qUiVo:- - _ - ___ --- _ _ -- _ -- __ 

·-Projeto de Lei da Câmara n' 84, de 1989 (n' 1.753/89, 
na_Cas.a ,~e origem), _que_"alt_era o texto da CorisOiidação das 
LCís- do Trabalho- CLT, revogando seu art. 86, com base 
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no inciso IV do art. 79 da Constituição Federa_l. Sessão: 
10-6-91. 

-Projeto de Resolução n' 34, de 1991, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o Governo 
do Estado do Maranb_ão a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 10.435.111,90 (dez milhões, quatrocentos e trinta 
e cinco mil, cento e onze cruzados e noventa centavos). Sessão: 
21-6-91. 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n• 151, de 1980 (n• 6.503/85, naquela Casa), de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o emplaca
mento de carros oficiãis e dá Outras providências. Sessão: 
1•-7-91. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1990 (n• 182/87, 
na Casa de origem), que dá riova redação· ao art. 33 da Lei 
n' 4.137, de 10 de setembro de 1962, que regula a repressão 
ao abuso do poder económico. Sessão: 1•-7-91. 

-Projeto de Lei do Senado n• 16, de 1991, de autoria 
do Senador Teotónio Vilela FiLho, que dispõe sobre a insta
lação de aparelhos de compactação e incineraÇão de lixo hospi
talar em hospitais, clínicas, laboratórios e entidades asseme
lhadas, e dá outras providências. Sessãó: 19-7-91. 

_-Ofício n• Si57, de 1991 (n• 670/90, na origem)~ do 
Prestdente do Supremo Tribunal Federal, solicitando licença 
prévia do Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 
53, § 19, da Constituição Federal, para instaurar processo 
contra o Senador José Ignácio Ferreira: Sessão: 19-7-91. 

Pareceres aprovados: 
-Parecer n~ 4, de 1991, da Comissão- de Fiscalização 

e Controle, concluindo, ao examinar o A viso n9 431-SP, de 
1984,· que o ·processo de privatizaçãO da Corilpanhia Fábrica 
de Tecidos Dona Isabel foi conveniente e ·oportuna e não 
trouxe nenhum dano ao património público. Sessão: 25-6-91. 

-Parecer no 92, de 1991, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidad~nia, proferido sobre a Indicação n9 4, de 1990, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, concluindo que o 
ato n9 14/90 da Cpmissão Dire-tora não viola as prerrogativas 
asseguradas constitucio-nalmente aos parlamentares, salvo 
quanto-ao seu are 19 que deve ser substituído por outro de 
maior abrangência. Sessão: 25-6-91. - --

-Parecer n9173, de 1991, da Comissão de ConstituiçãO, 
Justiça e Cidadania, sobre consulta formulada pelo Senador 
Magno Bacelar a respeito da interptetação do § 39 do art. 
59 do ato das Disposições Cónstitucioriais Transitórias, con
cluindo que o texto objeto aa con~ulta aplica-se aos titulares 
de mandato parlamentar em 5 de outubro de 1988 que tenham 
sido eleitos vice-prefeitos na eleição realizada a 15 de novem
bro do mesmo ano, os quais, se convocados a ex_ercer a função 
de prefeito, não perderão o mandato parlamentar. Sessão: 
25-6-91. 

-Parecer n• 3, de 1991, .da Comissão de Fiscalização 
e Controle, sobre representação- ao Congresso Nacional, pelo 
Tribunal de Contas da União, acerca de aplicações financeiraS 
re:,tlizadas ·em 1983 pela Valesul Alumínio S. A., com infrin
gência do Decreto-Lei n9 L290/73, concluindo que: 

1) o Tribunal de Contas da União, tome providências 
para punição dos responsáveis; -

2) sejam encaminhadas, ao Ministério Público e à Procu
radoria-Geral da Fazenda NaciOnal, cópias do processo para 
as medidas judiciais cabíveis. Sessão: 1'-7·91. 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N' 604, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua com_pe
têhcia tegíniental e regulamentar, e de conformidade com· 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve designar VERA 
LUCIA GOMES, Analista Legisla!iva, Área de Processo Le
gislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, para responder pelo expediente 
da Subsecretaria de Expediente, durante os eventuais impedi
mentos do titular. 

Senado Federal, 10 de julho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 605, DE 1991 

O Presidente do Senado Federai, no uso da sua compe
tên_cia regimental e regulamentar, e de conformidade ~om 
a delegação de COmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973. resolve designar ZO RME
LINA RIBEIRO ALVES; Analista Legislativo, Área de Pro
~sso Legislativo, Classe "Especial", Padrão IIT, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, para respond~r pelo expe
,diente da Subsecretaria de Comissões, durante os eventuais 
impedimentos da titular. 

.Senado Federal, 11 de julho de 1991. ~ Senad_or Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 606, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e fegulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorg'â.da .pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve designar JOSÉ 
PAULO BOTELHO COBUCCI, Técnico Legislativo, Área 
de Administração, Classe "Especial", Padrão I,- do Quadro 
Permanente do Senado Federal, atualmente no exercício da 
função de Chefe do Serviço de Instrução Processual, para 
responder pelo expediente da Subsecretaria de Administração 
de Pessoal, durante os eventuais impedimentos do titular. 

Senado Federal, 15 de julho de 1991.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 607, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regiinental e regulamentar, em conformidade corri a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
_da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, resolve 
nomear VICENTE LIMONGE NETTO, Analista Legisla
tivo, da· Área de Comunicação SOCial, Classe "Especial", Pa
drão ITI, do Quadro Permanente do Senado Federal, para 
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, código 
SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 19 de julho de 1991.- Senador Mauro 
Benevldes, Presidente. 

ATO DO ~RESIDENTE N• 608, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência- regim~ntal e regulamentar, de conformidade com a 
deleg!lção de competência que ll1e foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 19J3, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 012.411/91·4· resolve 
aposentar, voluntariamente, MANUEL PESSOA MENDES, 
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
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Pessoal do Senado. Fede_ral, nos termos do artigo 40, inciso 
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com _os arts. 193, 186, inci~_9 m, alínea 
a, e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Sen_ado Federal, 
e art. 11 da Resolu_ção SF n" 87, de 1989, no cargo, em comis
são, de Diretor da Subsecretaria de Relações Públicas, sím
bolo SF-DAS-101.3, com proventos integrais, observado o 
disposto no artigo 37~ inciscfXI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 23 de julho de 1991. - SenadorMat~r.o 
Benevides, Presidente_. 

ATO DO PRESIDENTE N• 609/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da -~ua ~OII_lpe
tência regimental e regulamentar, em conformid.açle com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que conste do ProCesso n9 0_531/91-0, resolve alterar 
o Ato desta Presidencia no 523, de 1991, publicado no DCN, 
Sessão II, de 30-5-91, para considerar o servidor JANDIR 
GOMES RIBEIRO, matrícula 0459, aposentado por invali
dez, no cargo de Tecnico- Industrial Gráfico~ referência 20, 
no Quadro Permanente do Centro Gráfico do Senado Federal 
-CEGRAF, nos termos dos arts. 40, inciso I, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e 186, inciSo-r, § 19 da 
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 19.90. . . 

Senado Federal, 31 de julho de 1991.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 610/91 

O Presidente do Sena_do federal, no uso das atribuições 
regulamentares de acordo çom a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, 
de 1973, e, ainda, tendo em vista o qUe consta dos Processos 
n'' 007.601/86-7 e 009.550191-7, resolve transferir a servidora 
DENISE ORTEGA DE BAERE, da Área de Processo Legis
lativo, Classe 1•, Padrão I, para a Área de Taquigrafia, Classe 
1•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Feçl~r:al. 

Senado Federal, 31 de julho de 1991.- Senaçlor Mauio 
Benevides,Presidente 

ATO DO PRESIDENTE N' 611, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e de acordo com a .;ompeténcia que lhe 
foi delegada pelo Ato da Comissão Diretora ri' 1, de 1973, 
resolve designar o Diretor da Secretaria de Comunicação So
cial, MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, Matricula 
2666, para substituir o Diretor-Gera1, durante os seus impedi-
mentos legais e eventuais. -

Senado Federal, 31 de julho de 1991.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. · 

PORTARIAS. 

PORTARIA N• 27, DE 1991 

O Primeiro- Secretário do Senado_ Federal~_ no_ uso das 
suas atribuições regimentais, resolve designar MÃRío ,.SÉR: 
GIO DA SILVA MARTINS, Analista Legislativo, TANIA 
MARA CAMARGO F ALBO ALVES DA CRUZ, Analista 
Legislativo, e ANTÓNIO CARLOS FERRO COSTA, Ana
lista Legislativo, para, sob a presidêriCia do primeiro; integra-

r~rp. comissão de inquérito incumb_ida de apurar os fatos cons
tantes do Processo n' 012567/91-4. 

Senado Federal, 19 de julho de "1991. -Senador Dirceu 
Carneiro, Primeiro Se~retário. 

PORTARIA N' 28, DE 1991 

O Primeiro Secretário do S~nado Federal,_ no uso das 
suas atribuições regimentais, reSOlve designar MÁRIO SÉR
GIO DA SILVA MARTINS, Analista Legislativo, TÂNIA 
MARA CAMARGO FALBO ALVES DA CRUZ, Analista 
Legislativo, e ANTÓNIO CARLOS. FERRO COSTA, Ana
liSta Legisla~ivo, para, sob a presidência do primeiro, integra
rem comissão de iriquérito iricumbida de apurar os fatos_ cons-_ 
tan(es dos Processos n" 009389/91-1 e 005949/91-2. 

Senado Federal, 19 de julho de 1991. senador Dirceu 
Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N•14,.DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado .Federal, no usO das suas 
atribuições regulamentares, resolve designar o servidor JOR
GE LUIZ PEÇANfiA ALMEIDA, Chefe da Seção de Reda
ção para responder pelo expediente do Serviço de Instrução 
Processual da Subsecretaria de A.Qministração de Pessoal, nas 
faltas e impedimentos.do seu titular. 

Senado Federal, 12 de julho de 1991.- José Passos Porto, 
Diietór-Geral Senado Federal. 

SECRETARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

ORDEM DE SERVIÇO N• 1, DE 1991 

O Diretór da Secietari3 de _Serviços Especiais, no uso 
de sua competência atribuída pelOS arts. 221 e 284, do Regula
mento Administni.tiVó do Senado Federal, aprovado pelaRe-
solução n' 58, de 1972, resolve: ·· 

~ Ait. 1' Fica estabelecido que a partir da vigência da 
presente ordem de serviços, as escalas de plantões do período 
no_turno dos servidores lotados no Serviço de Transporte do 
Sen*do Federal, passarão a Obedecer à escala de 12 (doze) 
hoi-as de trãb<ilho pór- 3-6 (tiiritâ--e ·Seis) horas de descanso, 
em regime de revezamento e organiZados em grupos de tur
mas, a serem definidos pelo chefe daquele serviço. -

Art. 29 Esta ordem de serviço entra em vigor na data 
de_ sua publicação. 

Art. 31': -Fic_a_m revogadas as disposições em contrário_~ 
Brasília, 10 de julho de 1991.- Antônio J. S. Machado, 

Djretor. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

Ata da 59 Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada em 06 de junho de 1991 

Aos seis dias do mês de junho do ano de hum mil nove
centos e noventa e hum, às onze horas e trinta minutos, re_u
niu-se ordinariam_ente o Conselho Deliberativo· do Instituto 
de Previdência dos Congressistas-IPC, em sua sede, situada 
no anexo I da Câmara dos Deputados, 259 andar, sob a Presi
dencia -do Senha~ Deputado Domingos Juvenil, com a pre
sença dos Senhores Conselheiros Deputados Manoel castro, 
Solon Borges dos Reis, Aloisio Vasconcelos, Deputada Ra
quel Cândido, Senador~s Josaphat Marinho e Cid Saboia de 
Cãrvalho •. Doutores Pedro Alves de Freitas, Henrique Lima 
Santos e r;>jacyr Arruda. Preseiltes, também, o Senhor Sena-
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dor Wilson Martins, Vice-Presidente do IPC e o_Senador Na
bar Junior, Tesoureiro deste Instituto. Observado o quorum 
regimental, o Presidente iniciou os trabalhos, determinando 
ao Senhor Secretário a leitura da Ata da reunião anterior, 
realizada no dia 23 de maio último, Após a leitura, a Ata 
foi discutida e votada, tendo sido aprovada sem restrições. 
Em seguida, o Presidente apresentou ao Cons_elho o_s demons
trativos contábeis- e os balançet_es refe_r_~ntes aos meses de 
janeiro, fevereiro e março do corrente ano, que foram relata
dos pelos Conselheiros Deputados Pedro Corrêa, Solon Bor
ges dos Reis _e Paulino Cí_Cero _de Vasconcelos, respectiva
mente. Em discussão e VotaÇãO, essaS mafériã.s -fóram a: pro
vadas por unanimidade. Em seguida, o Presidente apresentou 
dois Projetes de Resolução, o primeiro autoriza ao Presidente 
do IPC alterar a estrutura do quadro de pessoal deste Instituto 
e dá ou~ras providências e o" segundo, regulamenta a concess-.ro~ 
de auxmo-doença e dá outras providências. Ambos os projetas 
foram colocados em discussão e votação, tendo sido aprovados 
pelos Conselheiros presentes, tomando essas Resoluções os 
números 03/91 e 04/91, respectivamente, que serão publicadas 
à parte. Continuando, o Presidente comunicou ao Colegiada 
sobre as dificuldades que· o Instituto vem enfrentando, tais 
como a falta de máquinã.s de escrever, de calcular, finha telefó
nica, etc (disse só existir uma lii:J_ha tel~fônica paia atender 
aos pensionistas espalhados p~r todo território-nacional). Co
municou também que o Instit_utó não dispõe de aparelho de 
fax-simile. Informou que tem solicitado esses aparelhos e uten
sflios à Câmara e ao Senado, mas que, até o momento pre
sente, nenhuma providência tinha sido adotada. Dado essas 
informações, o Conselho, por sua unanirriidade, autorizou 
ao Presidente adquirir essas máquinas-e equipamentos com 
recursos próprios do IPC, que passariam a incorporar ao seu 
património. Em seguida, foram ap~e_ciados e aprovados os 
seguintes processos: 1 - de aUXIlio-doença - processos de 
João Ricardo Mendes (728/91), Antonio G.aldíno da SUva 
(770/91), José Mandelle Filho (750/91), Emílio Hoffmann Go
mes (782/91), Neusa Casares de Queiroz(787/91), Francisco 
Inácio de Oliveira (807/91), e Nydia de Castro e C. Barrozo. 
(744/91), Juarez Rocha Gomes (805/91), Raimundo Nonato 
R. Cordeiro (852191), Ronaldo de Oliveira Noronha (794/91), 
Valquíria Pereira Madeira (747/91), Solange Maria Machado 
Correa (795/91), Maria Betânia Ferreira Maia (748191), Zilá 
Dias (839/91), Estela Maria Ferreira Rossi(746/91), José Cou
tinho de Araújo (743/91), Raimundo Gomes da Silva (791/91), 
Mílton Teixeira de Fíg\Jeiredo (853/91, João da Silva Neto 

(837/91), Rubens Ferreira Guimarães Díníz (800191), Tere
zínhJI de Jesus Dantas (827/91), Wesley Vasconcelos Gomes 
(831/91), Adelci Almeida Pence (854/91), Belcina Rodrigues 
de Abreu (863/91), José Carlos Britto Gomes (846/91), Lílíane 
Santos da Silva (866/91), Luízx Mário Ramos Porto (849/91), 
Maria Tereza Lasserré Nunes (848/91), Maria do Cimno Gil 
Mesquita (857/91), Maedes Jordão Santana (855/91), Marcos 
Antonio Moares Pinto (845/91), Patricia Saint-Clairda Silveira 
(8~1/9.1), Pedro Tavares da Silva (862191), Sandra Claudia 
Costa Bastos (864/91 ), Sandra Regina da Silva Brito Gomes 
(847/91) e Sebastião Lino Ferreira (856/91). Nada mais haven
do a tratar, foi encerrada a Reunião às_ treze horas -e -trinta 
minutos. E, para constar, eu Raymundo Urbano, Secretário, 
lavrei a· presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. (Entra Assinaturas) 

), e Daso de Olívera Coimbra (865/91). 2 - de pensão - EXTRA TO DE CONTRATO· 
processos de Maria Abadia Caixeta de Sá (468/91), Raimunda 
Ferreira Silva (774/91), Laurita Meneses Evaristo (796/91), Espécie: Contrato n• 12/91. 
Guaraciaba Silva Calmon (8D.6!91), Gerardo Lima de Aguiar -contratada: Dinâmica -Empresa_ de Serviços Gerais 
(759/91), Jacira da Silva Vieira (509/91 e Iracema Assunção de Brasflia Ltda. 
do Amaral (784/91); 3 - de integralização de carência os Contratante: Senado Federal. 
processos de Vicente de Paulo Nascimento (814/91), e Elga Objeto: Fornecimento de refeições tipo "quentinha" a 
Jagerfeld de Barros (762191); 4- de cancelamento de inseri- plantonistas de diversos setores do Senado Federal. 
ção - processos de Antônio Alves Neto (843/91), Antônio Crédito pelo qual cm'rerá a despesa: À conta do Programa 
Alves Silva Neto (836/91), Antonivam Fernandes Lima de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
(825/91), Antonio Carlos Rios Loureiro (830/91 }, Alba Valéria 3490-3924/9-
Gomes de Paula (828/91), Cleide de Freitas Nunes Souza Empenbo: Foi emitida a Nota de Empenho N• 00197/0. 
(838/91), Delzuíte de Souza (842/91), Edívaldo Tavares Valor Contratual: Estimado em Cr$8.500.000,00 (oito mi-
(835/91), Elídonio Alcantara Lima (829/91, Elis Neísí de Oli- lhões e quinhentos mil cruzeiros). 
veíra (816/91), Gustavo Antonio Mendonça de Freitas Vigência: 6-5-91 a 5-5-92. 
(823/91), Ira! Silva Lopes França (834/91), João Carlos Brito - Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto. 
Gomes (826/91), Jose Pereira da Silva (822191), Janíce de Pela Contratada: Eliana Maria Passos Pedrosa. 
Carvalho (824/91), Manoel Pereira de Souza (833191), Ozelita Gerson Martins de Rezende, respondendo pela Subscre-
Marcelino de Arruda (832/91, Paulo Malheíro da Rocha Pinto taria de Administração de Material e Património. 
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EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n' 038/91. 
Contratada: Elevadores Otis Ltda. 
Contratante: S_enado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, preventiva 

e _corretiva, com fornecimento de peças de reposição, em 5 
(cinco) elevadores da marca- Otis, de propriedade dQ Senado 
Federal. . . _ . . . ." . . 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa 
. de Trabalho 03-Q07.0025.2022/0002, Natureza da Despesa 

3490-3947/0. -· . - - "-- -- . .. -. . 
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho N' 0019513. 
Valor Contratual: Estimado em Cr$3.000.000,00 (três mi-

Ihões.de cruzeíros). ____ , _ 
Vigência: 26-6-91 a 31-12-91. · 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto. 

Pela Contratada: Rubens Gasp-arello Pinheiro. 
Gerson Martins de Rezende, respondendo pela Subscre

taria de Administração de Material e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n' 039/91. 
Contratada: APF - Comércio, Indústria e Represen

tações Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Fornecimento de peças e acessórios- novos, para 

veículos da marca General Motors do Brasil de propriedade 
do Senado Federal. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa 
de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
3490'3046/2. . 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho N• 00658/0. 
Valor Contratual: Estimado em Cr$3.000.000,00 (trés mi-

lhões de cruzeiros). 
Vigência: 26-6-91 a 31-12-91. . 
Signatários: Pelo Senado F_ederal: Dr. José Passos Pôrto._ 

Pela Contratada: Luzinete Ferreira Farias. 
Gerson Martins de Rezende, respondendo pela Subsecre

taria de Administração de Material e Património";- -

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n• 040/91. __ _ 
Contratada: APF - Coniércio, Indústria e Represen

tações Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Fornecimento de peças e acessórios novos, para 

veículos da marca Volkswagen de propriedade do_Senado 
Federal. 

Crédito pelo quã.l correrá a despesa: À conta do Programa. 
de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
3420-3046/2. . - - .. . .. . - .~ '~·. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho N• 0065712. 
Valor Contratual: Estimado em Cr$3.000.00:0,00 (trés mi~ 

lhões de cruzeiros). 
Vigência: 26-6-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto. 

Pela Contratada: LuZinete Ferreira Farias. · 
__ . ~erson Martins de Rezende, respondendo pela Subscre-
tana de_ -~dminis_!tãção de Material e Patrimónío. ' 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n~ 006/90. 
Contratada: Sitran - Indústria e Comércio Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Acrescenta 2 (dois) garçons para o café dos senho

res senadores e 3 (três) mecânicos para o Serviço de Trans
porte. 

Crédito pelo qual correrá a despesas: À conta do Progra
ma de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
3490-396015. . .. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 00024/8, 
de 31-1•-91. · · · 

. Valor Contratual: Estimado em Cr$240.000.00.0,00 (du
zentos-e quarenta inilhões de cruzeiros). 

Vigência: 1•-1-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto. 

Pela Contratada: Francisco Alencar Rodrigues. 
~erson Martins de Rezende, respondendo pela Subsecre

taria de Administração de Material e Patriniónio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Segundo .Termo Aditivo ao Contrato n' 026/90. 
Contratada: Empresa Brasileira de Telecomunicações SI 

A:- EMBRATEL. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Acrescenta 7 (sete) linhas de telex. . 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa 

de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
3490-3937/0. - .. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 00777/3, 
de 20-5-91. · 

Vaior Contratual: Estimado em Cr$650.000,00 (seisceri-
tos e cinqüenta mil crUzeírOs. · · · 

Vigência: !•-1-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto. 

Pela Contratada: Jorge Luiz da Silveira. 
Gerson Martins de Rezende, respondendo pela Subsecre

taria de Administração-d_e ~aterial e Patrim'ônio. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 114' SESSÃO, EM 2 DE AGOSTO DE 
1991 

1.1-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE _ . 
1.2.1 - A viso do Presidente do Tribunal de Contas 

da União 
- N' 393/91, encaminhando cópia do relatório e voto 

proferidos pelo Serihor Ministro Fernando Gonçalves ao 
examinar o relatório de inspeção ordinária realizada no 
Instituto Nacional de Tecnologia- INT. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1991 (n' 159/91, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú· 
blica, que alterá disposições do Código de Processo Penal 
Militar e da Lei da Organização Judiciária Militar. Discus
são encerrada, fiCando a votação adiada nos termos do 
art. 168 do Regimonto Interno. 

Projeto de Resolução n' 12, de 1991, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece princípios ge
rais de processo legislativo e dá outras providências. Reti_· 
rado da pauta. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 11, de 1991, 
de autoria do Senador Alfredo Campos e·outros senhores 

senadores, que altera a redação do § 3\> do art. 57, do 
§ 49 do art. 66, do § 39 do art. 68 e do. art. 166, caput 
e seus§§ 1~" e 2~" da Constituição Federal. Discussão encer
rada. 

1.3.1- Comunicações da PresidêOcia 
-Recebimento do Ofício ri'. S/34/91 (n' 602/91, na 

origem), através do qual o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, solicita autorização para emitir Bónus do Te
souro do Estado do Rio de Janeiro --:- Série Especial -
BTRJ-E, no valor equivalente a 379.838.897 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFfRJ. 

-Arquivamento definitivo do Projeto de Resoluç_ão 
n' 3/91, de autoria do Senador Gerson Camata, que dá 
nova redação aos dispositivos que mencíona do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

são 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATADA COMISSÃO 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 114~ Sessão, em 2 de agosto de 1991 
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Sr. Alexandre Costa 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Affonso Camargo -Alexandre Costa - Chagas _Rodri-: 
gues -Esperidião Amin- Garibald Alves- Gerson Cama ta 
-João Calmon -João França -José Paulo Biso!- Magno 

Bacelar- Mauro Benevides- Nabor Júnior- Nelson We_
dekin. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de_13_ Srs._ Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sess_ão. 
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EXPEDIENTE 
CllNTRO OllÁPICO DO SENADO PBDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Oeral do Sendo Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor E:roecutivo 

DIÁRIO DO CONORI!SSO NACIONAL 
Impre=o 1ob respoasabilidade da Meu. do Seudo Federal 

CAALOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adaiailtr&tivo 
WIZ CAALOS DB BASI'OS 
DirelOr Industrial 
PLORJAN AUOUS'IO 00ll'l1!1HO MADRUGA 
Dirctor Adjuato 

Sob a proteçãb de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secreíárl.Ci"f>J·ocederá à leitura do expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO PRESIDENTE DO TRffiUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO 

N' 393/91, de 29 de julho passado, encaminhando cópia 
do relatório e Voto proferidos pelo Senhor Ministro Fernando 
Gonçalves, ao examinar o relatório de inspeção ordinária reali· 
zada no Instituto Nacional de Tecnologia- INT. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -,.O expediente 
lido vai à publicação. 

Passa·se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

(Pausa.) 
S~ Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa.) -
S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Pªs~ª·.>_e à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 27, de 1991 (n' 159191, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera dispo
sições do Código de Processo Penal Militar e _da Lei da 
Organização Judiciária Militar, tendo 

PARECER, sob n' 223, de 1991, da Comissão 
- de ConstituJção, Justiça e Cidadania, pela constitu

cionalidade, juridicidade, e no mérito favorável, com 
Emenda n"' 1-CCJ, que apresenta. 

Em discussão o·projeto e a emenda, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendu quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão e de acotdo com o disposto no 

art. 168, do Regimento Jnterno, a m!itéria_ sai da Oidem-ao--

ASSINATIJRAS 

·------ Cr$ 3.519,65 

Tiragem 2.200 exemplares. 

Dia, devendo a ela retornar, oportunamente, já em fase de 
votação. 

~V$1<. PRESIDENTE .(Alexandre Costa)- Item 2: 

DíScussão;-em ftifno-único, do PrOjeto de Resolução 
n' 12, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 

____ que estabelece princípios gerais de processo legislativo, 
e dá outras providências,- tendo -

PARECER, sob n' 221; de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitu

cionalidade e juridicidade do p~oj~t_?. ---

A Presidência informa ao Plenário que, n9s tennos do 
disposto no art. 175, alínea e, do Regimento Interno, deter
minou a retirada do Projeto de_ Resolução no 12, de 1991, 
~a pauta da presen~e sessão. por falha de instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 3: 

- -Discussão, eni -prírrieirO turno, da Proposta de Emenda 
á Constituição n9 11, de 1991, de autoria do Senador 
Alfredo Campos e outros·senhõies senadores, que altera 
a redação do § 3' do art. 57, do § 4' do art. 66, do 
§ 3'do art. 68 e do art. 166, caput, e seus §§ I' e 2' 
da Constituição FederaL (5~ Sessão de di:;;cussão.) 

Obedecido o disposto no art. 35.8, § 2', do Regimento· 
Interno, transcorre hoje o último dia para a discussão da 
proposta e apresentação de emendas, assinada por 113, no 
mínimo~ da Composição do Senado. 

Em discussão a proposta de emenda à Constituição, em. 
primeiro turno. (Pausa.) 

~ão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria será incluída em Ordem 

do Dia, oportunamente. 

QS)t. PRESIDEl'jTE (Alexandre C.ista)- A Presidência 
recebeu o Ofício n' S/34, de 1991 (n',6Ü2!9!, na origem). 

-~través do_ .qu~J.9 Go_vem_o do :Estado do Rio de Janeiro, 
nos termos da Resolução n9 58, de 1990, do Senado_Federal, 
solicita autorização para emitir Bônus do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro - série espedat - BTRJ-E, no valor 
equivalente a 379.838:897 Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ. 

A matéria será encaminhada à ComissãO de AssUntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).:-::: A Presidência 
comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no 
parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem inter-
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posição do recurso ali previsto no sentido da tramitação da 
matéria, determinou o- arquivamento definitivo do Projeto 
de Resolução n~ 3, de 1991, de autoria do Senador Gerson 
Cama ta, que dá nova redação aos dispositivos- que menciona 
no Regimento Interno do_Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

- 1-----

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 28, DE 1991 

(Incluíndo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do_ Projeto de Lei da Câmara 
n• 28, de 1991 (n• 2/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano Na
cional de Informática e Automação- PLANIN (dependendo 
de pareceres das Comissões de Educação e de Assuntos Eco
nómicos). 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está encer' 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 35 minutos.) 

ATA DA COMISSÃO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA 

16' reunião realizada em 19 de junho de 1991 
(ReuniãoOrdináría) -

Às dez horas do dia dezenove de junho, de mil novecentos 
e noventa e um, na sala da comissão, sob a Presid_ência _do 
Sr. Senad_or Nelson Carneiro; reúne-se a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, com a presença dos Srs. Senado
res: Lourival Baptista, Oziel Carneiro~ Amazonino Me_ndes, 
Ronaldo Aragão, Francisco Rollemberg, Chagas Rodrigues, 
Valmir Campelo, Wilson Martins, Amir Lando, Pedro Simon, 
Eduardo Suplicy, Jutahy Magalhães, Carlos Patrocínío, José 
Fogaça, José Eduardo, Elcio Alvares, Cid Sabóia de Carvalho, 
José Paulo Bisol, Maurício Corrêa, Mansueto de Lavor, Josa
phat Marinho, Nabor Júnior. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores: Antonio Mariz, Odacir 
Soares, Magno Bacelar e Junia Maríse. Havendo número-regi
mental, o Sr. Presidente declara aberta a sessão e dispensa 
a leitura da ata da reunião __ anteríor, que é_ dada como apro
vada. A seguir, passa~se __ à apreciação da pauta, na ordem 
determinada pelo Sr. Presidente: Item 1- Mensagem n~ 069, 
de 1987, do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, o pedido de ratifiCaçâo de alienação 
do imóvel ''fazenda Baía de Pedra'', com 7.713,5419 ha, situa
do no Município de Cáceres, no Estado de Mato Grosso. 
O Relator, Senador Amazonino Mendes emite parecer con
cluindo pela constitucionalidade da matéria, porém de juridici
dade controversa, devendo ainda, ser encaminhada à Comis
são de Assuntos EconómícOs, para -análise do mérito. Em 
fase de discussão sobre o assunto, o Sr. Senador AmirLando 

solicita vistas de matéria, obtendo o deferimento da Presi
dência. O Sr. Senador Josaphat MarinhO sugere que a matéria 
seja colocada em diligência, pai:a nielhor instruir a comissão. 
A Presidência coloca em Votação a referida sugestão, que 
recebe o acolhimento unânime do Plenário; após processada 
a diligência, a matéria será encaminhada ao Senador Amir 
Lando, para vistas. Item 2- Diversos n? 11, de 1990: dispõe 
sobre questão de ordem levantada pelo Senador Maurício 
Corrêa concernente a competência para apreciação de vetoS 
após a instalação da Câmara Legislativa do Senado FederaL 
O relator da matéria, Senador J9sé Fogaça_, emite parecer1 

Presidência sobre a referida questão de ordem. Não havendo 
objeções, é aprovado o parecer do relator por unanimidade. 
Ofício "S" n• 57, de 1990, do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando ao Presidente do Senado 
Federal, cópia da queixa-crime contra o Senador José Ignácio 
Ferreira, no qual solicita ao Senado Fe_deral o pedido da neces
sária licença prévia, conforme dispõe o art. 53, § 1 ~,da Consti
tuição Federal, em virtude da imunidade processual de que 
goza o referido parlamentar. O parecer emitido pelo Senador 
José Eduardo conclui pelo arquivamento da matéria por falta 
de objeto. Após debate sobre o assunto, o relator acolhe 
sugestão da comissão, e conclui o parecer pela prejudicialidade 

-da matéria, por decurso de prazo. Nestes termos, o parecer 
é aprovado por unanimidade. Item 4 - Projeto de Lei da 
Camara n• 59, de_ 1987, de autoria do Deputado Adylson 
Motta, que dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura de 
concurso de projetas arquitetônicos para edifícios públicos 
do Governo Federal e dá outras providências. O relator; Sena
dor José Eduardo conclui parecer pela constitucionalidade, 
juridicidade e aprovação quanto ao mérito. Após amplo deba
te sobre o assunto, coloca-se em votação o parecer do relator, 
que recebe aprovação unânime. Item 5 - Projeto de Lei 
da Câmara n' 55, de 1990, do Poder Executivo, que dá nova 
redação ao artigo 33 da Lei n• 4.137, de !O de setembro de 
1962, que regula a repressão ao abuso do poder económico. 
O parecer-emitido pelo Senador Maurício Corrêa conclui pela 
prejudicialidade da matéria. Não havendo discussão é colo
cada. em votação a matéria, sendo agr~vado por unanimidade 
o parecer oferecido pelo relator. Item 6 - Projeto de Lei 
da_ Câmara n~ 23, de 1988, de autoria da__Deputada Sandra 
Cavalcan~i, que incorpora terrenos da União Federal ao Patri
mónio da COHAB-RJ para loteamento e venda aos flagelados 
das enchentes do Estado do Rio de Janeiro. O Sr. Senador 
José Fogaça emite parecer concluindo pela constitucionali
dade, jurídicidade e aprovação quanto ã.o mérito. Não haven
do discussão, coloca-se em votação o parecer que recebe apro
vação unânime. Item 13- Projeto de Lei do Senado n~ 151, 
de 1980: de auto_ria do Senador Nelson Carneiro, que_ disci
plina o emplacamento de carros oficiais e dá outras providên
cias. O parecer emitido pelo relatOr, Senador Oziel Carneiro, 
conclui pelo arquivamento da matéria. Não havendo discus
são, coloca-se em votação o parecer que recebe aprova-ção 
unânime. Item 14 -Projeto de Lei do Senado N• 11, de 

· 1991, de autoria do Senador Wilson Martins, que altera a 
Lei n• 5.197, de 3 de janeiro de 1967,_ que dispõe sobre a 
proteção à fauna; revoga a Lei n~ 7.653, de 12 de fevereifo 
de 1988 e dá outras providências. (Competência terminativa.) 
O parecer emitido pelo Senador Elcio Alvares concluí pela 
constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao méri
to, acolhendo uma emenda oferecida pelo Senador Alfredo 
Campos. Em fase de discussão, a Presidência concede vístas 
ao Senador Amir Lando. Item n' 16- Projeto de Lei do 
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SenadQn" 95, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
que dispõe sobre a divulgação dos principais devedores junto 
à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério do Trabalho 
da Previdência Social e Caixa _Eco"nómica Federal e dá outras 
providências, - (competência tcrrhinativ-á). O parecer emi
tido pelo Senador José Fogaça conClui pela aprovação da maté
ria, nos termos do substitutivo que oferece. em fase de discus
são, a Presidência concede vistas aos Senadores Maurício Cor
rêa e Pedro Simon. A- -seguir, a Presidência anuncia extra
pauta, a apreciação do Projeto de Lei do Senado n' 61, de 
1991, de autoria do Senador Walmir Campelo, que dispõe 
sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade 
da União, vinculados ou incorporados às Forças Armadas, 
situados no Distrito_Federal e dá outras providências. O pare
cer do relator, Senador Jutahy Magalhães conclui pela consti
tucionalidade e juridicidade da matéria. Foi ccincedido vistas 
em conjunto aos Senadores Cid Sabóia de Carvalho e Oziel 
Carneiro. A matéria foi devolvida pelo Senador Ozief Car
neiro com voto em separado concluindo pela sua inconstitucio
nalidade e pela rejeição quanto ao mérito. O Sr. Senador 
Cid Sabóia de Carvalho libera a matéria apresentando voto 
oral, apoiando o parecer do relator .. Após amplo debate, opor
Umidade em que usam da palavra os Srs. Senadores Maurício 
Corrêa, Valmir Campelo, Chagas Rodrigues, José Paulo Bi
sol, Jutahy Magalhães, Nabor Júnior e o Presidente, Senador 
Nelson Carneiro, que na oportunidade, acolhe sugestão do 
plenário optando pelo adiamento da discussão, para que o 
relator possa revisar a matéria e estudar as sugestões apresen
tadas pela comissão, no sentido de consertar os -vícios de ín
constitucionalídade que apresenta o projeto. Nesta oportu
nidade encerra-se a reunião, ficando adiada, também, a apre
ciação dos demais itens da pauta. Nada mais havendo a tratar, 
eu, Vera Lucia.Lacerda Nunes, lavrei a presente ata que, 
após lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente 
e levada à publicação, juntamente cOm os registras taqulgfã- -
ficos_._ - Nelson Carneiro. 

ANEXO Ã ATA DA /6' REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 
REALIZADA EM 19-6-91, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .::.... Havendo 
número regirilental, declaro aberta a reunião. , 

Nobre Senador Oziel Carneiro, como V. Ex~ é pelo arqui
vamento da matéria, que é da minha autoria, não-preciso 
passara-p-residência a V. Ex~. o projCto, realmente, jfperdeu 
a oportunidade. 

O SR. OZIEL CARNEIRO -Esse projeto de autoria 
do nobre Senador Nelson Carneiro, visava moralizar o _serviço 
público quanto ao emplacamento de carros oficiais. Nó eritan~ 
to, ele teve um trâmite muito lento ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - De !980 
até agora. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - .,e nesse interregno a 
Lei n" 8.052~ de 1990, regulamentou a matliiã. Embora tivesse 
tido parecer favorável em todas as comissões, inclusive, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos 
Deputados, perdeu a oportunidade e, por isso, consultei o 
nobre autor do projeto e S. Ero concordou que se sugerisse 
o arquivamento do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em votação 
o projeto. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passamos ao Item 3 da pauta. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo, para 

proferir parecer. - - -

O SR. JOSÉ EDUARDO- Sr. Presidente: 
.É lido o seguinte) 

PARECER 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presic. 
dente, o arquivam"e.nto tem alguns aspectOs que precisam ser 
discutidos. Principalmente porque o Senador José Ignácio Fer
reira, na verdade, no momento em que estamos falando, já 
não é mais titular desta Casa. Portanto, a licença é absoluta
mente desnecessária. 

Mas eu queria apenas sugerir que o arquivamento não 
fosse por falta de objeto. Em face do retardamento do exame 
da matéria, a figura exata seria a do envelhecimento, a da 
-decadência, não há então, rázão para o noSso exame_. Mas 
não é por falta de objeto, O objeto.persiste. Apenas se perdeu 
a oportunidade, pelo decurso do tempo, pois já não encontra 
o Sr. José Ignácio Ferreira comO--senador da República. O 
objeto continua, mas não há mais necessidade da autorização 
solicitada, porque, na verdade, a matéria decaiu. Queria suge
rir que houvesse esse reparo. O objeto continua o mesmo. 
O objeto do pedido é processar o Senador José Ignácio Ferrei:. 
ra. Como ele não é mais senador, fica o pedido para proces
Sá-lo sem oportunidade, porq~e esta se perdeu no tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Está preju-
dicada a matéria._ -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- A matéria 
está prejudicada pelo decurso do tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Vejo que 
o nobre relator está de acordo. Então fica declarada preju
dicada a matêria. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - E não por 
falta de objeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Olmeiro)- Em votação 
a maté_ria. 

Os Srs. SenadOres que -a aprovam queiram peimaneCer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Havendo número, passamos ao item I. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amazonino Men~ 

deS, para· emitir parecer. ---- - - ---

O SR. AMAZONINO MENDES - Sr. Pre~ide.nte: 
(É lido o seguinte.) 

PARECER 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em discus
são a ~atéria. (Pausa.) 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Senador Cid Sa-
bóia de Carvalho. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVÀLHO- Sr. Presi
dente, o relatório está muito bem colocado pelo Senador Ama
zonino Mendes. 

Mas é preciso analisarm-os bem o que está acontecendo. 
Na verdade, houve alienação indevida, por parte do Governo 
Federal, de terras ruraiS. E como esse procedimento não teve 
o respaldo constitucion-al a ele atinente, hoje já-há uma-nova 
transferência. A firma L. Pinto Arruda e Companhia Ltda. 
aliena a mesma terra, ou parte dela --não sei bem -a 
Lúcio Pinto Arruda. 

Vem, agora, ao Senado Federal para convalidar essa tran
sação. É certo, Sr. Presidente, que há a nulidade. Aqui há 
mais do que aquele item da forma prescrita ou não prescrita
em lei, que constitui um requisito do Código Civil. No mo-. 
men+o em que o Governo Federal alienou sem autorização 
senatorial, também é agente incapaz, porque não está inves
tido da aptidão jurídica para fazé-lo. 

Então, há duas condições de nulidade absoluta. Certo 
que tudo pode ser convalidado, porque o ato nulo pode ser 
convalidado. Inclusive, por ser áreã de experiência de V. Ex•, 
V. Ex!' sabe que os registras civis nulos podem ser convalidas 
em face de fatos subseqüentes e decisões judiciais que mandem 
dar a devida validade jurídica àquilo que antes era nulo e, 
de repente, se tornou aceitável nos termos da lei. Mas, nós 
estamos num momento, Sr. Presidente, em que muito se discu
tem essas alienações do Governo Federal, sejam alienações 
aqui em Brasília, s'e.Jam alienações rurais, seja-· o-que· for. 
O Goverflo fez uma giande propaganda na alienação das cha~ 
madas mansões, ti:rândo um proveito publicitário bem maior 
do que o proveito financeiro riil. venda dos imóveis. Há aquela 
questão de disparidade no exame da alienação de imóveis 
aqui em Brasfiia, há mil circunstâncias a serem examinã.das. 
Por isso, acho que tem toda razão o relator da matéria quando 
sugere que, quanto ao mérito, se manifeste a Comiss~o de 
Assuntos Econômícos, porque eStariios aqui apreciirido mais 
um aspecto de con-stitucionalidade e de legalidade. _ 

Mas, se há outros aspectos, eles devem ser examinados 
por outra comissão. Talvez a mais pertinente à matéria seja 
realmente a de Assuntos Económicos, que ãvaliará o interesse 
do Estado na convalidação desse ato nulo. Na verdade, Sr. 
Presidente, rigorosamente, ato nulo não se convalida. É até 
a característica do ato nulo que ele não deve produzir efeito 
e nem deve se convalidar. Mas, no nosso _direito, há vários 
exemplos em que, suprindo~se os defeitOs, termina o ato por 
ser convalidado de fato _e de direito. 

Quero apoiar· o 'parecerista, por mandar a matéria para 
a Comissão de Assuntos Económicos, onde o mérito pode 
esclarecer melhor se deve ou não se aplicar a possibiJidade 
de autorizar o Governo e desta forma tornar lícita a transação 
que fçra feita indevidamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSE -EDUARDO - Gos1arlãde--saber se_o_ 
Relator pode informar desde quando foi feita a venda à L. 
Pinto Arruda e Companhia Ltda., desde quando ela detém 
a posse dessa área? 

O SR. RELATOR (Amazonino Mendes)- Segundo 
consta do processo, desde 1946. A venda teria sido feita em 

1946. Eu gostaria de aduzif, com -a permissão do Sr. Presi
dente, que me parece que o titular da firma que originaria
mente a comprara, sem cumprir as formalidades pertinentes, 
quer alienar metade dessa área para o titular da firma, que 
é o Sr. Lúcio, e com isto, tentar formalizar parte da venda. 
Parece-me que é uma atitude de fraude; resulta claro para 
mim. E o que é nulo não geta direito. _Parece-me que está 
muito clara a tentativa de fni.udar a lei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Pergunto, 
intervihdó no debate, se não seria ·o caso de se pedir que 
viesse ao exame da comissão a primeira venda, porque essa 
é nula. Sendo nula, nós vamos para a segunda. Penso que 
seria o caso de converter em diligência, para que viesse ao 
exame do Senado Federal a primeira venda, aquela dos dez 
ou quinze mil hectares. Se essa primeira venda é nula, a segun
da, conseqüentemente, também é. É apenas urna sugestão. 
Evidentemente, não estou votan<~o. 

O ·sR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, o relator concluiu que há constitucionalidade, legali
dade dy.vidosa, mas quer primeiro o exame do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Mas aí ele 
quer o exame da segunda venda. Acredito que devamos exami
nar a primeira ... 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Mas seria 
sobre o todo, conseqüentemente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-Não. Exata
mente.. a primeira, porque se ela é nula. como é que um cidadão 
que tem um bem adquirido de forma irregular pode faier 
um segundo processo? 

O SR. RELATOR (Amazonino Mendes)- O atual pro
cesso estaria totalmente prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Todo o pro
cesso, salvo parecer em contrário dos ilustres colegas. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Na Mensa
gem IT' 69, de 1987, o Governo, ao J;D.anifestar interesse nessa 
regularização, não o deve ter feito somente quanto a área 
nova, a área a ser desmembrada, inas quanto ao todo. 

O SR. AMAZON!NO MENDES -A mensagem trata 
apenas da parte a ser desmembrada. 

-O SR. CID SABÓIA DÉ CARVALHO- Então, o 
Presidente tem razão. _ -

O SR. AMAZONINO MENDES -A mensagem trata 
"apenas da venda da metade da área, cuja venda era nula. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Nesse caso 
o Presidente tem toda a razão. Se nula é a inicial, nula é 
a segunda. 

O SR. ELCIO ALVARES -_Mas tenho a impressão 
d~ gue a solicitação, ou melhor, a propositura feita pelo Presi
dente é extremamente de bom-senso. É importante verifi.car 
da origem, se realmente procede de fato; se esta venda, efêti
vada em 1946, não teria cumprido as exigéilcías legais. Pare
ce-me que essa diligência se faz necessário. 

O SR. ·AM.IR LANDO ~ Eu gostaria de solicitar vista 
desse processo, porque trabalhei vinte anos nessa matéria 
e gostaria de analisá-Ia com maior profundidade. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Acredito 
que V. Ex~ não tenha trabalhado em matéria semelhiDte. 
porque essa é uma operação feita contra a lei. 

O SR. AMIR LANDO- Não, matéria de terras públi
cas, V. Ex~ há de convir. Nem admitiria que V. Ex~ pensasse 
diferente. _ . _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Se; que V. 
Ex~ falou, mas estou certo_ que não é semelhante às que V. 
EX' -

O SR. AMIR LANDO- O animus judicandi, evidente
mente, é perdoável. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Muito obri-
gadoaV.Ex• - · -

É .conc.ed_ido o· pedido de vista ao nobre SeiJ.ador Amir 
Lando. 

O SR. AMIR LANDO- Se já foi requerida a diligência, 
eu, evidentemente, só receberia o proCeSSo ·após o se ti deferi~ 
menta. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Vai ser sub
metido à_ votação o pedido de diligência, que -é- formulado 
pelo relator. __ 

Os Srs. Senadores que estão de acordo permalleçam sen
tados_ (Pausa.) 

Aprovado o pedido de diligência, o processo.depois virá 
ao exame do Senador Amir Lando. 

PassaRse ao Item 2. 
Concedo a Pal3v.ra ao nobre Serjªi:_lor José p!Jga:~a~ ~ · 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. President~: _(leitura do 

parecer.) 

O SR. MAURíCIO CORRÉA -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães ) - Tem a 
palavra o Senador Maurício C9rrêa. ·- -

O MAURÍCIO CORRÉA -Sr_ Presidente, o problema 
dessa questão de qrdem plenária era motivado, inclusive, pela 
contemporaneidade do fato. Hoje, decorrido todo_ esse espaço 
de tempo - a impressão é c;le que já deve ter quase um
período de seis, sete meses que isso foi sucitado -, eu não 
tenho mais nenhum interesse a respeito disso. Concordo, inR 
clusive, com a decisão tomada-Pela Mesa, hoje, porque tenipus 
regit actum. Concordo com o voto do relator. -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-:- Em discus-
~- -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presi
dente, quero deixar consignado nos anais da comissão a miõ.ha 
posição expressa em linhas breves, mas o princípio da contem
poraneidade, a meu ver, é mais forte do que qualquer outra 
disposição. 

No Direito, o prinCtpiO da contemporaneidade é básico. 
Tudo se examina de acorcJo com a ~ei da época em que se 
deu o fato. Do contrário vamos a mp.a confusão muito grande. 

A decisão da Presidência do SCD.ado Federal, atem de 
ter outros fundamentos de ordem oonstituciónal, além de ter 
um outro fundamento, acima de tudo, da ·experiência Parla
mentar do Senador Nelson Carneiró, além de tudo isso- resul
tou muito bem. Não há m~i~ o que se dis-cutir. dUera·a:peilàS 

deixar presente nos anais da Casa-que·,- no Direito, é bás~co 
o"prlnclpio de que se aplica a lei da época, quando se examma 
uma questão situãda naquele tempo, naquela época. Os vetos 
deveriam ser eXaminados pelo Senado Federal, porque se 
referiram a um período em que a coinpetênci3 era do Senado 
Federal. Foram apostos quando a competência era do Senado 
Federal. Mas não há negar que os fatos demonstraram o acerto 
prátic,o, pragmático da decisão do Presidente Nelson Carneiro. 
Apenas para registrar nos anais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. declaro encerrada 
a discussão. · 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acO-rdo com o parecer 

-.queiram permanecer sentados .. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- MUito obri-

gado, Senador Jutahy Magalhães .... 
Item 4 da pauta. 

_Tem a_palavra o Senador. Jos.~ Eduar~o. 
. O SR. JOSÉ EDUARDO -(Leitura do projeto.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em discus
são ó projeto_ (Pausa.) 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, pergunto se vamos resolver sobre o aspeCto da COnstituR 
cionalidade, legalidade,_juridicidade, ou se vai a outra comis
são quantó ao mérito? ·ouanto ãj~ri_9icidad-e, não há dúvida, 
mas quanto ao mérito, penso que devemos discutir. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O projeto 
determina que haja licitação". 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sim. Não 
sei se o concurso de projetas seria realmente conveniente. 
O que estabelece o projeto_ é_ que quando vai ser feita uma 
obra pública, o Governo então deveria abrir Q CQDÇ!J.rso para 
aprovação de projetas arquitetônicos, e os arquitetos doBra
sil, devidamente regularizados diante da entidade de classes, 
poderiam concorrer com suas· plantas etc ... Coilsidero ísso 
um pouco marcado pelo devaneio 1 pelo sonho. Na verdade, 
não sei quais oS arquitetos que terão condições de fazer esses 
projetas a custo de nada, sabendo_ que apenas um será aproR 
vado. Não sei qual a converiiência disso. IssQvai ac~bar benefiR 
ciando aqueles mais prósperos, mais ricos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite-me V_ Ex•? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pols não, 
senador. --·. --. - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É o caso de Brasilia, 
a famosa, a notófia espe-cialidade de que sejam levados todOs 
os projetas de arquitetura para o escritório de Osc:;tr NieR 
meyer. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Como faría
mos para colocai_ Oscar Niem~yer p.um ~oncurso? _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ele entra num con
·curso como os outros. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Aqui, em Brasilia 
o escritório do Oscar Niemeyer tem um contrato ii:lidal. E 
diferente. -- - -



Agosto de 1991 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) 
- - --

Sábado 3 4417 

o SR CID SABÚIA DI: CARVALHO _::_EssalOirevo- no momento em que há o projeto definido, de grande porte, 
garia o contrato. Essa a grave conseqüência de que fala o como as grandes obras também de outros arquitetos de reno~ 
Senador Jutahy Magalhães. Essa lei é maior do que 0 contrato. me, ficariam numa situação defíci1. Não sei se o cidadão teria 

que se submeter. 
O SR, MAURÍCIO CORRíÕA -É um direito adqui-

rido, A coisa julgada, Senador Cid Sabóia de Carvalho, since- O SR, ELCIO ÁLVARES-- Como também o projeto 
ramente, não estou vendo essa preocupação. Diz o art. 1"' não prevê inserções. --
que nenhum projeto arquitetônico para edificação de edifícios O SR, MAURÍCIO CORRÊA- O projeto é uma obra 
públicos para a administração federal direta eindireta e funda- de arte. É criativa para rotular dentro de um concurso, porque 
ções mantidas pela União será levado a efeito, sem a abertura é ato jurídico perfeito. É um contrato que essa lei não pode ... 
de concurso a profissionais registrados nos conselhos regionais 0 SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ Ato jurfdico 
específicos. Isso parece de extrema correção. . perfeitq_, certo. É um contrato que essa lei não pode. 

O SR, CID SABÚIA DE CARVALHO -Mas se trata 0 SR. CID SABÚIA OE CARVALHO_ Mas 0 con-
de algo novo que devemos examinar. Além da concorrência curso é em relação à criatividade da obra. Não só à criativi~ 
pública, haverá um concurso público. A obra pressupõe a dade, mas dar uma oportunidade a novos arquitetos. 
concorrência pública. Além dela, não estou sendo contra, 
mas tentando despertar o debate para chegarmos a essa con- O SR MAURÍCIO CORRÊA -Como mna fei pode 
clusão. Além da concorrência pública, teremos um concurso revogar direito adquirido? Outro" dfa, lião ganhamos a questão 
público. Não ficará muito complicado. do Supremo Tribunal Federal? 

O SR, OZIEL CARNEIRO- Senador Cid Sabóia de O SR, CID SABÚIA DE CARVALHO- No caso, 
Carvalho, gostaria de chamar a atenção. Há um quadro de ~mos para aquele velho problema de Paris que era iluminada 
várias inscrições oficiais. Existe departamentO -de engenharia a gás de néon. Havia um contrato de cem anos com a firma 
e serviços de arquitetura com arquitetos devidamerite regiS- que iluminava Paris, quando surgiu a eletricidade. Deveria 
trados. então Paris continuar iluminada com gás de néon por cem 

OSR,CIDSABÚIADECARVALHÓ~Para(noduzir anos a detrimento da energia elétrica? Esse,é o problema, 
O interesse públiCo prevalece sobre tudo. as plantas. 

O SR, OZIEL CARNEIRO_ Para produzir as plantas O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Vê-se que o art, :i.' 
arquitetónicas e os projetas. - amarra completamente. Excetuam-se os projetas arqu"itetô

nicos, ex~profissionais dos quadros já d:as repartições do Go~ 
O SR CID SABÓIA DECA"RVALHO ___ Isso nas pre- vemo federal, arquitetos ou engenheiros registrados nos Con-

feituras, nos estados. É exatamente o que quero ferir. selhos Regionais da categoria. Isso era para prestigiar uma 
Por exemplo: a Prefeitura Municipal de Forteleza tem obra federal numa cidade, onde, por uma questão de favor, 

um.departamento só para isso. O .Governo do Ce3.rá tàmbém. poder~se~ia dar o projeto a um apaniguaâo do prefeito. A 
Não sei dos outros estados. finalidade do projeto é essa. Não tem outra. 

O SR, MAURÍCIO CORR~A-Mas o art, 2' diz: exce- O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneíro}-É possibílitar 
tuam-se os projetas arquitetônicos feitOs põT ProfiS:SíOn"a:is "de- 0 aparecimento de ... 
quadro oficiais das repartições do Governo federal, arquiteto Rf • ·· 
ou engenheiro registrados nos Conselhos Regionais da catego- O SR, MAU CIO CORREA __:No que tange às obras 
ria. A meu ver, 0 projeto é muito· compacto. Evideritem'eitte, federais, os ministérios que têm os seus órgãos de engenharia 
no caso, parece~me vem mais em defesa d~ Conselhq Regia- e de arquitetura, que vai elaborar o projeto, claro que não 
nal. É para prestigiar 0 órgão de classe. Todos, 0 advogado, terá que ser submetido. Mas a Prefeitura de Caruaru, a Prefei-

tura da minha terra, em Minas GeraiS, em ManhuaçU,-cuJ·o o médico, o arquiteto, têm que ser vinculado ao órgão de 
classe dele. Esse tipo de concurso seria comandado pelo Con- prefeito queria faier um obra lá qualquer, seffi esseS padrões, 
se lho Regional? em conluio com o Governo federal, terá que obedecer, exata-

mente, a essas regras estabelecidas. Por isso, não vejo como 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Isso se faz não aprovar. Apesar de não se ter uma grande exterisão, 

apenas à administração federal. Senador Elcio Álvares, não vejo sinceramente. __ 

O SR, MAURÍCIO CORRÊA - Todo arquiteto tem O SR, JOSÉ FOGAÇA- 0 Senador Maurício Corrêa 
que estar registrado no Conselho Regional. tem razão. No fundo~ esse projeto vaí disciplinar a pequena 

o SR, CID SABÚ!A DE CARVALHO.~ Quanto a prefeitura, No grande órgão, geralmente, as obras saem do 
isso não tenho dúvida. Quero apenas saber do aspecto prático- setor de engenharia e- de arquitetura. Em todos os grandes 
disso. - - - -ministérioS e nas grandes repartições acontece isso. Porém, 

- no interior, é o caso de o prefeito que-rer premiar o cidadão 
O SR, MAURÍCIOCORRÊA-Exatamente, O projeto e o concurso ser obrigatório, A meu ver, é muito difícil, moas 

é muito sucinto. O que esu:enUnciado aqui é praticamente ele tem um sentido moralizador. 
~~r:~~:.~~,asobras rodoviárias, há um concurso de projetes 0 SR. CID SABÚIA DE CARVALHO _ Sr, Presi-

, dente, comecei a discutir a matéria- não sou contra o projeto, 
O SR ELCIO ALVARES- Talvez o que falte aqui não entendo dessa parte de engenharia, Apenas pareceu-me 

seja um limite, porque, obviamente, ficam muitas obras pe- algo controverso, e eu quis inserir a discussão. Vou votar 
quenas, que não justificariam. Talvez se acrescentam. favoravelmente. Vou-me reservar a:o PJ~nário, quando tere

. O SR. MAURÍCIO CORR~A- O Senador Jutahy Ma- mos uma nova oportunidade, Não vamos bloquear essa idéia 
galhães citou muito bem. O caso Niemeyer, por exemplo, que pode ser até boa. Vou votar favoravelmente. 
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O SR. MAURÍCIO CORRtà- No fundo, é morali· 
zadora. 

O SR..PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Se não hou
ver nenhum dos Srs. Senadores_ que queira ser contráriO ao 
projeto, vou dá~lo como aprovado. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Sr. Presidente, há dias, 
seguramente, pode até ser que eu esteja inCó!fendo .em equí~ 
voco, foi solicitado vista d~ !..nil. projeto de lei que ani.plia 
a venda dos imóveis ocupados pelos militares. -

Gostarla:-aeJndagar se o projeto já foi devolvido à Secre
taria, se jã ultrapassaram_ os cinco dias, se já foi devolvido 
à Secretaria ou se ainda está em poder de algum Senador? 
Parece-me que foram o Senador Cid Sab6ia de" _CarvalhC? e 
o-Senador Oziel Carneiro que Pediram vista. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ Não. O pro
cesso teve vista coletiva e não_ foi ·retirado daqui. Apenas 
receb-i fotocópias e muita visita,-tanto de pessoas interessadas 
na aquisição como de pessoas contra, os ministérios militares 
etc. E fiinl-ei uma posição já. A minha posição já está pronta 
para ser prolatada aqui na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Quem é o 
Relator? - -

O SR. MAUR!CIO CORRÊA- Senador Oziel Carnei
ro, o Senador Jutahy .Magalhães já relatou. Senador Oziel 
Carneiro... -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - O Senador 
Oziel Carneiro pediu vistas e eu pedi também. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - (Inaudível. Fora do mi-
crofone.) · 

O SR. MAURíCIO COR.RÊA- Com .o parecer. 
O SR. OZIEL CARNEIRO - (Inaudível. Fora do mi

crofone.) 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O meu voto 
será proferido aqui. 

O SR. MAURíCIO CORRÊ A- Sr. Presidente, eu soli
citaria, tendo em Vista ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Logo, vamos 
incluir"ísso-n_a Oí'dem do Dia. · 

O SR. MAURÍCIO CORREA - Isso. Inclua isso na 
Ordem do Dia, -peça- prioridade, porque já... ------ · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Enquanto 
a Secretaria vai prOvidenciar o original, votarfaffios outrQ pró~ 
jeto, em seguida os cinco. Depois do quinto, voltaremos a 
esse aí. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA-Sr. PreSidente, só uma 
colocação rápida aqui.·v. Ex' distribuiu um projeto_ que trata 
da modificação do Código de Processo Penal Miljtar e da 
Lei de Organização Judiciár_ia. Implica, a meu ver, matéria 
importante, pt'lrque hoje com a regra do art. 129, iriciso I, 
com relação à ação privada, pública, de iniciativa do próprio 
MinistériO Público, o Código Penal Militar tinha regras dife
rentes. E hoje esses processos estão todos paralisados, porque 

o Ministério Público não pode atuar. D.e modo que se houver 
condições no final_, .~u queria que V. Ex~ não encerrasse a 
reunião antes de voltarmos a .esse assunto. J3 rápido. Um 
exp_osição rápida. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei;o) - Item 5. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, 

para proferir o parecer. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, origi
nário do Poder Executivo da União vem a exame desta Comis
são, após a apreciação pela Câmara dos Deputados, onde 
permaneceu inalterado, o Projeto de Lei n<:> 55~ de 1990, que 
dá nov~ redação _ao ~rt. 33 (da Lei n' 4.137 de 10 de setembro 
de 1962), que regula a repressão do abuso do poder econô~ 
mico. 

_ (Cont. a leitura do parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O Relator 
conclui pelo arquivamento, em face da matéria _já ter si~o 
objeto de lei posterior. 

Em_ discussão o parecer. (Pausa.) _ 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, vou en

certar a discussão. 
Em votação. 
OS SrS: Senadores que o- aprovam queiram p'erináriecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o parecer. -~--- -~
Enquanto a Secretaria providencia a vinda do procesSo 

a· que faz referência o Senador Maurício Corrêa, passemos 
ao item 6 da pauta. 

Concedo a_ palavra ao Senador José Fogaça. 

Q SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, Sr. Senadores: 
(Leitura de parecer.) · ·· 

O SR. PRESIDENTE (Nelion Carneiro) -Em discus-
são o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, encerrq a discussão. 
Em votação. __ 
Os Srs. Senadores gue o aprovam, perrnaneçain sentados. 

(Pausa.) - · 
Aprovado. 
Enquanto espero a chegada do processo, a Mesa vai pedir 

__ a atenção do Plenário para votar os itens 14, 15, 16, 17 e 
18, que são processos terminativos. O item 14, cujo Relator 
é o Senador E leio Álvares, refere-se a- projeto de auto_ria 
do Senador Wilson Martins. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Logo na hora do 
meu projeto? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Não. É por-
que esse requer votação nominal. -

Tem a palavra o Senador Elcio Álvares para a leitura 
-do parecer. 

O SR. ELCIO ÃLV ARES- Sr. Presidente: 
(Leitura de Pªrecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- V .Ex• aceita 
a emerida? A emenda adia por 5 anos a ... 

O SR. ELCIO ALVARES- Dilata o prazo para a vig~n; 
cia da lei. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Cinco anos não, 
cinco dias. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Cinco dias? 
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O SR. ELCIO ÁLVARES- A emenda do Senador 
Alfredo Campos é a seguinte: "esta lei entra em vigor cinco 
dias após a data da sua publícação", e faz a justificação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Uma lei des
sa importância não pode entrar em vigor na data da publicaM 
ção, nem cinco dias deppis. Acho que a regra é a do Código 
Civil: dar o prazo para que ela chegue ao conhecimento dcst~ __ 
País continentaL Senão muitas pessOas serão surpreendidas 
pela lei, antes que ela seja dh:ulgada. Entrar em vigor CII}. 
um prazo de cinco dias ou na data d~ publicação urna lei 
dessa gravidade! Não podem ser tão imediatos! Essa é a ffiinha 
opinião. Estou intervindo como colabo~ação, apenas. Há leis 
que podem entrar em vigor na data da publicação, porque 
não têm a mesma repercussão dessa. Essa tem uma reper-
cussão penal: agrava penas. ·· ·· 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -:Sr: Presidente, eu 
gostaria de fazer uma questão de ordem. Parece-me que tam
bém tramita no plenário do Senado Federal um projeto de 
emenda constitucional, do Senador Alfredo Campos, para 
que as leis passem a vigorar cinco dias_após a sua publicação. 
Então, eu gostaria de.-.. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO-Aclllendaéàmedida· 
provisória. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- É medida prÓvisória. 
Na Constituição consta que toda a lei déva vigorar fogo após 
a sua publicação? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)"-=- é impossível. 
Há um pedido de vista formulado pelo Senadór Amir 

Lando, que eu defiro. Mas, de qualquer forma, respondendo 
ao Senador Carlos Patrocínio, digo q'ue ~ào é possível. Nós 
temos que tomar em vista a realidade brasileira. Uma lei 
chegar a todo o Território Nacionà.J em_2 ou J días, evidente
mente, é um exagero. O Código CiVil jà fixa-Uni prazo razoá
vel. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO .:._ Só para confirmar 
a observação de V. Ex~. Tive um-3Iiino no mestrado da Univer
sidade de Brasília, proveniente do Amàzónas ou do Acre, 
que disse que, às vezes, levava mais de trinta dias para ter 
notícia da existência da lei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - E uma lei 
penal não pode entrar em vigor cinco dias depois -da publi
cação. 

Com vistas do Senador Amir Lando. 
Passemos ao item 16. 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.· 

O SR. JOSÉ FOGAÇA:.._ Sr. Presidente: 
(Leitura de pareoer:) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Como viu 
a comissão, o relator ... 

O SR. RELATOR (José FogaÇa) -Se-V. Ex• quiser, 
posso ler o substitutivo:.. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Não será 
necessário, está escrito. Amplia para todos os órgãos da Admi
nistração Federal a publicidade que o Projeto .. SupJicy" exigia 
apenas para a Previdência SociaL Como esse é um projeto 
que deve ser votado nominalmente, a 'Mesa vai proceder ã 
votação .. , 

O SR. CID SABÓIA DE .CARVALHO- Não será 
discutido, $r. Presidente? · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Certo, irá 
ser discutido. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quero dis, 
cutir. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

o. sR. cn) SABÓJA DE CARVALHO - Sr. Presi- . 
dente, tenho os meus receios quanto a este projeto, principal
mente por estarmos numa época em que queremos reduzir 
o Estado, segundo as metas do Governo FederaL Mas, na 
verdade, o que está a~nte~fid(.l no_ Brasil, no mome_nto~ 
é uma mentalidã.de altamente estatizante, por exemplo, o de
vedor perante o Estado tem situações as mais diversas. Não 
é sempre o devedor fraudulento, não é sempre o devedor 
de má-fé. Muitas vezes é um devedor que, por causa do próprio 
governo, entrou numa fase ruim, numa fase não recomendável 
do seu negócio. N~o podemos partir do princípio de que todo 
o devedor é essencialmente um fraudador; o devedor é essen
cialmente a pessoa contra o Estado. Aqui, parte-se para uma 
proteção excessiva do Estado contra a iniciativa privada, com 
toda a certeza. Por exemplo, não sei o porquê de quinhentos. 
Não se-i que diferença havia do devedor "quinhentos" para 
o devedor "'quinhentos e um", para o devedor "quinhentos 
e dois". Não encontro bem a razão disso. 

Outra coisa, Sr. Pre~idente, é o conceito de devedor, 
por exemplo, a fiscalização da "Fazenda'' chega a uma firma, 
onde faz uma verificação da escrita contábil, Ú::rmrria por au-

. tuá-la é ela a devedora que foi autuada, antes de exercitar 
a defesa administrativa e, posteriormente, a defesa judicial'? 
Tenho muito medo que esse projeto, Sr. Presidente, se con
verta num instrumento para abalar o crédito de pessoas já 
em dificuldades. Por exemplo: determinada firma deve ao 
Ministério da Fazenda, em razão de certo fato gerador. Essa 
publiCação inibirá bancos, inibfrá outras operaçõ_es, até entre 
pessoas privadas e, também ... Queria pedir a atenção de V. 
Ex\ Si. Pr'esidente1 porque isso é básico. Quero chamar~-
atenção da Comissão._ - - · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, estou pres
tando atenção e, inclusive, concordando. É muito sábia a 
ponderação de V. Ex~~ 

O SR.CID SABÓ!A DE CARVALHO =c- Chegaríamos 
a uma situação de acelerar, pela inadimplência para com o 
Estado, o processo de falência, ou um processo concordatário 
de uma determinada firma. Sr. Presidente, V. Ex~ sabe o 
que signifíéa isso? Se V. Ex~ vasculhar a sua e;periéncia, 
vai encontrar a "Polaca": A• Constituição de 1937, quando 
se fazia a declaração do devedor remisso. Lembro-me bem, 
porque fui Procurador da Fazenda que, na década de 70, 
ainda cumpríamos, no Ministéiio da Faienda, determinados 
dispositivos da Constituição de 1937, de tal forma que, quando 
se era declarado devedor da Fazenda Federal, ia para procura
doria uma determinação do Ministério da Fazenda, e tinha
mos; como procuradores da Fazenda, de impedir que aquele 
devedor transacionasse com qualquer banco oficial, com a 
Caixa Económica, entrasse: em qualquer concorrênc_ia pública, 
participasse de qualquer coisa. De-tal sorte que, a firma que 
devesse ao Estado, naquela hora, obrigatoriamente iria à fa

-lência por um princfpio constitucional, porque não mais podia 
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praticar negóCios que envolvessem direta ou indiret_amente 
o estado. Esse é um princfpio, desculpem a palavra, um tanto 
quanto "facista". É uma visão do E~tado _ro_uito exagerada, 
porque o Estado dç_ve e não sofre esse rigor. Está aí todo 
o problema da dívida interna, da dívida externa, das pessoas 
que têm créditos a receber, ou da Previdência, ou do Tesóuro 
Nacional, que encontram várias dificuldades, da situação ridí
cula dos aposentados, da situação ridícula de todo o mundo 
que tem crédito a receber do Governo e, inclusive, diante 
da empenhorabilidade dos bens_governa[_!l_entais. Tudo o que 
é governamental é impenhorável. Não há como garantir as 
execuções. Assim por qu-e vamos armare novamente o Estado, 
principalmente nessa hora em que o Presidente é o Sr._Feman
do Collor de Mello, um homem que "adora" a polícia, o 
exagero, esse meio de punição: ·chibata, murros e- cãcetãdas, 
etc. Por que vamos in_s_trum~Jltalizar ainda mãis -es~-~ ~orne-rit? 
Contra a iniciativa privada no País? Isso é o que não entendO. 
Esse é o princípio da ·ca-rta de 1937. Não cabe nfi C~rta 
de 1988. Por isso, Sr. Presidente, __ vot3:rei contra~ Não vejo 
essa estória: fosse revelar ·os devedores. Coiiio se tbdo o:mun
do fraudulento. Uro_a pessoa digna, de alta fé, de boa-fé,
de muita dignidade pode ser devedor do Estado, notadamente 
no Imposto de Renda. Um Estado que quer corrigir uma
parcela do Imposto de Renda em 2701% está fabricando deve
dores que;-amanhã estarão relacionados e prejudicando a sua 
atividade. Não vejo crifério filosófico para distinguirmos o 
devedor n' 500 e o n' 501. Isso é a Constituição âe 1937. · 

Por isso, eu que aplicava isso, horrorizado, deixeí o cilr"go, 
renunciei; fiz outro conCursO ~para a univetsidade para ter 
duas cadeiras de professor, para não ser procurador da Fazen
da, para não ter que cumprir isso. Então, eu me deparo agora 
com um princípio muito assemelhado, que é esse de instrurue;n
talizar o Governo, acrescer o poder de polícia, porque isso 
é a publicidade do poder de polícia. O Governo j"ã pode tudo, 
pelos poderes administrativos. Já pode tudo. Ai de quem 
se volta contra- o_Governo. Ele_ já pode tudo. Ainda viiiiios
usar, no melhor estilo Collor, a publicidade para aniquilar 
os infelizes que devem? Já não bast.a de publicidade neste 
País? Já não basta a utilização de televisão do_ modo_ mais 
grotesco e mais crimiiiosn diarifé da- mentaíid8.de pública? 
Os instrumentos de comunicação soclãi que -leVaram o País 
ao desespero, Sr. Presidente, desespero em que nos encon
tramos. Ainda vamos instrumentalizar esse Governo, de novo, 
com a publicidade? Eu sou contra, Sr. Presidente. EStou discu
tindo para deixar o meu ponto de vista. Não acho isso morali-
dade. É a moralidade facista da polaca. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -:'-continua 
a discussão. 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo .. 

O SR. JOSÉ EDUARDO -Só para lembrar aos compa
nheiros que quando o Governo entra com a cobrança judicial, 
ele está torna do público o devedor relapso. -

ânimos dos adversários, dos concorrentes e, sem dúvida ne
nhuma, por mais meritóâã- repito -que seja, é um instru
mento que não se compatibiliza com o sistema, vamos dizer, 
de tranquilidade para nós, porque colocará na mão da autori
dade ·pública um elemento terrível, porque ele vai poder exe
crar, fulminar determinados grupos, determinadas pessoas 
até, às vezes, por capricho, por dívidas, que poderão ser perfei
tamente s_olv2veis, e não o Serão c(],so ocorresse uma situ~ção 

-- dessa. Acho que ísso não contribui para a- democracia:. É 
uni iiistrumento, a meu ver, não diria facista, mas um instru
mento que não se compatibiliza com o estado democrático 
que nós temos construído. Acho um instrumento perigoso. 
Eu entendo a intenção-. E acho que se o projeto sofresse . 
uma modificaÇão tal que a autoridade pública fosse obrigada 
a expor, através de editais nas repartições públicas os seu_s 
devedor_es, ainda vá lá, agora, obrigar publicar, vai ser um 
in-strumento altamente perigoso. Eu me inclino a votar contra, 
porque eu tenho receio de que ao invés de as consequências 
serem favoráveis, serão muito nociVas ao que_ nós queremos 
construir. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, peço 
a palavra. (Pausa) Estou vindo da Comissão de Relações Exte
riores esQ agora estou tomando conhecimento deste projeto. 
É possível até que mude. MaS inicia1mente, numa primeira 
aproximação, eu seria favorável ao projeto. O Brasil, eu li 
alguns relatórios, figura nó mündó como um País altamente 
prejudicado pelo contrabando. O contrabando neste País che
gou a um ponto tal que algumas medidas c_omeçaram a produ
zir efeitos. E não só o contrabando, eu falo na sonegação 
de um modo geral. Sr. Presidente, neste País, poucos são 
aqueles que pagam as suas obrigações. Os empresários hones
tos sofrem uma concorrência te-rrível daqueles que não pagam, 
que são devedores relapsos. Por outro lado, o preceito da 
Constituição é cl_aro em seu art. 37: 

"Art. 37. A administração pública direta ou indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
estados, do Distrito Fededal e dos municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, também ao seguinte:" 

De uns tempos a esta parte, nós vemos candidatos, quase 
todos, falarem em transparência; o Çloverno precisa ser trans
parente, o povo precisa conhecer o que se passa, é um direito. 
Declarações Qe bens preCisam ser feitas por aqueles que to
mam posse e deiXam os c"âtgos públicos. Então~ se nós vivemos 
em um País onde a sonegação, a eva::;ão assume proporções 
verdadeiramente astron_ómicas ... esse projeto, antes de mais 
nada, é um projeto moralizador. O relator foi favorável a 
ele, apresentando um substitutivo. Eu gostaria de- chamar 
atenção dos nossos colegas para o fato de que não se trata 
de todos, trata-se dos quinhentos maiores devedores do Tesou
ro Nacional, Sr. Presidente. O _País e_stáiluina situaçao terrível. 
Nós pagamos o salário mínimo mais baixo da Amé-rica Latina. 
O Governo não tem, este País vive com uma das mais altas 
taxas de analfabetismo do mundo. Na Coréia do Norte, uma 
República democrátka, um país comuniSta, um país com con
dições económicas muito inferiores ã-Corêia no Sul, não há 
analfabetismo. Nós não temos recursos para atender os nossos 
problemas sociais. Nós vemos o qUê? Nós vemos, com raras 
exceções, que, nas empresas que vão mal, os seus dirigentes 
vão bem. Então, eu acho que todo o mundo deve cumprir 
suas obrigações. Numa hipótese ou oiltrà- se justificaria. São 

O SR. MAURÍCIO CQRRÉA -Sr. Presidente, eu tam
bém tenho as minhas dúvidas com relação a esse projeto. 
Por mais meritória que seja a intenção, quer-me-parecer que 
é instrumento altamente perigoso, sobretudo do ponto de 
vista daquela preocupação que salientou o nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, quanto às repercussões dessas publi
cações para efeito do aspecto da credibilidade do comerciante 
ou da pessoa física, enfim, que se situa ein uma determinada 
comuna. Nós sabemos que isso poderá gerar, inclusive, os -·_os riscos da athddade empresarial. Mas neste País a situação 
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chegou a tal ponto que é preciso- que todos paguem. E mais 
do que isso, que o povo conheça aqueles que não estão cum
prindo as suas obrigações tributárias. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Concedo ó aparte 
do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Senador Chagas Ro
drigues, a minha preocupação é com relação ao conceito de 
devedor. O devedor é aquele sonegador que se recusa a pagar, 
que não aceita a legislação? Ou também seria considerado 
devedor aquele que está atrasado com os seus pagamentOs, 
e que pode entrar ainda com recurso, e esse recurso tem 
uma tramitação normal, e ele não ser, na realidade, um deve
dor do tipo que se lhe quer imputar com a publicação. Isso 
daí, Senador Chagas Rodrigues, num caso específico, vamos 
dizer, num caso atual, se nós considerássemos devedores todos_ 
esses casos- que, no meu -entendimento, abusivamente,_o Go
verno federal procurou fazer prevalecer contra o ex~Gover
nador do Ceará, por exemplo, eu acho que isso daí é um 
abuso do que significa- devedor. Acho que é preciso, se for 
possível, colocar na lei uma determinação do que é realmente 
devedor. Eu poderia estar até a favor, mas s_e ficar a dúvida 
e essa qualificação venha a ser depois utilizada por adversários 
políticos, por aquelas autoridades, não só na Presidência da 
República, mas em outros órgãos, acredíto que deveremos 
ter uma preocupação e u~a cautela para vermos como é que 
vamos votar essa matéria, pótque-na realidade se estendermos 
a todos os que estão em débito com o poder público, ;:..cho 
que isso daí é perigoso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Realmente, a obser
vação de V. E~ tem fundamento. 

O nobre relator está presente .. -:·1,-oderíamos, então, quan
do se tratar de dívida líquida ii certa ... Uma cojsa é a dívida 
sub judice, a cobrança sub judice. Outras vezes a dívida existe, 
não há nenhuma dúvida sobre ela. Agora, entre essas _9ívidas, 
quem não paga imposto de renda ... Outro dia, _fiquei surpreso. 
Conheci um cidadão, com rendimentos, que há 4, 5 anos 
não faz declaração de Iml'osto de Renda. E diz: "Não me 
lembro." Não é possível. E preciso que haja responsabilidade 
neste País. A Justiça é rriorosa, pelas razões conhecidas. Leva 
muito tempo para cobrar. Enquanto isso, os honestos estão 
pagando as suas dívidas, cumprindo em dia as suas obrigações. 
Não se trata só de Imposto de Renda. Trata-se ã(jui da dívida 
também para com a Previdência. Dívida para com a Previ
dência, o cidadão não paga. O cidadão desconta e não recolhe. 
Isso é uma coisa absurda. A Nação predSa saber quem são 
esse_s que fazem isso. Agora, -as-observações de V. Ex• também 
procedem. Não é possível que alguém aí vá a um funcionário 
subalterno, numa repartição, o cidadão diz: "Não, eu não 
devo isso". Vai para o Conselho de Contribuintes provar. 
Mas se já houver um pronunciamento de um órgão compe
tente, de reconhecimento d<t cobrança, então acho que a Na
ção precisa conhecer. Não é "uin peqUeno devedor, não. São 
os maiores. E se for o caso, qui se-faça uma distinção. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO- V> EX' permi
te-me um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois não. 

O SR. CJD SABÓIA DE CARVALHO- Eu queria 
lembrar a V. Ex• algumas coisas, a começar pela sua obser-

vação da Constituição. A publicidade de que fala a Consti
tuição aí é apenas a atinente a que os atos do Governo devem 
Ser conhecidos da sociedade, os atas administrativos. Então, 
tem que -ter o princípio da publicidade, como de resto a própria 
lei. Não é bem o caso presente. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES ....:. A cobrança é um 
ato administrativo. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO - Ê um ato 
administrativo, com toda a certeza é um ato administrativo. 
Mas quero dizer que na Constituição, quando fala na publici
dade aí, é mais como uma obrigação do Estado em dar a 
informação de seus atos, dos atos gerais, dos atos adminis
trativos, sob um ponto de vista lato; não é aí no sentido 
restrito de uma determinada dívida. 

Outra coisa que eu quero lembrar a V. Ex~ é que o con
ceito_ de devedor, como lembrou o Senador Jutahy Magalhães, 
é muito controvertido. Suponhamos que o fiscal foi, fez uma 
autuação, autuou a firma. Mas a firma tem trinta dias para 
apresentar a sua defesa, vai acompanhar todo o processo admi
nistrativo, que um dia culminará com a decisão. Essa decisão 
é recorrível para os conselhos de contribuintes, etc., vai segui
do. Quando esgotar a esfera administrativa tem a esfera judi- . 
cial. E quando esgotar a esfera judicial, que vier a execução, 
o devedor ainda terá os embargos, uma oportunidade de se 
defender quanto à declaração daquele débito, no que concerne 
especificamente à execução. --

Então. pelas regras democráticas da Constit1.1ição de 88, 
pela sistemática do Direito brasileiro, o conceito de devedor 
é de muita mobilidade e depende muito de um ângulo de 
visão. A oóservação do.Senador Jutahy Magalhães, por exem
plo, é muito importante. O ex-Governad_or Tasso Jereissati 
vem sen4o p~rseguido pelo Governo federal porque discordou 
do -Governo federal como governador, e desde então suas 
firmas sofrem autuações constantes. Ele iria para a llsta? Aí 
que é o problema, o nosso cuidado é esse. Não somos contra 
a moralidade que o projeto contém. Na verdade, o Senador 
Eduardo SJJplicy, que é um democrata, que é um homem 
ligado às lutas de escol do povo brasileiro, não quer com 
isso armar o Governo para as arbitrariedades~ Mas há um 
acidente de percurso da maior gravidade, que é exatamente 
esse. Quem é devedor? Quem é que deve?_ Vamos para o 
conceito do Código Civil? Porque a Constituição, por exem
plo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, torna título executivo, 
por exemplo, as deliberações dos tribunais de contas e conse
lhos de contas. São esses os devedores? Aqueles já declarados 
numa apuração contábil dos tribunais de contas, sejam conse
lhos municfpais, sejam conselhos de municípios ou conselhos 
de estado, ou conselhos da União? Aí que é o grande proble
ma. Esse projeto tem um sentido moralizador. Quem é que 
há de questionar isso? Mas corremos o risco -ae repetir o 
princípio de 37. 

O SR. CHAGAS RODRlGUES - Muito bem! Vejo, 
Sr. Presidente. que o nobre Colega, o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, não é em princípio contrário à publicidade . .S. 
Ex~ apenas quer que isso se faça com -a taütela devida. O 
nobr~ relator está presente. Poderiam os condicionar a publici
dade. Sr. Presidente, à decisão final na área administratiVa, 
ou à decisão final. Agora. acontece que muitas vezes as ações 
não-sâlítnOVídas, elas não tramitam e sei a dificuldade disso. 
TIVe queapelar outro dia para o Procurador-Geral da Repú
blica para que desse tramitação a- uma ação em defesa de 
altos interesses da República, e até do Congresso. Então ... 
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O SR. ELCIO ÁLVARES- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR .. CHAGAS RODRIGUES- Darei i.rnediatamen-· 
te. Então acho que se o problema é esse, deveríamos adotar 
as cautelas devidas.. Mas precisamos· ~defender os dinheiros 
públicos...,p precisaínos defender os empresários que são-corre
tos. pagam os seus tributos e estão sofrendo uma_ concorrência 
desleal pOr parte daqueles que não pagam tributos e se Servem 
de outras facilidades. Se o sistema é _q.pitalista, então vamos 
praticar o capitalismo naquilo que ele tem de essencial, que 
é o respeito ao princípío da concorrência. 

Dou o aparte a V, Ex• 

O SR. ELCIO ÁLVARES - A indignação de V. Ex• 
é profundamente justa, porque n-ão podemos premiar o deVe
dor relapso em detrim~nto daquele que é cumpridor das suas 
obrigações. Mas eu gostaria de trazer um fato ao conhecimento 
aqui da comissão, do qu~l fui participante ·de· for-ma ativa, · 
quando integrei a CPI da PreViâ~ncia. O Ministério do Traba
lho e Previdência Social já é obrigad·o a publicar a relação: 
Inclusive quiseram, na ocasião, acusar por crime ae-SUiiinfeira 
responsabilidade o Ministro Magri, pela não divulgação dos 
devedores d~ Previdência. E aí aconteceu um. fato inusitado. 
Fíieram um alarde muito grande através ·da mfdja do:s seiscen
tos maiores devedore~ da }?'revidência. A li~ta fOi para a mão 
do ministfo, depois fOi" pata á ináo do secretário, a lista- Uão 
aparecia. Quando a Jista apareceu -e o Senador Cid Sabói~ 
de Carvalho fOi memoro também integr3:nte da Corriissão da_ 
Previdência -verificamos que; por incrível que Possa parecer, 
daquela lista quase a metade dos devedores incluídos nela 
não eram devedores. E iSSo provocou uma situação terrível, 
inclusive firmas de uma-certa responsabilidade, com uma re
percussão bancária que foi Um negócio terríVel, pessoas que 
pediam à CP! uma declaração-certidão para fazer prova pe-
rante os bancos de que não eram devedores. -_. .. 

Agora, parece-me que o Senador Cid Saoóia deCarvalhÕ · 
enfocou Um ponto que ternos que ficar atentos a ele. O que 
está havendo é negligência na cobrança da dívida. Uma negli
gência até certo põnto criminOsa; como foi o.-cas·o da CPI 
da Previdência, onde verificamos um quadro caótico. Temos 
um milhão de processos do interesse da PrevidêJ!d~ no eixo 
Rio-São Paulo com apenas 196 procuradores. O Estado não 
tem uma máquina adequada para exigir do devedor da Recei-:
ta, do Imposto de Renda, da PrevidênCia, da CaiXãEcOndihica 
- e a Caixa Econômica tem um quadro de procuradores 
muito bem ·pago. Eu acho que o fato de publicar a lista não 
vai representar, apesar de eu achar que o projeto tem um 
sentido moralizador em favor daqueles que são pagadores 
corretos. mas o Estado tem o. seu instrumental de punição, 
que acho que é forma legal. A lei prevê ·a aÇão ~qUe executa . 
o cidadão que não cumpre a dívida escrita, e imediatamente 
ela teria de ser cobrada, o que e.stá acontecendo lamenta
velmente. E aí seria uma coisa ~de grande repercussão. É que 
alguns setores, por interesse, conveniência dos procuradores 
e, até certo ponto, uma demora criminosa, não dão andamento 
s~ porque evidentemente a dívida que está. inteiramente extra
tificada nas ·certidões competentes vai ser executada. E aí 
a beleza do contraditório. Se o cidadão realmente está sendo 
alvo de uma injustiÇa por parte do E.stado, ele terá direito, 
através dos embargos, de argüir a sua defesa. Então, apesar 
do.sentido moralizador, num priineiro momen1o eU me quedo 
a ficar com a opinião do. S_e.nador Cid Sabóii:t de Carvalho, 
porque eu acho que o Estado t~m um instrumental para punir 

rigorosamente, inclusive, excluindo esses devedores relapsos, 
ConStantes, permanentes, de qualquer outro cometimento que 
estivesse na alçada da União. Então, eu acho que nós _temos 
o instrumental necessário. O que é importante é. que o.Estado, 
a União, faça com que os seus procuradores, os seus represen
tantes legais acionern devidamente na Justiça esses que são 
os devedores relapsos. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Eu respeito o ponto 
de vista de V. Ex~, e o ouvi com rttuita atenção. Sr. Presidente, 
eu )á Vou terminar. 

Eu peço a atenção dos nobres colegas. Eu acho inconve
niente, _sobretudo neste momentO, nós fulnlinarmos o projeto. 
Se .for o caso·. devemOs aprovar o projeto com as cautelas, 
as ressalvas que forem julgadas devidas. 

Agora, Sr. Presidente, é uma questão de ordem. Nós 
aqui deveríamos nos pronunciar sobre este projeto, sobretudo 
na prdiminar na constitucionalidade. Este projeto, Sr. Presi
dente, no seu mérito, quer me parecer que ele é mais da 
competência da Coniissão de Assuntos Econôm.ícos do que 
propriamente desta Comissão de Justiça. Veja V. Ex~ que 
é uma repercussão ecorrômico-financeirl!. Nós deveríamos sa
ber se o projeto é constitucional ou não. Eu apenas colocaria 
esse problema. 

E se nós nos pronunciarmos sobre esse mérito, sobre 
esse conteúdo, quer de natureza econômico-financeira, eu 
acho que também se deveria OJ.lvir, através dos interessados, 
a Comissão de Assunto~ E_c;onômfcos. Era o ·que eu desejava 
colocar, neste momento. Em princípiO eu sou -favorável ao 
projeto. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A -Sr. Presidente, eu peço 
vistas do processo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- V. Ex• pede 
vistas também? 

. ... O SR. MAURÍCIO CORR~A- Eu peço vistas, e vou 
justificar- rapidamente. · _ . _ - . 

Eu acho o projeto muito bom, mas eu tenho muitas dúvi~ 
das a respeito de algUmas colocações aqui. De modo que 
eu quer_õ exam_inar com prudência, e trazer um vofo em sepa-
rado na próxima reunião. -

- Ô SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, eu. 
ainda te~ho direitO à palavra, mesmo após o pedido de vistas. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)- Não, depois 
do pedido de Vista, só se V. Ex~ quiser pedir vista tambêm, -
porqUe ~O pedido de vista interrompe a discussão. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO- Mas eu gostaria ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -A V. Ex• 
cabe o pedido de vista. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu também peço vista, Sr. 
Presiâente. ~ · · -· ·· 

Eu achó que a argumentação feita pelo Senador Cid Sa
bóia de Carvalho é nota 10. Mas eu, com .. toda a honestidadt;::, 
com todo o respeitO aO senador, acho que está na hora também 
de olha;-mos o outro lado. Não seria ruim se alguém 9lhasse 
também o l.ado do governo - perdão - o lado do Estado, 
o lado deste. País.. , 

Sr. Presidente, no mundo inteiro não cumprii o seu dever 
com- o Estado, não pagar o Imposto de "Renda, não pagar 
o seu 1ributo, dá cadeia. Neste País, eu não vejo, com relação 
a tribUtos, .a responsabilidade daquilo que deva ser feito. Eu 
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creio que apOntar os cem maiores ou os duzentos mai_o_res, a~~ando que no nosso Brasil que~ anda levando vantagem 
fazer um projeto de lei no sentido de que realrlieme_ cuidemos é_ quem não paga as-stias contas. Esta aí o veredito dq_ Supremo 
dos interesses do._E.stado, eucç,m toda sinceridade, vejo com Tribunal Federal que, com relação ao Imposto de Renda, 
simpatia. - · ·- - d_errubou a cofreçãciA.e 2.70%. E os que já pagaram, provavel-

. o SR. EDUARDO SUPLICY -: v. Ex• me permite mente, não serão restitutídos. Louvo esse projeto de lei origi-
um aparte, nobre Senador Pedro Simon"? ' nado no Senad.o Fed~rak e acho que ele é muito pertinenre--

Eu gostaria. apenas de acrescentar que e~_!ite- essa lei, e deverá ser aprovado.. -
· · tenho quase a certeza, ·mas precisaria oonferir:--a.e iitlCiãftva - <JSR. PRESIDENJ:E (Nelson C~rneiro) -Com ã pala-

do Deputado Antônio Britto, que foi sancionadá pelo Presi- vra o Senador José Eduardo. 
dente José Sarney. Uma vez a cada três mesés - se não Q.SR. JOSÉ EDU~DO _o assunto é muito-comple-

- . . ~e. -~nga_n.o --o Ministério do Trabalho-e- Previdência So~cial XO,-_e pode ter reatniente_ implicações ciue thgatri Prejuízos 
deVe digU.lgar a lista dos maiores quinhentos devedores. E a pessoas envolvidas em_ problemas econômíÇos, até mesmo 
aconteceq que a CPI, recentemente, ponderou até sobre se pelas intempéries, como .é õ caso-do agricultor brª~ileiro. 

:7 i"ria ou -ri~o processar o Ministi-o do Trabalho por ele não Ao colocar aqui as instituições financeiras,~'_) mi1ha5es hoje 
ter cumprido isso. A CP! acabou publicando a..lista dos qui- os d.eve<jores do Banco. do Brasil, impossibilitados de cumpri
nhentos maiores ou sei~Cefitos maiores. Houve, de fatO-, erros, rem_com Sl@S obrigações, eín fllxi.Ção de dois injs_çons~çütiv9_s 
mas houve um fenômenp muito in_teressante que-'iiãõ-Cliegou de quebra de safra no interior do Brasil. Sãq_ pessoas que, 
a ser citado pelo Senador Elcio Álvares. É que quando falaram para compor essa situação, pre"cisam de formular acordos com 
na divúgação, soube-s~:..g_ue dezena.s de ~mpresas_, ~abeiido-se 0 Banco do Brasil. Acho que 0 SenaPor Elcio- f,.lvares tel!l 
devedoras, resolveram:Corrigir inl.édiataritente patâ não terem muita razão ao atribuir esse desmazelo, essa falta de cobrança, 
o seu nome na lista 4iVUlgada, que constitui um ~.feito muito à inoperância de alguns administradOi-es de ór,g~Os 'pu'õlicos, 
saudável e positivo. HPuve depois erros, e- fói publicada nova de entidades públicas, porque existe um instn}in~ntal nee~s~ 
lista_. EU queria ressaltar que na intenção original; ãqu;ilo que sário para uma ação eficiente de cobrança. 
já é lei relativamente à Previdência, eu pensei em ~colocar 
também para os fundos socíais, que são de propriedade, pelo O SR. JOSÉ FOGAÇA-V. Ex• me permite um aparte? 
menos teoricamente e_ nominal, dos trabalhadores. _O projeto - V.- Ex~ tem tod(! a razão em argüir em defesa doS pequenos 
incluía, além dos fundos da Previdência, os devedores __ do produtores rurais, comprometidos com as lnsti'tu)ções finan·-
Fundo de Garantia, do PISIPASEP, hoje FAT-Fundo de ceiras estatais. De fato, seria absolutamente injusto se nós 
~aparo ao Trabalhador, qu~ inclui o PISIP ASEP. O Sena- publicássemÕS pequenos ·agricultores, miniftindiários que es-
dor José Fogaça teve a iniçi3tiva de alargar o âmbito.- que tão aí, como,s~ diz, pendurados, _dada a recessão, a estiagem 
considerei positiva. Mas eu ponderaria ao- Senador Cid Sabóia e a crise ec;Oll.t)ínica. Mas se V. Ex.~ observar criteriosamente 
deCai1la.lhoquenãoháaquiqualquerpropósitosenãogarantir o ptojeto, à substitutivo, vai Vjr que ele estabelece a publi-
o princípio democrático da transparência, da publicidade dos ca:ção apenas dos quinhentos maiores devedores, conseqüen-
atos, inclusiv,e aumentando a responsabilidade daqueles, por temente não Pêg~(6s pequenó.S·. -'=-... 
exemplo, que devem recursos a fundos que são nominalmente 0 SR. tOSÉ EDUARDO ~. Perfeito. Mas -nessa lista 
do_s_ trabalhadnres. Eu agradeço ao Senadqr Pedro_ Simon. de grandes dev~d.Qf~ do crédito rural estão grandes coopera-

O SR. PRJi!SIDENTE.(Nelson Carneiro)~ O Senador tivas, grandes empresários, que estão emâíÍlculdades; rião 
Pedro Simon já ·acã6ou? são só os peqlierto'f; por todo··o sul do país, pri:nt:ipalmente, 

0 SR. PEDRO SIM O I)! -Sr. Presidente, eu peço vista era um leque de dex"dores de toda a ordem, cujas composições 
e trarei num estudo no sen~idq d~que eu soU favOráveL demandam muito _télnpo muito mais Peias dificul~des que 

o Bªnco do Br<1~il ~em impondo em· fazer essas composições. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O Senador Eu inClusive tei\ho.Jl\ahtido diálogo com a administração do 

Càtlos :Patrocínio vai fazer ~ma breve coinunicaçãO;- Banco do Brasil,_ e _eles manifestaram a: impossibilidade de 
O SR. CARLOS PÀTROCÍNIO -Eu vou faZ. r uma · fazer concessões em função de estarem sujeitos l!O~Tribunal 

breve co..municação, Sr. Prdfderite, -já que- eu- havia- pedido de Contas. Há necessidade de uma lei eSpecífiCa pê"tni.ítí1ido 
1 

a palavra bem antes da vista.~J? processo. _ .• _ ~- aa Banco do Brasil fazer determinadas concessões para com-
Eti gostaria de cumprimentar o eminente SénadoJ Eduar- .P9tOOttr é'ss·e pessõãl que está em dificuldade. Eu queria cha

do Stiplicy que, em hora oporlima, apresentou esse projeto ntãf a ·atenção para esse aspecto, porque é um problema com
de lei. Eu acho que ele é altamente. moralizador, pertinente. pl~xo, e que pode vir a prejudicar muito o sistema produtivo 
Quero também congratular-me com o eminente relator que nacional. 
o aptimotou dando-lhe maior abrangência. Nós -gostaríamo-s 
de dizer, e isso já foi dito aqui pelo eníinente SeriadOr Ed1,1ardo 
Suplicy que, no âmbito .da CPI que investigava as fraudes 
da Previdência Social, quando se_ falou em publicar a lista 
dos 600 maiores devedores d~ Previdência, muito dos deve
dores procuraram quitar os s'eus cõmproniiSsos cõin.- á -previ
dência Social. 

Eu vejo esse projeto até ·conl.o U!"fl insttürilehto, dentro 
do setor administrativo 1 para melhor saber quais- Seriam de 
fato os devedor~s dos diversos sf!tores da Previdência, e de 
outros setor.es. Eu gostaria de eÍJcartiinhar, vou êricaminhá.r 
se aqui estiver, o- meu voto favoravelmente, porque -e~ estou 

O SR. PRESIPENTE (Nelson Carneiro) -A Mesa tem 
o -de..ver de comurtjC"ar que, tendo_ havido 9 pedido de vístas, 
está conceclendq ~._A)ala_yra _para breves íntervenções, não 
abrindo o debate. Em Seguiçla,_nós iremos apreciar o Projeto 
de Lei do Senado n' 61. 

Eu vou dar a. palavra ao Senador José Paulo Biso I, é 
o último que falará. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Sr. Presidente, não 
sei poique- discutimos-·tanto esse aS$uflto _Veja-bem, o art. 
1" jã é leí:~ou nós 'Vamos revogar essa lei, e o assunto é 
completamente difer~nte _:-já é lei o art. 19 , que fala em 
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gecil, e os- incisos. são apropti~fções iÍldébitas dº 4inhei~f9Q.s 
púbres. Todos os incisos aqtii correspondem a apropriações 
indébitas que em 'gera_l 9 capital faz com o dinheiro dos i@ba· 
lhadore~ E super moralizante. Não tem nada ver com o di_s_çur
so ·feito pelo Senador, que me perdoe, Senador Cid Sabóía 
de.Cárvalho. O dinheiro' nem é do Estado, o dinheiro é do 
trabalhador·, e grandes empresários se apropriam âesse dinhei
ro à.lhejo, ganham dinheiro com esse dinheiro dos trabalha
dores. Isso chega a ser crime. Devia ser colocado lá -no Có_digO 
Penal iSso aí. · . 

, o SR. 'crr:i SABóiADE CARVALHO- v. Ex• nie 
perlnite u~ aparte? 

.O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - El.! peço 
a V. Ex•s qúe não abram o debate. É uma afirmaÇão---que 
v. Er vai, e~aminar Quan'do vOltar o "Projeto. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Se nós ampliarmos, 
aí, sirri, podenlo ocorrer e~:rses fatos que estão sendo discutidos. 
Mas aqui a Secretaria da Receitã Federal vai publicar tributos, 
taxas, imposto~ e Outros. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Essas contri: 
buições serão· eXaminadas pelo Senador Maurício Cortêa, qUe 
pediu vista. -

O SR. JOSÉ PAULQ BISOL - Eu só queria cliamar. 
a atenção, para terminar, que_o EStado é centro de imputação 
da ordem jurídica enquanto legisla, por exemplo, enquanto 
administra amplamente. Mas ele é também uma pessoa juríM 
dica privada. Se nós fóssemoS publicár os devedores das relaM 
ções com o Estado enquanto pessoa jurídica privada, aí_esse_ 
problema existiria. Mas não ocorr~ aqui. Aqui é son?-ente 
quando o Estado comparece com-o Estado, e na maior parte 
dos casos são de apropriação-lndébita de um dinheiro que 
não é do Estado, mas dos tr~balhadores; Essa é a questão. 

Essa imoralidade acontece no Brasil todos os -~ias 1 e o 
projeto de lei visa -cOrrigir esSe àe"feito qué iStá, a me.u Ver, 
na dimensão pen"al, mas confiO que, corit a:OVIsta pedida pelo 
nobre Senador Maurício Corrêa, as cOisas serão colocadas 
nos devidos lugares. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quero só 
dize'r ao Senador José Paulo Biso!. que S. E~ não préStou 
atenção ao relatório. O discurse- dele é que está desatualizado_, 
com relação ao relatóriO. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Vamos passar 
à votação do Projeto de Lei do Senado n' 61191. 

Este projeto já foi relatado pelo Senador Jutahy Maga
lhães, mas volta a ser relatado para conhecimento_ de todos 
os Srs:' Senadores. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, en
quanto não terminam as discussões a· respeitO do projeto ante
rior- deve ~star hav~ndo: ~qui _UJll diálogo..;.... qtrero-informã:r 
à Comissão, em. primeiro lugar., qu-e- essé projeto :õ\f ôl/91 
veio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
examinar a('!nas constituCionalidade e juridicidade. 

Está aqui no processo: "A PresidêD.cia esclarece que, 
se aprovado, caberá à Comissão- de Assllntos Económicos 
a apreciação terminativa do Projeto~ rios ter:r;nç.s em qlle dispõe 
o art. 49, letra a, do Regimento Interno; e à ComissãO de 
Constituição, Justiça e Cidadania apreciar os aspectos Consti
tucionais jurídicos. "E há uma fala do Presidente anexada 
ao processo. 

Portanto, aqui, cabe apenas examinar constituciona_Iidade 
e juridicidade. O mérito fica para a Comissão de Assuntos 
Economicos. 

V. Ex• acha que eu devo ler integralmente o meu parecer? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- V. Ex• pode 
resumir o seu parecer. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O parecer é pela 
constitucionalidade e juridicidade; o mérito cibe'ria à Comis-
sãO- de Assuntos Económicos. _ _ _. 

_ O Senador O~iel Carneiro, que solicitou ~-ista no processo 
_e que apresenta um voto em separado, tendo que sair, solicitou 
que eu lesse o seu voto em separado. O que farei agora, 
se V. E r permitir. 

Este é o voto em separado do Senador Oziel Carneiro: 
(É lido o seguinte voto em separado.) . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -A Mesa agra-
dece a V. Er, por ter lido o voto do Senador Oziel Carneiro, 
que havia pedido vista. S. Ex~ conclui pela rejeição, não só 
na preliminar, como também no mérito. . · 

Com a palavra o Sc!na.::Ioi Cid Sabóia de Carvalho, que 
também pediu vista. - -- -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, evidentemente esta matéria peitence 
à Comissão de Assuntos Económicos, a quem compete o exa
me ·cto mérito. Eu havia firmadq posição depois do exame 
da matéria para instruií-la, a fim de que pudéssemos decidir 
aqui. No entanto, como o mérito cabe à outra Comissão, 
esse pedido de instrução só pode ser apresentado diante da 
Comissão presidida pelo Senador Raimundo Lira, e não aqui. 
Aqui ficou claro que cabe o exame da constituciorialidade 
e da legalidade. 

Eu não poderia considerar inconstitucional a venda, de 
vez que os civiS e até niilitares empastas civis puderam adquirir 
os apartamentos; como também não poderia nada dizer contra 
a juridicidade~ O que tivesse de falar só seria quanto aO níérito, 
porque, já existindo lei similar devidamente aprovada no Se
nadp, na Câmara: e com sanção presidencial, não há mais 
o Que se discutir. 
- Nesse aspecto, o- parecer do "SenadOr JU.tahy Magalhães 

está muito bom. O projeto é constitucional, não _tem nada 
de inconstitucional. No entanto, o exame do _que deve ser 
feito, as conseqüências práticas disso, se têm razão os ministros 
militares, se têm razão os militares da ativa ou da reserva, 
se têm razão suas mulheres que vieram ao Senado conversar 
conosco a respeitado assunto, tudo isso fica a Coinissão de 
Assuntos Económicos. 

Daí por que me manifesto pelo parecer do Senador Jutahy 
Magalhães. Na Comissão de Assuntos Económicos sou Su

- plente: se for convocado, ou se houver oportunidade, lá examiM 
narei o mérito da questão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO COR!W.A- SJ- Presidente, fiquei 
temeroSC2 quando o Senador Cid Sabóia de Carvalho iniciou 
o seu valO, mas a conclusão me satisfez plenamente. s __ Ex~ 
concord~ que o projeto é jurídico e constitucional. PareceU-me 
anteriormente que S. Ex~ queria que fosse lá e depois voltasse 
para aqui. Mas não: S. Ex~ cohcorda que os termos redigidos 
do projeto sáo jurídicos e constitucionais. Estamos de acordo. 
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Com relação ao-voto em separado, ouvi atentamente a Encaminhei, há poucos dias, ao Secretário da Adminis-
leitura feita insuspeitamente pelo Senador Jutahy Magalhães, tração, um pedido de informações, inclusive sobre o nome 
que anteriormente foi favorável no seu relatório. Muito ao daqueles que tinham sido beneficiados e as razões que ditaram 
contrário do que assinala o Senador Oziel Carneiro - e é- esse benefício. rs-tó porque, curiosamente, sUrgiu-me uma dú
pena que S. Ex~ não esteja aqui -fere o art. 5'\ que ·trata vida, que transmito aos colegas: esses cargos ocupados pelos 
dos direitos e-garantias individuais, exatamente não manter-se -que obtiveram os imóveis funcionais não serão substituídos 
pela venda aos militares, porque a lei estabelece a igualdade por outros militares que vão ocupar as mesmas funções dentro 
no tratamento a todos os br~sileiros. É um~ o questão de mérito, em· breve no Superior Tribunal Militar, na Presidência da 
mas para chegar ao meu raciocínio da constitucionalidade, República ou no antigo SNI. Será que os novos militares 
eu poderia dizer que todos os imóveis administrados pela não irão ·ocupar os mesmos cargos quando os titulares atuais 
Sucad, que é o órgão que administra Os iriiõveis da Un_ião, forem outros? Onde morarão esses militares da atiYa? 
e ocupado pelos militares foram vendidos para os militares. 'Concedo a palavra ao nobre Senaáo-r-V8:Inii{"Cáinpelo. 
Sr. Presidente, quase todos os imóveisocupados pelos milita- 0 SR. VALMIR CAMPELO _Sr. Presidente, Srs. Se-
res que trabalham no Superior Tribunal Militar, que são fun- nadares, como autor do projeto, agradeço e endosso as pala
clonais, estão agregados, foram vendidos para eles. Evidente- vras dos nobres Senadores Cid SªQóia de Carvalho e Maurfcio 
mente não são da quota dos Miriistérios;· mas que diferença Corrêa. 0 que pretendemos neste projeto é fazer justiça e 
existe entre alguém que ocupa urh imóvel que é do Exército até mesmo atender a um processo de isonomia. Recentemen
e alguém que ocupa um.- iinóvel que é da repartição tal, se te, inclusive, os servídores civis do MiniStério da Marinha 
ambos são brasileiros e estão em igualdade de condições? que ocupam os imóveis' funcionais administrados pela Forças 
Isso é que é discriminação. Portanto, o projeto é mais do Armadas impetraram um mandato de segurança junto ao su.:. 
que jurídico. . "" '· ·· _perior Tribunal de Justiça e tiveram reconhecidos os seus 

Tenho aqui uma relação, para quem quise"r Vei'; já3.Uf0ri- direitos por unanimidade, para aquisição desses imóveis. Fica
zada pelos editais publicados no Diário Oficial de terça-feira, ria até difícil que, num prédio aqui em Brasília, numa proje-
4 de maio de 1991, em que a Secretaria da Administração ção, tivéssemos c\vis ocupando imóveis particulares, compra·· 
Federal determina: "Notificar os ocupantes dos imóveis resi- dos, e militares dentro do mesmo prédio ocupando os imóveis 
denciais funcionais a seguir: ... "E aqui estão todos os nomes através das Forças Armadas. Acho que seria uma injustiça 
dos militares. São militares de patentes mais elevadas e, como por conta desse processo. 
todos os militares que estão na Presidência da República~ Poi: outro lado, Srs. senadores, vejo que os suboficiais, 
de generais a coronéis, puderam comprar. Compraram porque subtenentes, os sargentos, enfím, os praças; que são os grandes 
não tinham os apartamentos ocupados pelas respectivas unida- ocupantes desses imóveis funcionais, normalmente permane
des da Forças Armadas. cem durante quase todo o seu tempo de atividade na mesma 

Pare~-me que, realmente, o parecer do Senador Jut~hy guarnição, até mesmo por uma medida de econnomia ds.s 
Magalhães é absolutamente correto. Essa é uma questão que, própriaS Forças Ai'mádas. 
embora pareça de mérito, é preliminar da consfiti.Ic1onalidade, De forma que entendo que estamos discutindo, nesta 
porque o próprio Governo é que não está aplicando aisonomia Comissão, apenas a constitucionalidade e a juridicidade; e 
de tratamento com relação aos mesmos militares, só porque 0 aspecto do mérito, Vamos dicutir na Comíssão de Assuntos 
eles não ocupam os imóveiS--que estão.sendo.adroinistx:_a9os Econômicos. 
pelo próprio Exércítb·, Màrirtha ou Aeronáutica. Mas os que Peço vênia aos meus Pares para que possamos votar posi
estão administrados pela Presidência da Repúblíca e pelo Su- tivamente esse projeto, que irá atender, principalmente, 30s 
perior Tnbunal Militar, porque são quotas, esses todos com- f' · · d · f · d - d F A 
praram. É uma injustiça! E-os outro_s_ militares de outros minis- - o lClats e patente m enor as corporaçoes as orças rma-
térios, ainda que sejam da Marinha, Aeronáutica ou Exército, das. 
queocupamapartamentosquenãosãodaquotanãopuderam O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo.· 
comprar. a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

Ora, Sr. Presidente, trata-se de um tratamento injusto, O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, leio 
iníquo, perverso até com os sargentos, cabos, tenentes, enfim, a ementa ~ estou de pleno acordo com ela: 
com todos esses que estão aqui. Dir-se-á, como salientou o 
eminente autor do voto em separado, que os militares não "Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais 
terão condições de ocupar as unidades do ExérêitQ aqui" em de propriedade de União, vinculados ou incorporados 
Brasília. Mas 0 que se diz para aqui diz-se para todos os às Forças Annadas, situados no Distrito Federal e dá 

. outras providências." brasileiros do Brasil mteiió que, ·mas condições dos outros 
que ocuparam imóveis, não puderam comprar; os daqui com- Quando votamos a Lei n"' 8.025, mencionada na Justifi
praram. Os militares que estão OC\lpando essas unidades aqui cação, votamos uma lei que assegura aos ocupantes o direito 
parece-me que têm dire"ito a essa compra pela ConstitUição de adquirir o imóvel. 
pelo princípio da isonomia. _ _ Com esta idéia eu concõtdo. Inicialmente, os ministros 

As outras questões de mérito, concordo que devam ser dos Tribunais Superiores não estavam incluídos, como taro-
tratadas na ComisSão de Assuntos EconQrnicos. bém os Parlamentares não estavam. Eu mesmo defendi que 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)"-A Mesa pede 
à gentil assistência que não aplauda, por que terá-qUe impedir 
que os senadores manifestem votos contrários, se por acaso 
assim pensarem. Agradecemos a presença de todos, fazendo 
esse apelo. 

os ministros dos Tribunais Superiores, os- Parlamentares não 
deviam, mas, posteriormente, os ministros-, que só durante 
algum tempo exercem o cargo, foram também contamplados; 
inclusive ministro do Supremo Tribunal adqurirarn na forma 
da lei, dentro daquele princípio de que todos são iguais, apesar 
de algumas desigualdades de fato. 
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Ora, leio decreto~• you votar a favor; mas peço a atenção O SR. CHAGAS RODRIGUES -~Nesta altura, eu não 
dos colegas. E,u achava, perdoe-me o autor, perdoe-me o gostaria de levanf"ar isso~ mas acho que, se há uma lei que 
relator, que deve ríamO~ pura e simplesmente assegurar aos conferiu direito aos servidores, essa !ei, a esta altura, deveria, 
militares que foram excluídos o-direito de adquirir os imóveiS. por Priilcfpio_4e eqüidade e de justiça, tai:nbém couferir_esse 
Mas o art. 1 ~diz: ·~Fita o Poder Executivo autOriZado ã. alie- direito. Também tenho minhas dúvidas quanto à constitucio-
nar ... '' ~ _ __ _ nalídade, quando o art. 3~ diz: "Serão_ali!~llg.das_..''. _- _ 

Isso s1gnifiça que-; se;· o Poder Executivo não quiser alie- Acho que o_ Poder Executivo é o Poder Executivo. O 
nar, não alierià( Mas _acho qu.e deveríai_TI~s assegurar a esses Pq.der Legis_lativo _é o.~Ç>~er L~gislativo. Não admito interfe.: 
militares o direifó à aquiSição nà fótma Qt~yist~. _ -________ rêncüCdo Poder Executivo ·aqui; mas até onde isso está d_~ 

' Outra consideraçãO -mlriha: quando se trata de~Se§_ ofi- acordo com o espírito da Constituição, do nossO regime? Lá 
ciais, sitrgentos1 etc., fi~_ o poder autorizado; mas, no art. autorizamos, quando, no máximo, deveriásero Inverso. Aqui, 
3'\ já não há autorização~ Sei que o propósito do nobre autor ordena!JlOS que se proceda. E a Administração é que tem 
é bom, pois eu o conheço, sei que é u~ ho~em c_grreto. que sentir esse problema de administraçã.o. Se deve ou-não 
Mas aqui há uma ordem: :'Serão alienadas, através de licitação alienar, se deve alienar imediatamente ou não, se deve alienar 
pública, as projeç6es parã-·cofisrtução: .. " Isso realmente aten- uma parte ou não. ~ 
de aos interesses daS' grandes construtoras e das grandes fir- _ O _art. 39 diz: -~'Serão ·alienadas_ através de licitações as 
mas... projeções ... - quer dizer, todas elas - ... para construção 

o SR. VALMIR CAMPELo-·- Permite-~ffie v. EX• um de residências existentes fora das áreas militares''.J>ra, pode 
aparte? haver um planejamento na área do Poder Executivo. Isso 

tem que ser feito lentamente, uma parte agora. Não sei se 
O SR. CHAGAS RODRIGUES --Pois não, nobfé Co- iss_o se coaduna muito, se seria rigorOsamente constitudonal. 

lega. Mais aléll},_o_parágrafo único do ~!:1~-:l:~ __ diz~-
0 SR. VALMIR CAMPÉLO .=..Entendo que essapreo· -

cupação de V. Ex• fica sem efeito quãriâo-0 art. s~cteteirninada 
que o Poder Executivo regulamentará o disposto nesSa lei 
dentro do prazo de 45 dias. Uma vez aprovado_ o projeto, 
o Po-der Executivo terá 45 dias p-ara regulament~r, o_ que 
tor~!,t obrigatório o curilpfilnento do art. 1~ dõ citado projeto. 

.•. 0.-SR. CHAGAS RODRIGUES- V. Ex• vaCme per
dofir't nobre Colega. Decreto-é decreto! A regulamentação 
da l~i t~n'l que ser dentro dos parâmetros da mesma. O decreto 
flãQ 'Polk.ultrapassar a lei. . 
, /:·.· . se _0 ~rt. 1" diz: "Fica o Pq~I~r Executivo autoriz3do a 
alienar.~t_Q decreto pode concordar com·a alienaç_ãq o~ não 
e ··.perde es.tabelecer critérioS~. condições etc. Aqui é apenas 

· qríiam-et~ ·autorização que -à lei _9-fi.:::,_A Upião,_ o Po4_er ~xecu
~.~ .. ;[nªô"j,ode alienar se_m·au~o-rízãção legislativa. Mas, às 
-~~/a ~~i autoriza, ãs vetlS~ a lé~ ctetipnJna. · 

· ·' O §R. MAURÍCIO CPR~A':'fi Permite-me V. EX' 
. l!m ilpa'tt~e? -' ' ~~; -~ -

:· ,,,O SR. CHAGAS ROU:S.lGUES- Concedo o aparte 
~a.V~:Ex\ nobre Colegã.' __ -;~- :_-__ ·~~~ "·~- -- _-

• O SR. MAURÍCIO CÕR~À- Acho que V. Ex• tem 
razão eqtparte. Inclusive-_f\~da_ agoi'â O nobre Senador Nabor 
Júnior riie alertava sobre..a·,s-istemática de financiamento, por
que a lel anterior, essa a qUe"'-se refêre_V. Ex•, tem uni -critério 
diferente. De modo que ~~·tomissáq de Constituição,}ustiça 
e Cidadania entender · ituciõ.na1idade e juridicidade 
para remeter a questão d pat-a a Comissão de Assu~tC?s 
Econômicos, eu. põt e o, irei fazer algumas emendas. 
Como teremos ·opotnilif _ dé. de aPresentar para tentarmos, 
vamos dizer, aperfeiçoar~ projeto do Senac)Ç>r Valmir Cam
pelo, cuja iniciativa tem ·o_ fu~u aplauso. 

O SR: JUTAHYMAGALHÃES -Permite-me V. Ex• 
um aparte? . 

O SR. CHAGAS RÔDRIGUÉS - Concedo o aparte 
a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Só perguntaria se_ 
V. Ex~ encontra no projeto alguma ínconstitucionalidã.d~ ou_ 
injuridicidade; e quais oS pontos que v:-c~ a-pontaria. 

"A parcela do ·produto citado neste artigo, nunca infe
rior a 50%, será ã.plicada para financiar moradia ao pes
soal das Forças Armadas, através da Fundação ... " 

Não sei até onde isso seja uma interferência do Poder 
Legislativo na Administração. 

Apena-s quero fazer essas ponderações_. Se dependesse 
de mim, O artigo ficaria assim: ~'Fica assegurado ?OS militares 

-O direito de adquirir os imóveis residências na forma do artigo 
tal". 

O art. -19-faia em dois regimes. Pe_rc]oem-me os nobres 
Colegas por eu estar fazendo essas ponderações, até que gosta
ria de não fazê-las; mas é uma questão de consciência. 

O art. I' diz: 
''Fica o Poder executivo autorizado a alienar mediante 

concotrência pública- que é o sistem_a- o Decreto-Lei 
·- n9 2.300 ----=- e depois mistura - combinado com a Lei 

n9 8.025." 
A Lei n" 8.025 é cómpletamente cfife~ente._ Ela as~egura

direito àos ócuf>antes. O funcionáriO civil passoU a ter o direito 
~~- ~_S!g,_l!!_rir. -

Desta forma, quero apehas fazer essas ponderações para, 
se for o caso, oportunamente, assegu!armos direitos, no pro
jeto-- e louvo a iniciativa e o propósito - mais explícitos 
e reais. Com e~as cons_iderações, não serei eu quem ficará 
contra este projeto. Apenas gostaria que ele fosse melhor _ 
re_digidq __ -_permitam-me_ os Colegas. Mas espero que ele 
venha a ser corrigido. A esta alt!J,ra, não quero prejudicar 
a proposíção em relação à qual tenho algu~a.s dúvidas, mas 
não vou considerá-la inconstituCional nem injurídica. 

São essas as minhas co.ri~ideraÇões, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O nobre 
Senador Chagas Rodrigues levantou realmente uma questão 
importante. Há duas hipóteses: a autorização ao Poder Execu
tivo e a determinação ao Poder Executivo. 

No caso, o projeto apenas autoriza. Nós iríamos opinar 
sobre _um projetO autorizativo. Teríamos a mesma decisão 
se o projeto dissesse: "O Poder Executivo alienará mediante 
concorrrência pública ... "? Qual_é a õPiníão da _comissã()?_ Se
não amanhã a própria ComisSãO de Assuntos EconómicOs_ 
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poderá pedir outra vez a opiníão da comissão sobre se é autori
zação ou apenas uma determinação. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Sr. Presidente, acho 
que a nossa preocupação tem que- ser_ circuilscriía à questão 
de julgarmos constitucional ouinconstituciona1. Por exemplo, 
eu vou apresentar várias emendas I}a Comissão de Assuntos 
EOOnômicos. Eu não concordo com :3-lguln-a coisa que está 
aqui. Inclusive, para clarear o texto, pãra aSsegurar, porque 
acho que teril que-ter alguns parâmetros. Quem chegou ontem 
não pode comprar o apartamento amanhã. Temos que impor 
essas regras. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Sobre o pro
blema da constitucio_nalidade. São duas hipóteseS dlre·rerites:
o projeto que autoriza e o projeto que determina. E_ jsso 
não é da Comissão de Assuntos Econômiços; isso é da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, que deve aceitar 
com essa redação ou com a outra redação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, acompanhei a obserVaÇãOO dÕ--Senador Chagas Rodri
gues e acho que é uma obse_rvação inteligentíssima. 

Já havia, no estudo desse projeto,O- observado ísso, daí 
não compreender os grandes receios dos roínistérios militares. 
Mas aqui estamos em duas situações diversas: fica o Poder 
Executivo autorizado a alienar, isto é, na conveniência do 
Poder Executivo, ele alienará, ou não. Essa é a garantia da 
constitucionalidade da propositura, porque quando um poder 
manda que o outro aliene o que lhe pertence, aprofunda muito 
a questão da constitucionalidade. , _ 

Quando o Senador Jutahy Magalhãe~ opirioU pela consti
tucionalidade, quando eu opino pela constitucionalidade, é 
na tranq üilidadc do art. 1 ~ _ 

O art. 3<:> diz o seguinte: 

"Serão alienados, através de licitação pública, as proje
ções para construção de residênci~s existentes, fora das 
áreas militares, pertencentes às Forças Atmadas. '' 

Aqui a circunstância factual é outra int~il'ãmehte, já não 
vai nesse jogo de conveniência, porque são área_s n~õ ocUpadas 
e que serão utilizadas com_ _alto interesse social, já não fere 
a conveniéncia de um Poj:ler através de ui:na _ctetermíilaÇão 
do outro. A questão que eu faço- é essa. _ 

Agora, se opinarmos que o POder ExecutiVo "alienará", 
_aí a questão da constitucionalidade há çte se aprofundar sobre-
maneira. -

Tanto que acho que o autor do Projeto proPos com a 
cautela devida e que resultará no mesmo fim. Ele_ procedeu 
com a cautela natural do projeto de um senador. Se_ viesse 
do Poder Executivo, através de Jllensage!TI, aí a configuração 
seria inteiramente outra. Mantenho meu voto pefa constítucio
nalidade do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -:- A Presi
dência apenas pediu a atenção do Plenário, em face da argu
mentação do Senador Chagas Rodrigues, mas não Opinou. 

Com a palavra o Senador José Paulo Biso!. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Sr. Presidente, eu me 
insurgi, em diversos pronunciamentos, contra a Lei n" 8.025, 
que vendia os imóveis de propriedade da União aos ocupantes, 
funcionários públicos. 

Meus discursos n_ão tiveram resultado nenhum. Até o 
Supremo Tribunal, até os juízes que fulgam aS causas compra
ram. Então, agora quero que o que cou~e aos outros funcio-

-nários caiba também aos militares em iguais con_dições. (Pal-
mas.) · 

Agora, esse projeto me deixa em desconforto. Por que 
--é-que não escrevemos aqui que os militares poderão desfrutar 

dos direitos previstos pela lei no tal, taL .. e acabou. _A_gora, 
_aqui já se acrescenta uma porção de coisas, inclusive benefi-. 
ciando empreiteiras. E tem inconstitucionalidade, si.m, por" 
que é que vamos esconder? . · , 

Que-história é essa de uma fundação ficar no lugã.r d~ _,.)'I~ 
um órgão público? Essa é uma delegação de dever., qão é 
delegação de direito. ,.. .... 

·· O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Peço a V. Ex>.que 
não faça afirmações que não possa -comproVar. Quando V .. 

-·Ex• diz que se vai beneficar empreiteras, V. Ex~, talvez $em 
querer, esteja querendo dizer que q_uem relatou e qúem apre
sentou o projeto está querendo se beneficiar. Não estou inte
ressado em empreiteira nenhuma. V. Er" deve toma! Ç!Jíâado 
quando fizer uma afirmação dessa. 

O SR. JOSÉ PAULO BJSOL -Eu não vou aceitar 
apartes desta maneira, Sr. Presidente. Peço a V. -EX~ que 
mantenha a minha palavra. . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -\;vidente
mente que o Senador Bísril não_ quis atribuir nem ~o R~lator, 
nem ao autor. · ._,::... 

·No exame do projeto lhe pareceu que a(gum dispositivo 
poderia facilitar, mas não ... 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- A minha pergunta é 
muito simples: por que é que riós não fazemos um substitutivo 
atribuindo aos militares o que a lei anterior atribuiu aos civis. 
Essa igualdade é gritante. 

O SR. MAURíCIO CORR~A- Senador Biso!, tenho 
as mesmas -ansiedades que V. Ex~ Eu quis pedir vista, o Sena
dor O_ifel Carneiro pediu vista e o Senador Cid S_abóia de 
Carvalho. de modo que regimentalmente não- põdemos pedir 
vista. O que ,quero assegurar a V. Ex~: eu faço parte da ComiS
são de Assuntos Económicos, vou pedir vista e vou apresentar 
emendas para aperfeiçoar o texto, inclusive corrigindo essas 
impropriedades, que acho que ex_istem. _ -

O que eu queria assegurar,, agora, tendÕ ~m vista_ essa 
dificuldade, é aprovar, no que tange à constitucionalidade, 
e alguns outros vícios que remanescem,._ até· com relação à 
inconstitucionalidade, só nós ape~~eiçoarq10s lá. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL·- Senador Maurício Cor
rêa, eu so-u juiz. A Juris já sofreu dedara'çào Oe inconstitucio
nalidade por desfrutar de coisas 'como .a que essa lei está 
atribuindo à Fundação Habitacional do Exército. Essas in
constitucionalidades já foram declaradas em relaçãO à Juris, 
em relação à Associação do Ministério Público e em relação · 
a uma série de outras associações. São inCOnStitucionalidades 
já declaradas, concretamente declaradas pelos tri9unaís, inclu- --
sive pelo Supremo Ttibunal. Agora, essa inconstitucionalidade 
e!C:iste aqui. · _ 

Então, por que -é que nós não fazemos um substitutivo 
sím.pleS, -de um artig-o s6,-atribuindo aos militares os mesmos 
direitos que os funcionários civis tiveram em relação a.os pré- 1 

dios da União? ' 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA - Quando o Senador 
Jutaby estava conversando, eu indagava ~~ S. Ex• se não •.. 
seria f10Ssível, regimentalmente, suspendermos essa- votação 
para que reex:;trninássemos a questão e o Relator examinarí~, 
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mais uma vez, para ver se teria condições de acatar sugestões 
porque o Relator pode fazer isso, e nós náo podemos. ' 

O S_R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- B'u respondo 
a questao de ordem de V. Ex• O Plenário é soberano se 
o Plenário entell:der que deve adiar a discussão para ama~hã, 
se for essa a deliberação do Plenário a discussão será encer
rada hoje e reaberta amanhã, às 10 h~ras, nesse mesmo local. 
Essa é uma sugestão, que não iiilpede que cada um manifeste 
a sua opinião, favorável ou não. Ao contrário os âniniôs 
se ~calma~am e poderiam surgJr sugestões Qtié p~de-ssem-s-er 
acettas\. nao na outr~~ mas nesta própria COmissão; sob pena 
de o Senador Mauncto Corrêa propor emendas na Comissão 
de Assuntos Económicos e aS eme"ridas virem outra vez à 
ComisSã6 de Constituição, JustiÇa e Cidadania para dizer se 
são constitucionais ou não. 

E, assim, ao invés de ganharmos, estaremos perdendo 
~-. .. . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -V. Ex• me permite 
fazer uso da palavra, Sr. Presidente? _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Concedo 
a palavra ao nobre Semidor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente 
quando recebi o projetO -para Votar, inicialmente eu ia entra; 
no mérito, mas, posteriormente, vi-que no processo se falava 
que só teríamos que tratar da constitucionalidade e juridi
cidade. 

No meu entendimento, não havia inconstitucionalidade. 
Se o Senadoi Bísol"COnsidera de maneira diferente· é um 
direito de S. Ex' S .. Ex•. considera que é inconstitucion'al. En
tão, apresente seus argumentos e a Comissão decidifá se .é 
constitucional ou se é incOD.stitucional. _ 

_Isso ?ão discUtO, pOrque não corisidero que as ininhas 
r~zoes S~jam aquelas que devem prevalecer. Agora, o que 
nao admito é qu~ no meio da discussão se diga: "O que está 
se querendo aqut é beneficiar empreiteiro". Aí não, dã minha 
P?Iie, eu reclamo, porque não aceito essas imptecações. Eu 
dtgo logo de cara: não há preo~upaçáo· alguma de atender 
A, B ou C. . .. 

Eu P?deria apresentar uma série de emendas -a· respe_ito 
desse projeto, a começar do caso das fundações, quando diz: 
'"A Fundação do Exército". Deveriam Ser ãS três;--se foSSe 
o caso. "Das fundações" deveriam ser as três ArmaS não 
apenas uma. ' 

~ã? apresentei emenda nenhuma porque não quis entrar 
no mento de nada. Agora, se a Comissão achar que deve 
entrar no mérito-e fazer modificaçõeS aqui que também corres
ponde'ln ao mérito, -a-ntes de ir para a Corríissão de Assuntos 
~conó?Ji:os, acho que não temos essa competência, _mas se 
a ComJssao achar que devemos e se achar que eu devo conti
nuar como Relator, eu continuo e faço. , . 
. ~ão tenho nenhuma preocupação de fazer com que seja 

v1tonoso o meu pensamento. A Comissão aqui tem o direito 
~e mudar tudo, inclusive de rejeitar, só não tem- o direito 
e de botar na gaveta. Tudo pode fazer e deve ser feito. 

Acredito, e continuo insistindo, que o mérito é na ComisR 
são de Assuntos EconõmiC~os, tião-e aqui. - -~ 

Se a Comissão achar que o Senador Bisol tem razão no 
seu ponto de vista de que é inconstituCional tudo bem! É 
inconstitucional, morre o assunto aqui. ' 

• O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -O problema 
e que a comtSsão examina também a juridicidade. 

V. Ex• acaba de informar que há uma irijurfdicidade quanR 
do se defere apenas a uma fundação e não às três. __ 

V. EJr.' próprio acaba de referir que, ao inVés de deferir 
a uma só, seja deferido às três. 

O Senador Bisol alega que a intervenção das fundações 
tem sido repelida pelos tribunais. 

De modo que a questão não é de mérito. Não estamos 
~~-~inilildo o preço, não estamos examinando a conveniência 
de, em cada caso, ser difirído. Isso é que seria o mérito. 
~ós estamos nas preliminares, saber se o projeto assim redi
g:tdo atende aos pressupostos de constitucionalidade e de juri
dicidade. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu não quero inter
romper V. Ex~, mas o Senador Jutahy já concordou. Então 
marcatnõs nova reunião, não para amanhã, porque fica extre
mamente difícil para nós, mas para a outra quartaRfeira, onde 
vamos encontrar um denominador comum, porque se votar
mos pel~ inconstitucionalidade aqui vai prejudicar o projeto. 

. Sena preferfvelf se o senador concordar, que o examinás
~f1PlO!?,_sem ent~ar rp.uito n.o.méi:itQ, f~endo apenas algumas 
~paras necessánas para dar o conteúdo de juridicidade que 
-alguns acham que não tem. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - E uma extraordi
nár~a, Sr. Presidente. Na próxima quinta-feira, amanhã, ou 
entao, se não for possível, que seja terça-feira. Mas se for 
pos·stv~! amanhã,. P<;'deríamos V?-!ar o substitutivo assegurando 
aos militares o_ direito de adqmnr e pronto! Nada mais. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, pedi 
·a palavra a V. EX' e gostaria de dela fazer uso. 

Eu também, Sr. PreSidente, quero defender a minha par-
te. - -c 

Acho que a ponderação do nobre Senador Maurício Cor
rêa, Sr. Presidente, está correta. Poderíamos deixar para a 
próxima semana, para díscutirmos aqUi nestã-Comissãó. 
- G ~rt. 39 , Sr. Presidente, é bem claro quando diz que 
serão alienadas, através. de licitação pública, as projeções. 

Iss.o aqui não tem nenhuma direção para nenhuma em
preiteira. Então, não é justo, sob hipótese alguma, que o 
Sen~d~r Bisnl faça injunções ·aqui ·contra seus pareS nesta 
comtssao. 

Não admito, sob hipótese alguma, Sr. Presidente. Tenho 
uma vida aqui que é limpa em Brasília há 29 anos. Fui prefeito 
de três cidades aqui, fui o deputado federal mais votado nas 
primeiras eleições de Brasília e fui o senador mais votado 
nessas últimas eleições. 

_Não admi_to que S. Ex~ faça in~inuações maldosas a respei
to nem do autor e nem tampouco do nobre Senador Jutahy 
Magalhães, que foi o digno_ relator, que é um homem de 
bem, que todo o Brasil respeita. 

Por isso, Sr. Presidente, é que acho que foram injustas 
as colocações_ do Senador Biso! e não admito, em tiipótese 
alguma, que I~so ac':mteça com o autor do projeto, porque 
o autor ~o projeto fo1 claro no seu art. 3"': as licitações públicas 
serã? _feitas de conhecimento de todo _o público que queira 
part1c1par da compra dessas projeções.. . _ . 

·-·--Admito, acato,- acho justas as poriderações que o nobre 
Senador Maurício Corrêa fez. Precisamos aperfeiçoar - é 
o reconhecimento que fãço -,apesar de entender que nesta 
comissão estamos discutindo apenas a constitucionalidade e 
a juridicidade. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II) Sábado 3 4429 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro):-· Pois não, 
concedo ~palavra a V, Ex• para uma questão de ordem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, eu queria que V. EX' exanlinasse o -que vou expor: 
esse projeto de lei veio para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, remetido pela Comissão de Assuntos 
Económicos. Para quê? Para emendarmos? Para aperfeiçoar
mos? Ou para a obtenção de um parecer sobre a constitucio
nalidade e a juridicidade de como está o projeto? _ 

Acho que ele veio apenas para que a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania exercite a sua competência de 
parecerista. Aqui é- um mero parecer. Não temos a compe
tência para emendar esse projeto, como se está pretendendo, 
de boa-fé e com uma instituiÇão formidável. 

Isso deve ser feito na Comissão de Assuntos Econômiços. 
Quero propór à comisSão que, a pretexto de examinar 

a constitucionalidade, não cometa uma infração regimental, 
no âmbito interno do Senado FederaL 

Vamos aprovar esse projeto quanto à constitucionalidade 
e juridicidade, porque isso é muito-ímpOitárite-;TnClU.sive para 
as questões que tramitam n·a justiÇa, -vamoS aprovar esse pro~ 
jeto aqui, porque não há inconstitucionalidade flagrante. 

Não concordo com as argüições de inconstitucionalidad~. 
Estou com o parecer. V. Ex• submete a voto. Levaremos 
isso e faremos isso na Comissão. de Assuntos Sociais. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- O nobre !dJ;lga me 
permite'? · 

Aqui a juridicidade está iiitimamerile ·relacionaaa cem 
o méri!o. O próprio presidente fez ver, é uma questão de 
juridicidade. Vamos aprimofar o projeto. _ 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Estou subme
tendo uma questão de ordem exatamente, Senador Chagas 
Rodrigues, sobre a competência regil_nental, que tenios ou 
não, de aperfeiçqar esse projeto. Ele é de outra comis.são, 
Sr. Presidente, não é nosso. 

Então, queria_que V. Ex• deferisse minha questão de 
ordem, para que votássemos ime-diatamente o parecer do Se
nador Jutahy Magrllhães e transferíssemos o mérito para a 
comissão originária, porque assim é o Regimento_do.Senjdp, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Mesa es
clarece. A convicção da Mesa é a seguinte: pedido o parecer, 
esta comissão não pode dizer que todo o projeto é constitu
cional ou inconstitucional, é jÜrfdico.ou injurídica. Mas pode
mos, no parecer, podemos sugerir modificações, sob pena· 
de ficarmos aqui no "sim" e no "não". Evidentemente, poderá 
haver sugestões que digam respeito, no parecer, à constitUcio
nalidade e juridicidade. O que nós rião podemos é dar parecer 
sobre o mérito. Mas, muitas vezes, o mérito __;_ e isto, todos 
nós, bacharéis, sabemos - se çonfunde, de alguma sorte, 
com as preliminares. . .. 

De modo que não há nenhum mal no fato de nós devol
vermos à comissão um parecer dizendo que a comissão aceitou 
a constitucionalidade e a jurídicidade, com as seguintes res
salvas. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Aí, sim ... 
Aí, é oUtra coisa. Aí ~u concordo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -É o parecer. 
Essas ressalvas têm que serem discutidas e aprovadas pela 
comissão. Isto é claro. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sugestão, 
sim, mas não a alteração do projeto. o projeto, aqui, é into-
cáveL - -

- b SR. JOSAPHAT MARINHO_- Sr. Presidente, eu 
já estou pronto para votar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Com a pala
vra o nobre Senador Josaphat Marinho, que já está pronto 
para votar. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, gosta
-ria de saber se vamos proceder-à -vOtação? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) - A Presi
dência concederá a palavra a V. Ex~ para discutir: A comissão 
ficaria muito honrada se soubesse a opinião de_ V. Ex~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO --Sr. Presidente, o 
que me parece razoável é o voto pela constitucionalidade 
do att. 1 '?, pela inconstitucionalidade dos arts. 39 e_ 4':>, porque 

'SãCdmP.erativos e não autorizativos-, e pela injuridicidade do 
art. 2' E o meu voto. . _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)--:- Aceitando 
·o voto do nobre Se11~dor Josaphat Marinho, a comiss-ão teria 
que responder com as seguintes ressalvas feitas por S.· Ex~ 
De modo que a comissão pode votar ... 

O SR. NABO R JÚNIOR- Sr. President~, peço a paia
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Pois não, 
,Sr. Presidente~ -

O SR NABOR JÚNIOR- Eu quero manifestar, preli
minarmente, a minha concordância com a venda desses imó
y~is funCionais aos militares. Todavia; eu acho que esse projeto 
está eivado de impropriedades e até de injuridicidade e não 
alcança o obj~tívo que pretende o autor, a começar pelo art. 
P', que diz o seguinte: 

•• Art. 19 Fica o Po.der Executivo autoriZado a alienar, 
mediante concorrência pública ... " 

Ora, se é mediante concorrência públi~, qualquer um 
terá o direito de participar desse processo de aquisição desses 
imóveis, ao passo que a Lei n"' 8.025 assegurou ·aos atuais 
ocupantes o direito de comprar. Eles s6 serão colocados em 
concorrência pública se não houver a opção de compra por 
parte dos atuais ocupantes. 

O. SR. VALMIR CAMPELO-- Permite-me V. Ex•. um 
aparte? 

O SR NABOR JÚNIOR - Então, do jeito que está 
aqui, ·parece-me .que eu não sou advogado e nem jurista, 
mas da forma como está redigida aqui, em concorrência públi
ca, -:-qualquer um pode ter direito de participar dessa concor
rência. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NABO R JÚNIOR.- Só um instante. 
Pois bem. Aqui, eu estou com o Sr. Senador José Paulo 

Bisol. Acho_ que o que a comissão tem que fazer, para assegu~ 
rar aos militares esse direitO, que, alguns at€ já-conquistaram 
através de decisão -do Supremo Tribunal Federal, como o 
pessoal da Marinha. Pelo que vefo aqui, na própria justificação 
do aut<;>r do projeto, r~centemente, os se~dores civis do 
Ministério da Marinha, ocupantes de imóvtúSfúncionais, ad-

.! ..-
!i _, 

rl? 
1:-~ 



4430 Sábado 3 DlÁRIO :OO'l:X>NGRESSO 'NACIONAL (Seção TI) · Ãgosto de 1991 

ministrados pelas Forças Armadas, impetraram inaridadO de 
segurança: junto ao Superior Tribunal de Justiça -e tiveram, 
por unanimidade, reconhecidos os_ seus direitos à aquisição 
desses imóveis e já os adquiriram. Então, é ·estender a_os de
mais servidores- quer sejam civis ou militares -os mesmos 
direitos qUe aS'segura:ra:m aos servidores civis que ocupáin esses 
imóveis. -- -- -- -- __ ,_ --- ---

Há outra coisa: quantO ao art. 3°, não há nem Ô-ecessidade 
de que figure no projeto porque a Terrãcàp já faz eSS~fConcOr~ 
rência, essa alienação das projeções aqui de Brasília porque 
é a Terracap quem administra esses imóveis. Todo mês, . a 
Terracap faz a alienação dessas projeções. Não há necessidade 
de constar, aqui, no projeto: -

Então, eu-votq f~_vorave~mcnte, ma~ ~Cho Que eSse-p='iO
jeto está eivado de injuridicidade c, também, não atende aos 
objetivos que o autor quer alcançar, que é- a ve-nda dos imóveis 
para os ocupantes militares. 

O SR. VALMIR CAMPELO --'Fetmite'meV. Ex• um 
aparte? 

O SR. NABO R JÚNIOR- Pois nã'o. OuÇo, c6m muito 
prazer, o aparte de V. Ex' · ·- · · · 

O SR. VALMIR CAMPELO- Eu só queri, it.lrlSJmÍH 
a V. Ex• que a Terracap procede à licitaçãod,. ~.~.vjf'16es 
de lotes, aqui em Brasíliã, Distrito Federal, apena~ /:,_- iú!·~··;;i~ 
do Governo do Distiito -Federal. Esses -imóveis p.::rtt-.Jct::m 
à Uniáo, -às Forças Armadas. -

Em segundo lugar, V. Ex• se referiu a que quaJ,1u~r p-:'1):...<1 
poderia participar das·-cOncorrências que o Pode, Extcü:ivo 
estaria autorizado a fazer, talvez V. E~ náO-tenli. ~;n,:..- r--ao 
o artigO; quando diz que está-combinado cárii-a Le(ri~> 8.J:25, 
que, exatamente, dá prioridade a quem está ácupando O imó
vel funcional. 

O SR. NABO R JÚNIOR - Bástaria, .e.ritão; isto; Sr.. 
Presidente, estender aos servidores militares-a:s mesri:los direi
tos assegurados aos servidores civiS" pela Lei n~" 8.025, e nada 
mais. Inclusive, este art. 29 , que confere à Fundação Educci~ 
clonai do Exército a Cofnpetência de presidir ós- a tos, eu acho 
que isto deveria ser transferido- à Ça_ixa Econômica-, _qüe é 
o órgão que está vendendo os outros if!iôveis para ós servidores 
civis e até para: os servidores militares -e que--tem .::ondições 
de oferecer fm3nciamento. Não sei ~;""e essa fundação habita
cional teria condições de oferecer financiilmento~para os ocu~ 
pantes desses imóveis. ~ -

O SR. MAURÍCIO CORMA::.;: Sr. Presidente, pela 
última vez - eu, inclusive, vou me-tC1:ifa'r se, neste lnStarile, 
não houver uma solução -,- eu qUeria ponderar no sentido 
do que diz o nosso Ulysses Guimarã~s; Q regimento exiSte 
é para ajudar e não para atrapalhar. · -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não concordo 
com isto. 

Q SR. MAURÍCIO CORR~A ~~ Tudo bem, V. EX' 
não cOncorda, mas eu gostaria de colosar isso, apenaslJara 
tirar tfin~ ilação, porq~e, neste caso, o tegimentcq:;errnite. 
Nós estamos tendo divergências com relação à constitucio~ 
na!idade_ e juridicidade. Eu __ entendo que uma grande parte 
quer ar;rbvar o projeto. O Sr. Senador Jutahy Magalhães 
concorda- em que nós apresentemos, novamente, a questão 
aqui: sê'ir.ós podemos limpar o projeto, melhorá-lo, por que 
não,~~rmos esta oportunidade de resolvermos isso, aqV:l, n~
quarU ou na quinta-feira da semana que vem? S. Ex• concorda. 

_Nobre Sênador Jutahy Magalhães, nós vamos examinan
do a questão e eu acho que há muitas dúvidas que poderiam 
ser corrigidas, mas que não são só de mérito; Implicam em 
mais coisas. Essas sOluções são siiripJes. Então, que nós faça
mos isto e, na quarta~feira- se V. E~ concordar -tra-ríamos 

- -para cá e estaria eCiúacionad-a-~â- questão. Nós limparíaiÍlos 
o texto, tirarfamos:_·as dúvidas que os_ Srs. Senadores e~~ão 
teri.Ç.õ:EU tenho certeza de ciue seria fácil de se equacionar. 

- ·--·'Nós tínhamos decidido que iríamos por esse caminho 
e, depois, o Sr. s-e-nador Cid Sabóia de Carvalho apresenta 
que vota pela constitucionalidade. Se votar pela fnconstitucio

-nalidade, haverá o_ risco- de o projeto ser arquivado, aqui. 
Enquanto qUe, s_~:n6S dermos uma solução harmónica nesse 
sentido, nós poderemos votar quarta ou quinta-feira. Era esta 
a questão. :O~- - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) __: Lembro o 
nobre colega Senador _Maurício Corrêa, que na quarta-feira 
nõs estatemos realizando um Congresso de Direito Constitu
cional e o mês acaba, agora, no dia 30. Isto é im.Porta.rite 

"""porque é muito gran"ºe _a angústiã. De ·modo que. açhõ que 
nós poderíamos, se todos estivessem de acordo, votar, isolada
me~!~· cada artig~. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Aceito qu'alquer. 
svlução. 

O SR. PRESTDENTE (Nelson Carneiro)- Oaro, por
qt:~- há divel·géll~ià-~. Quâii.tQ1o art: t.~; nao há nenhuma dúvi
da. Pnret.'e que não há n_inguém contra o art. 19 

.. Q SR. CHAGAS RODRIGUES -Mas poderiàserdes
dobradot O próprio arf. ·p, como eu disse, confunde os dois 
reg~me::.:' fica o Poder autorizado a alienar, na forma d_o Decre
to-Lei n9 2.300 e_ na fófm.a da lei recente, quando O-espírito 
do projeto - e_u- sei_ .:........, o que o autor quis foi assegurar 
aos militares o ClireitO à.àqui'Siçâo... · -

O SR. MAURfcio'coRREA (Fora dp microfone)
Eu me retiro para não dar quorum, porque eu estou achando 
que haverá uma soluç-ã9 se nós pudéssemos fazer isto na quar~ 
ta-feira. Então, vamos'aguardar e trazer uma solução,_porque 
não é possível arquivar~ proje-to. -- -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Sr. Senador 
Maurício Corrêa, fiqUe Ciüm6 .. ~ 

O SR. ELCIO ÁLVARES ~Sr. Presidente, há uma 
-ainlênciã expressa do relator, no sentido de consultar a maioria 
no aperfeiÇoamento, porque todos querem, realmente, encon
trar um denominador que ajude na aquisição dos imóveis 
a favor-dos militares. Então, eu·-nao vejó n-erihum óbice
com a anuência, evidentemente, do Sr. Relator, qUe é quem 
comanda o processo -, para que nos oseja dada essa oportu
nidade. Eu acho que, pelo pronunciamento_ do nobre Senador 
Ma:~rfcio Corrêa, ·a riiãíoria, aqui, está de _aCOtdo Com que 
o processo seja teexaminado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Na quar
ta-feira? 

· O SR. ELCIO ÃLV ARE!'f=-Ná quarta-feira, na terça-
feira, na quinta-feira ou em agosto. _ _ _ . _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Fica encer
rada a reunião e, para a próxima quarta-feíra, será o iteffi 
n'!' 1. 

(Levanta-se a reuniâO às horas e minutos.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

TERÇA FEIRA, 6DE AGOSTO DE 1991 BRASíLIA_:: DF 

~------SENADO FEDERAL--------. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Beneviâes, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 33, DE 1991 
Extingue cargos efetivos, vagos, no Quadro de Pessoal do Senado_Federal, e dá outras 

providências. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' São extintos, no Quadro·de Pessoal do Senado Federal, trezentos e setenta e sete ca~gos 

efetivos, vagos até o dia 31 de março de 1991. · _ · 
Art. 2' São reservados, para a realização de concurso público, cento e noventa e seis cargos 

efetivos, vagos, remanescentes, a serem mantidos ou incluídos, por transformação, nas seguintes categorias 
funcionais: --- --- · 

a) trinta para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo - Áreas 
de Transportes; 
, b) vinte e cinco para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislati~ -

Area de Segurança; 
c) quarenta para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo -:- Área 

de Datilografia; · · 
d) quinze para inclusão na classe iniciàl da categoria funcional de Técnico Legislativo - Área 

de Artesanato; 
, e) trinta e cinco para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Auxiliar Legislativo 

-Are a de Portaria; 
t) oito para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Auxiliar Legislativo ~ Área de 

Telefonia; , 
g) dez de Analista Legislativo- Area de Comunicação Social -para preenchimento por candidatos 

aprovados em concurso público já homologado; _ _ · 
h) dez de Analista Legislativo - Área de Biblioteconomia -:- para preenchimento por candidatos 

aprovados em concurso público já homologado; 
i) quinze para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Analista Legislativo - Área 

de Taquigrafia; e _ , 
j) oito para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo - Area de 

Eletricidade e Comunicação. · 
Art. 3• A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Quadro de Pessoal do Senado 

Federal, com as alterações constantes desta resolução. _ 
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5' Revogam-sé as disposições em contrário. - - · 
Senado Federal, 5 de agosto de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
C8IITIIO GaAPICo DO SI!JiiADO PBDBRAL 

PASSOS i'ORTO 
Direlor.O...I do Seudo Fcdenl 
AGACIEL DA SR. VA MAIA 
Diretor Bxecativo 

DIÁRIO DO OOlfGRESSO NACIONAL 
I•preao oo!> ..._.biüdade da Mela do Seaado Feclaal 

ASSINATURAS CARLOS HOMERO V11!1RA NINA 
Dire1or Adlliailtrativo 
unzCARLOS DB BASfOS 
Direlor ladutrial 

Semealral ··-··-············-·-·-·-·--·-··-··-·-·-·-·--·-·----·- Cl$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUS10 OOUIDIHO MADRUGA 
DireiOr Adjuto Tiragem 2.200 exemplarea. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 115• SESSÃO, EM 5 DE AGOSTO DE 

I99I 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

I.2.I - Aviso do Ministro da Saúde 

- N9 842/91, encaminhando esclarecime:ntos presta
dos pelo Ministério da Saúde sobre os quesitos constantes 
do Requerirrierito n' 305/91. 

1.2.2 - Ofício do Ministro do Trabalho e Previdência 
Social 

-N' 102/91, encaminhando informações prestadas 
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre 
os quesitos constantes do Requerimento n9 310/91. 

1.2.3- Aviso do Ministro da Infra-Estrutura 
-No:> 407/91, ericilminhando informações prestadas 

pelo Ministério-da Infra-Estrutura sobre os quesitos cons
tantes do Requerimento n• 255, de 1991. 

1.2.4 - A viso do Secretário-Geral da l'resldência da 
República 

-N\' 797/91, encaminhando informações prestadas 
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n~" 366, de 
1991. 

1.2.5- Leitura de projetos 
-Projeto _d_e _LeLdo Senado n9 261!9_1, de autoria 

do Senador Esp-eiidião Amin, que altera a Lei n1' 8.178, 
de 19 de março de 1991, que estabelece reg!_as sobre preços 
e salários e dá outras providências. - - -

-Projeto de Lei do Senado n' 262/91, de autoria 
do Senador Mauríciá-Corrêa, que exclui do Programa Na
cional de Desestatização, a empresa ·Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerãis S/ A - Usiminas.-- ---

1.2.6 - Comuntcação da Presidência ~ ~ ~~ 
Deferimento, na presente data, do Requerimento n9 

422, de 1991, de autoria do _Senador Amazanino Mendes, 
lido no dia 19 do corrente. 

1.2. 7 - Comunicação 
Do Senador Amazonino Mendes.__de ausência dos tra-

balhos da Casa nos dias 31 de julho a 5 de agosto do 
corrente ano. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem 

póstuma a Dom Raimundo de Castro e Silva, Bispo-Au
xiliar da Arquidiocese de Fortaleza. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Rolagem da dí
vida do Estado do Maranhão. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, cerno Líder
Atual política de salários desenvolvida pelo Governo Fe
deral. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 28, de 1991 (n' 2191, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática 
e Automação- PLANIN, Retirado da pauta. 

1.3.1 - Comunicações da Presidência 
-Término do prazo para interposição de recurso no 

sentido de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 161191, que estabelece normas para o parcela
mento de débitos de municípios jurito ao Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, apreciado conclusivamente pela 
Comissão de Assuntos Económicos. Á_ Câmara dos Depu
tados. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
_ ao Projeto de Lei da Câmara n9 85/89, sendo que ao mesmo 

não foram oferecidas emendas. 

sã<> 

TES 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N•' 612 a 615/91 ~ 

3 - RETIFICAÇÕES 
-Ata da 30~ Sessão, realizxada em 5-4-91 
-Ata da 34• Sessão, realizada em 10-4-91 
4- ATAS DE COMISSÃO 

5 - MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDEIU:s DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕESP_ERMANEN-
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Ata da 115~ Sessão, em 5 de agosto de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura _ 

Presidência do Srs. Mauro Benevides e Meira Filho 

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

Esperidião Amin- Garibaldi Alves -João França 
-José Paulo Biso!- Magno Bacelar -Marco Maciel 
-Mauro Benevides- Moisés Abrão- Nabor Júnior 
- Odacir Soares - OzJel Carm'iro - Ronaldo Aragão 
- Ruy Bacelar- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 14 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. ~ __ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretári_o procederá à leitura do expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
A VISO DO MINISTRO DA.SAÚDE 

N~' 842/91, de 29 de julho último, encaminhando esclareci
mentos prestados pelo Ministério da Saúde sobre os_quesitos 
constantes do Requerimento n9 305, de 1991, de autoria do 
Senador João Rocha. 

OFÍCIO DO MINISTRO DO TRABALHO . 
E PREVIDÊNCIA SOCIAL_ 

N~'l02/91, de 29 de julho último, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência So
cial sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 310, 
de 1991, de autoria do Senador João Rocha. 

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO 
DA INFRA·ESTRUTURA 

N• 407/91, de 25 de julho último, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n9 255, de 1991, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro. 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N~". 797/91; de 19 de agosto corrente, encaminhando infor
mações prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento sobre o~ quesitos constantes do Requerimento 
n' 366, de 1991, de autoria do Senador Levy Dias. 

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

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lido peiõ Sr.
i' Secretário. 

São Jidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI !>O SENADO 

N• 261 DE 1991 

Altera a Lei n• 8.178, de I• de março de 1991, que 
"Estabelece regras sobre preços e salários e dá outras 
providências"-

O Congresso Nacional decreta 
Art. 1• Dê-se ao § 7• do art. 9• da Lei n• 8.178, de 

1" de março .de 1991, a redação abaixo proposta, acrescen
tando-se àquele mesmo artigo um § 6~", na forma seguinte: 

"§ 7<:> Os abonos referidos nesse artigo não serão in
corporados às rendas mensais de benefícioS-da Previdên
cia SoCial, nem estarão sujeitos a· qualquer incidência 
de caráter tributário ou previdenciário." _ 

"§ 8" Excetuam-se_ do previsto no parágrafo ante
Jior, as pensões alimentícias homologadas em juízo, com 
equiValência no salário mínimo, que serão pagas com 
base no valor global do salário, incluídos os abonos e 
quafsquer outras paicelas de natureza _retributiva a ele 
acrescidas." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as ~isposições em contrário. 

Justificação 
Nos dias atuais, numerosas mães e esposas que recebem 

pensão alimentícias com base no "salário ínínimo" vivem mo~ 
mentes de angustiosa e justificada apreensão. 

Com efeito a Lei n• 8.178, de 1• de março último, ao 
fixar o salário mínimo em Cr$17 .000,00, concedeu também 
um abono de Cr$3.000,00 o qual, entretanto, por expressa 
disposição contida no§ 79 de seu art. 99 , não pode ser incOrpo
rado, ~'a qualquer título", ao valor de salário em questão 

Mais recentemente, novo abono foi conce:dido, passando 
a perceber aqueles que são remunerados à base do salário 
mínimo, atualmente, a cifra de Cr$23.168,00 

Ocorre que tais abonos não sãó repassados aos benefi
ciários de pensões alimentícias que têm O referido salário com 
base de cálculo. E continuam tais pensões a ser_ calculadas 
tão-somente sobre o valor fixo de Cr$17.000,00 o que cOnve
nhamos, impõe inegável perda aos alimentados, também víti-
mas da corrosão inflacionáriã. - -

A jurisprUdência dominante na matéria é a de garantir 
a ·continuidade do padrão de vida conquistada pela família 
através da pensãO alimentícia .. 

Entende-se, com toda a razão, que após a separação; 
a famflia deve continuar mantendo o mesi:no padrão da época 
da soCiedade conjugal, -é com- fisse espírito, portanto, que 
esta proposição visa garantir a manutenção do valor da pensãO 
alimentícia, evitando, por outro lado, a demanda judicial para 
a atualização do valor dos alimentos, que é sempre morosa 
e onerosa. 

Estamos convencidos, em suma, da acolhida e do apoio 
dos ilus_tres pares, já que esta proposição, nuõi gesto de s'ensibi
lidade humana, visa conferir às pensões alimentícias um trata
Õlento justo,-considerando a sua destinação ao sustentO diário 
dos pensionados, todos com despesas urgentes e não raro 
inadiáveis. -- - -

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1991. -Deputado Espe
ridião Amin. 
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(À Comissão _de Assuntos Sociai~- _dedsão}err!lina
tiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 262, DE 1991 

Exclui do Programa Nacional de Desestatização a 
empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/ A -
USIMINAS. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~ Fita excluída do Programa Nacional de Desesta
tização, criado pela Lei n' 8.03r, de 12 se abril de 1990, a 
empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/ A- US!Ml
NAS. 

Parágrafo único. - Em conseqüência do disposto neste 
artigo, são considerados nulos de pleno- direito todos os atas 
objetivando a alienação das ações representativas- da partici
pação da União no _capital social da Usiminas, inclusive o 
Edital PND-A-01/91/Usiminas, de 29 de maio de 1991 e a 
Resolução CD/PND no 8191, de 21 de maio de 1991, do Presi· 
dente da ComiSsão Diretora do Programa Naciqnal de Deses
tatização, publicados no Diário Oficial da União do dia 31 
de maio de 1991. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na da:ta de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em çonirárió, espe
cialmente o inciso IV do art. zo do Decreto n9 99.464, de 
16 de agosto de 1990. 

Justificação 
Quando o Congressó Nacional aprovou a transformação 

em projeto de lei de conversão da Medida Provisói'ía n<?l55/90, 
o qual deu origem à Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, 
que "'Cria o· Programa Nacional de Desestatizaçãd e dá outras 
providências", assim procedeu inspirado em objetivoS funda
mentais, de índole pragmática, textualmente inseridos no art. 
1~ do mesmo diploma legal, c_om o segUinte teor: 

''I- reordenar a posição estratégica-do Estado na econ_o
mia, transferindo à inicia-tiva privada atividades indevidame-n
te exploradas pelo setor público; 

II- contribuir para a r~dução da dívida pública, concor~ 
rendo para o saneamento das finanças do setor público; 

III- permitir a retomada de investimentos nas empresas 
e atividades que vierem a ser transferidas ã iniCiativa privada; 

IV- contribuir para a modernização do parque indus
trial do País, ampliando sua competitividade e reforçando 
a capacidade empresarial nos diversos_ setores da economia; 

V- permitir que a administração pública concentre seus 
esforços nas atividades em que a presença do estado seja 
fundamental para a consecução das prioridades nacionais; 

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de 
capitais, atra:V~s do acréscimo da oferta de valores mobiliários 
e da democratização da propriedade do capital das empresas 
que integrarem o Programa." 

Portanto, nada mais salutar para a reorganização da nossa 
economia, viabilizarldo uma dinâmica dos procedimentos por 
parte do Poder Executivo, capazes de atingir os objetivos 
colimados. _ 

Todavia, por c13.moroso erro que afront-a o conteúdo filo
sófico e programá!i~o da citada Lei no 8.03J/90, o Governo 
Federal, mediante o Decreto n' 99.464, de 16 de agosto de 
19_90, incluiu no Programa Nacional de Desestatização, a em
presa Usina Siderúr~icas de Minas Gerais S/ A - USIMIN AS. 

_ Trata-s~ de _uma _évide_nte aberraçãq qu~ merece ser repa-
·rada pelo Legislativo. - --

Instalada em 26 de outubro de 1962, a Usiminas, ao longo 
dos anos de suas atividades operacionais e de aperfeiçoamento 
tecnológico, soube transformar o Estado de Minas Gerais 
de simples exportador de recursos minerais em gerador de 
divisas cambiais para o Brasil, tornando-se detentora das mais 
altas tecnologias siderúrgicas, assegurando a qualificação de 
uma das mais eficientes em.pr-esas -do mundo e garantindo 
o respeito internacional pela excelente qualidade dos seus 
produtos._ 

Em matéria publicada no jornal Estado de Minas, de 
14-7-91, sob o título "O que se espera da privatiZação da 

- Usiminas", é o próprio presidente daquela empresa, Dr. Ri
naldo Campos Soares-,- quem afirma: '•E uma empresa sadia, 
lucrativa, com boa imagem junto ao_s seus públicos; seus pro~ 
dutos são de ampla aceitação graças ã sua qualidade, que 
é mundialmente reconhecida; é uma çias empresas siderúrgicas 
de mais baixo custo operacional do mundo; apresenta índices 
de produtividade comparáveis aos melhores obtidos_ interna
cionalmente; e entre 153 empresaS siderúrgicas analisadas pelo 
"World Steel Dynamics" figura eiri primeirO lugar no ranking 
brasileiro e em segundo no mundial em termos de eficiência". 

O Centro de Estudos Empresariais, do Instituto Brasi
leiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que anual
mente divulga a consolidação de dados e informações sobre 
o comportamento das 500 (qtiinhent3.S) riiaíores -empresas do 
País, tem demonstrado que a· Usiminas vem apresentando 
significativos lucros no_s últimos_anos. 

Os dados mais recentes se· referem a 1989 e foram publi
cados pela revista "Conjuntura Económic"a" de agosto de 
1990, mostrando que a Usiminas está colocada em 7" lugar, 
dentre as SOO (quinhentas) maiores do Brasil, na apuração 
de lucros líquidos. 

No setor de siderurgia, especialmente, das 47 (quarenta 
e sete) maiores empresas do País, 10 (dez) são estatais, das 
quais 8 (oito) api"esenta-ram· resultados positivos. 

Na realidade, tOdos os im:licadores económicos da Funda
ção Getúlio Var:gas apontam que a Usiminas apresenta desem
penho ímpar no setor. Basta _que se diga que no primeiro 
semestre deste ano a empresa faturou Cr$181,19 bilhões. ven
dendo 60% da sua produção ao mercado in_terno, equivalente 
a 2,35" m"ilhões de toneladas. A produção da Usiminas no 
semestre foi superior ã prevista, tanto erri aÇó coniõ e·m _lingo
tes, gusa e produtos acabados. 

Não sem razão de_sobejo, até o próprio Vice-Presídente 
da República, Dr. Itamar Franco, segundo notícias sobre seu 
recente encontro com as lideranças empresariais da Zona da 
Mata mine-ira, reforçando sua posição Contra a privatização 
da Usiminas, teria afirmado: "O que é estranho é que esse 
processo comece exatamente pela estatal mais rentável e mais 
bem organizada do _País". 

A despeito de tratar-se de empresa rentável, considerada_ 
de alto porte como se vê, e que opera numa indústria básica 
pãra a estratégia do desenvolvimento da nossa economia, eis 
que é responsável por 46% de toda a produção de aço lami· 
nado do País, está na inSensata ·mii:a da_ privatização. E, o 
que é pior: privatização a preço vil. 

Além de inadequado lançar-se ã privatização em pleno· 
contextorecessivo, quando os empresários nacionais e a popu
lação não dispõem de recursos fínanceiros_ para investimento 
produtivo, o lance inicial arbitrado pelo Governo Federal para 
a transferência das ações representativas da particípação da 
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União no capital socíal da Usiminas está avàliado em torn€1 
de apenas US$1,5 bilhão. 

Ora, é absolutamente inaceitável que para uma operação 
de tal natureza, a avaliação das ações se baseie simplesmente 
no valor escriturai do património líquido da empresa, sem 
considerar o valor do "fundo de comércio", ou seja, o "valor 
clientela e negócios em potenCial" cjue, não Õbstarite-Íilcôrp6~ 
re-o em termos contábeis, constitui bem ativo e que, no caso 
em tela, é de elevado vulto. 

Resta considerar, ainda, alguns questionamentos _acerca 
da legalidade do processo de privatização, a começar pelo 
aumento do capital dos acionistas da bolding japonesa Nippon 
Steel. Conforme estudo realizado por reputados economistas, 
o preço mínimo do lote de mil ações da Usiminas não poderia 
ser inferior a Cr$330. No entanto, a Assembléia Geral Ex
traordinária, realizada no último mês de abril, aprovou o au
mento do capital acionário dos japoneses de 4.5% para 12,9%, 
a partir da transferência das ações ao pteçu de 38 o _lote 
de mil ações. Com isso, o preço das aç6es enfregues é dez 
vez.es menor do que o fixado para a venda em leilão das 
ações ordinárias e quaúà Vezes menor que as verldidas aos 
empregado.;. . . . _ . 

Como crítica final, vale salientar que é inadmissível um 
programa que adote a forma do leilão de ações e não vincule 
a compra ao compromisso de subscrição de ações novas, vincu
ladas a investimentos na empresa. 

São essas as razões que nos levam a concluir que a privati
zação da empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/ A 
- USIMINAS, é lesiva ao património público, ímpondo-se, 
por isso, sua coibição através do acolhimento da presente 
proposição. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1991. -Senador Mau
rício Corrêa. 

LEG!SL1ÇÃO CITADA. 

LEI W 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Cria o Programa Nacional de Desestatização e dá 
outras providências. 

DECRETO N• 99.464 
DE 16 DE AGOSTO DE 199ô 

Dispõe sobre prioridades, inclusões no Programa 
Nacional de Desestatização e designação do Gestor do 
Fundo Nacional de Desestatização. 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMlCO E SOCIAL 

RESOLUÇÃO N' 08, DE 21 DE MAIO DE 199( 

Aprova as condições de venda das ações do capi~ 
tal social da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
S.A. - USIMINAS, depositadas no Fundo Nacional 
de Desestatização. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Ec6ilómico e S_ÔCÍal 
Programa Nacional de Desestatização 

Edital no PND-A-1191/USIMINAS 
Alienação de Aç6es do Capital SoCial da Usinas--Siderúrgicas 

de Minas Gerais S.A. - USIMINAS 
o • • • • •, o coo• • • •~• • •-• •" • o.-. o o o o • <.a.,.';' o; o o o o Õoõ'o o ••R-" • •• •• o o Ó-o o o.:.~;-. • ,--;:;-. •-• o o o o o 

(À Comíssãõ-de Assuntos Econômicos- deâsão teririi
_nativa.) _ . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetas 
lidos serão publicados e encaminhados às comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência Comunica ao Pleriário que, nos termos do art. 43, incisO 
II~_§ _2"! do Regimento Interno, defere, na presente data, 
o Requerimento n>? 422, de 1991, do Senador Amazonino 
Mendes, lido no dia 1? do corrente, por não ter sido votado 
nas duas sessões consecutivas, devido à falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
-sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Brasília, 30 de junho de 1991 

Tenho ü honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor
do com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno~, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 31 
de julho a 5 de agosto do corrente, para viagem ao estrangeiro, 
em caráter particular. 

Atenciosas saudações. 

Senador Amazonino Mendes 

_Durante a leitura do expediente, o Sr. Mauro Benevides, 
Presídente, deixa a cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr. Meira Filho, Suplente de Secretário--: 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -O expediente lido 
vai à publicação. 

Há óiadores inscritos. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. .. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para 
proceder ao registro do falecimento, ocorrido na última sexta
feira, na capital do meu estado, de S. Ex• Revma. DOm Rai
mundo de CaStro e Silva, BíSpó:.AUXíliar da Arquidiocese 
de ·Fortaleza, figura exponencial do clero nordestino. 

Tendo privado da amizade pessoal do ilustre prelado, 
desde quando exerceu o vicariato em numerosas paróquiaS 
do interior cearense e, posteriormente, com ele me identifi~ 
cado, quando já ungido bispo por S. Ex' Revma, Dom António 
de .. Almeida Lustosa, e, posteriormente, designado Cura da 
Cate_dral, posso oferecer neste instante o testemunho da minha 
profunda admiração a Dom Raimundo de Castro e Silva que, 
durante sessenta anos, cumpriu o Múnus sacerdotal, fazendo-o 
sempre com a maior dignidade, cercado do respeito e admi
ração dos seus coestaduanos. 

Ao guindar~se à condição de Bispo~ Auxiliar de Dom An
tónio de Almeida Lustosa, Dom Raimundo de Castro e Silva 
iniciou um trabalho de aproximação com oS trabalhadores 
cristãos, estimulando a fundação naquela época, dos Círculos_ 
Operários, no âmbito dos quais_se discutiam questões relacio
nadas com as reivindicações das classes trabalhadoras.do País. 

Designado, a seguir, para ocupar o Bispado de OeiraS, 
no Piauí, Dom Raimundo de Castro e Silva deu continuidade 
ali ao seu frutuoso sacerdócio, recebendO dos. piauienses segui~ 
das demonstrações de apreço, reveladas na concessão de títu
los honoríficos de Câmãras Municipais, de entidades comuni-

-_ tárias, enfim, tudo aquilo que podia significar a sua aproxi-
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mação com o povo do P_iauí. Retornando ao_ Ceará, para Quero~ Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores, nesta 
exercer o cargo de Bispo~Auxiliar do Metropolita de nossa tarde, fazer um protesto contra o tratamento que vem sendo 
Províndã Eclesiástica, 0-ilusrre-Antístite e Silva deu seqüência dado ao meu estado, e igualmente_ a todos os estados nordes-
ao seu trabalho, realizando, so]Jretud~, na periferia da nova tinos. -
cidade, uma série de empreendimentos marcados pelo desejo 0 Sr. Mauro Benevides- Permite-_me_y. E_X.~ u~_aparte? 
firme e decidido de servir ao povo de Deus. ~-" -

Recordo que, em 1985, durante uma solenidade promo- O SR~- MAGNO BACELAR- Ouço o aparte do nobre 
vida sob_ os auspícioS do Canal lO, da Televisão Verdes Mares, Senador Mauro Benevides. 
Dom RaimUndo de Cas_tro e SUv;t_foi_ agraciado com o Troféu O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senador Magno BaceM 
Sereia d_e Ouro, em solenidade na qual estive presente tam- lar, estava- eu presente a um programa de televisão, como 
bém, como um dos laureados, recebendo ele, merecidamente: um _dos ent_revistaQos, quando o ex-Senador Edison Lqbão, 
o reconhecimento da sociedade cearensel pelo que lhe fo1 e hoje Governador do Ma!anhão, :fa:zia uma referência~ rola-
dado fazer, como sacerdote e como bispo da Igreja Católica gero· da" dívida do seu estado, ,anunciando para os milhões 
brasileira, em prol dos nossos coestaduanos. ~ de telespectadores daquele programa matutino que iria, na-

No-último sábado, Dom Raimundo de Castro e.Silva quela manhã, entrevistarMse com o Senhor_Presidente daRe-
foi sepultado na cripta da Catedral, a 'mesma Catedral ~a pública e faria chegar a Sua Excelência o Primeiro Mandatário 
qual ele foi abnegado vigário~ nomeado por Dom Antômo do País, um apelo veemente, no sentido de que se esquema-
Lustosa e cuja reconstrução se deveu muito ao_!ie':l esfo_rço, tizasse a rolagem da dívida do seu estado, tão bem repreM 
à sua dedicação, ao seu zelo apostólico, enfim, à sua ~proxi- sentado po( V. Ex~ nesta Casa~ Agora, ficamos todos mJ~ 
mação com importantes segmentos da sociedade cearense, na expectativa de que haja o acolhimento por parte do GoM 
capazes de ajudar naquela notória empreitada. v-emo Federal do pleito do seu estado, ainda mais porque, 

Faço, neste instante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em numa recente reunião.4e gover1_1~do_res, aqui esteve presente 
nome da bancada do Ceará no Senado Fed_eral, e creio que o. Ministro Marcnio Marqu-es M9rei~a. e S. Ex• anunciou que, 
posso fazê-lo autorizado pelos eminentes Senadores Beni V e- num espaço de 15 dias, o Govérno Fedefal concederia -a rola-
ras e Cid Sabóia de Carvalho, o registro do desaparecimento gero de dívida a alguns estados do chamado Polígono das 
de Dom Raimundo de Castro e Silva, rendendo com e_stas Secas. Daí por que a minha expectativa é a de que o Ministro 
palavras o preito do meu respeito, da minha consideração da Economia, Fazenda e Planejamento, com o apoio do Presi-
edaminha profunda saudade àquele homem que exteriorizava dente da República, favoreça não apenas o Estado do MaraM 
sempre bondade, aquela bondade de seu espírito, do _seu cora- nhão, mas também aquelas outras unidades federativas do 
ção. . - __ · .-- _ _ _ . __ _N_o_Ldeste, que anseiam por Ul)l atendimento _que v_e!l~a ao 

TUdo _isso constituía o _g_rande, o maiOr-apanágio de su.a encontro das reais necessidades daqueles Estados que reclaM 
personalidade ou escol e de $eU notávet trabalho ~e evan~eh- mam a rolagem de sua~ r~spectivas dívidas. Eu registro, nesta 
zação, empreendido em sessenta anos de sacerdócio, servmdo ocasião, que Outros estados já obtiveram, com o apoio, com 
aos seus semelhantes com inexcedível __ e exe.~pl_ar abnegação. a chancela desta Casa, a rolag~m de_suas respectivas dívidas. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Mesa solidari
za-se ao Sentimento manifestado pelo ilustre Senador Mauro 
Benevides, e envia pêsames ã família cearense enlutada pelo 
infausto acontecimento- da morte de Dom Raimundo de Castro 
e Silva. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte- discurso.) -_Sr. Presidente,_Srs. Senadores,_ ocupo 
a tribuna desta Casa na tarde de hoje para jUntar a· minha 
palavra·- e açredito que a de todo o povo do Maranhão 
- ao pleito do Goverhador Edison Lobão, com relação à 
rolagem da dívida do nosso estado. 

Não faço parte do partido de S. Ex', o Governador Edison 
Lobão, e tenho dito sempre que politicamente S. Ex~ contaria 
com a minha solidariedade, quando se tratasse das coisas que 
dizem respeito ao interesse público do nosso estado. 

O Goverriador tem vindo a Brasília Seguiaas Vezes e não 
tem conseguido, de maneira objetiva, solução para os probleM 
mas do nosso estado, que está fadado aos maiores in_SJ.lcessos, 
tendo em vista que a sua dívida atualmente é a mais elevada 
do País junto aO Banco do Brasil, e à Caixa Econômica, 
e com relação à dívida externa também. O GovernQ _Federal 
tem-se comprometido com os governadores do Nordeste no 
sentido de propiciar-lhes solução para esses débitos, nem sem
pre oriundos das geStões atuais. Mas, infelizmente, mudamMse 
ministros, mutlam-se os planos a cada dia, e não se tem solução 
.para os reclamos dos governadores do Nordeste. 

Não há por que discriminafMse a região Nordeste desse tipo 
de atendimento que vai possibilitar aos gOvernadores, como 
o do seu estado, Governador Edison Lobão, a oportunidade 
de realizar as metas programadas, já_ sem o comprometimento 
insuperável do dispêndio de juroS e d-o serviço da dívida com 
a amortização daqueles compromissos. Fica aqui, nesta inter
venção ao discurso de V .. Er, expressa a nossa ·expectativa 
e, mais do que ela, a confiança em que o Governo Federal 
obtenha realmente uma safda para esse impasse, favorecendo 
os estados nordestinos. 

O SR. MAGNO BACELAR - Nobre Senador Mauro 
Benevides, o brilhantismo da solidariedade de V. Ex~ honra 
o meu discurso e, como dizia eu iniciàlmente, não faço parte 
do partido político do Governador Edison Lobão, mas tenho 
o dever de defender o meu estado, porque não tenho procu
raçãn·-cte S. Ex~ mas, sim, de todo o eleitorado d_o Maranhão,. 
V. :t;x' tem razão qu:mdo diz que o Governador Edison Lobão 
manifestou publicamente, através de um programa de televi
são, a certeza de que seria atençlido. Faço_ yqtos para que 
seja, mas a verdade é que entre as promessas, as negociações 
do Governo e atas concretos, há uma diferença muito grande 
e, com isso, os nossos estados, os nossos municípios, com 
relação à dívida com a Caixa Económica Federal, vêm sendo 
preteridos e prejudicados nos seus problemas mais graves, 
tendo em vista que, diante da contenção orçamentária, nem 
mesmo os compromissos assumidos junto ao Orçamento da 
União estão sendo liberados. 

O Sr. Esperidião Amio- Permite-me V. Ex• um aparte? 
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O SR. MAGNO BACELAR- Pois não, nobre Senador, 
com muita honra. 

O Sr. Esperidião Amin - Desejo rõe mailifestar ofere
cendo este aparte ao pronunciamento de V. Ex• por duas 
razões: primeiro,-porque-apresentei aqui no Senado e foi aco
lhido em Plenário, assim como já havia apresentado antes. 
na Comissão de Assuntos Económicos, um requerimento de 
informações pelo qual o Senado solicitou aO- Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, esclarecimentos a respei
to dos critérios adotados por aquela pasta e pelo BancO Cen
tral, no tocante aos memorandos de entendimento que estabe
leceram as regras de rolagem e pagamento de dívida mobiliária 
pelos estados da Uniãó, jãfieste GOverno do Presidente Collor 
de Mello. Por ter conStatado, pela comparação entre os textos 
dos oito memorandos de entendimento a que tive acesso, 
que havia uma notória falta de critérioS, apre-seritei o i-eferido 
requerimento_ de informações, que foi aprovado e tomou o 
n' 215, datado de 30 de maio de 1991. Em função dele, o 
Ministério da Economia, Fazenda e -Planejamento respondeu 
ao Senado, em duas oportunidades, nos dias 1~ e 15 de julhO 
passados, com esclarecimentos que corroboram, confirmam 
a minha alegação·inicial, de que não ha:via jUstiÇa nós éritt~fios 
estabelecidos pára tais rilerilbhindOs de entendimentos já firw 
mados. Esta- é a pririleifà 'rã.ião· pela qual eu não possn- me 
omitir diante do pronunciamento de V. Ex~, porque :a respeito 
desse assunto eu já estava modestamente procurando me in
formar e acerca do _que conhecia, já estava a protestar, antes 
mesmo da sua intervenção de hoje. A segunda razão, Senador 
Magno Bacelar, está vinculada, não apenas ã questão da dívida 
mobíliári3., irias· ã dívida como um todo, perante os órg-ãbs 
da UniãO, cOino Caíx3 Económica Federal, Banco do Brasil, 
agentes financeiros, âívída eX!~r_n!l_ ~-t_~-·, _ ~q~ -~~-t~~Os -brasi
leiros. O Senado tem responsabilidades priVativas-nessas ques
tões estabelecidas ·na Constittiiçclo. E eu nie valho da oportu
nidade do seu pronunciamento para reiterar aqui a constatação 
de que, no âmbito da ComiSsão de Assuntos EconómicoS,_ 
nós temos que estabelecer critérios justos~ -sob pena de esta 
questão de administração do relacionamento da dívida entre 
estados e GoVetnO.Federal fícili jungida ã manipulação polítÍw 
ca, que é indevida nurria FeaeraÇao que exige justiçã. Por 
essas duas razões, aplaudo o pronunciamento de V. Ex~ e 
espero que o Senado Federal dê conseqüência às obserVaÇõeS 
de V. Ex• Muito obrigado. · 

O SR. MAGNO BACELAR - Muito obrigado, nobre 
Senador. Fico honrado com o aparte de V. Ex~ 

No momento em que pretendo encerrar a minha intervert
ção, pergunto ao nobre Líder Humberto Ltlcena se quer usar 
a palavra. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Magno Bace· 
lar, há poucos dias, ocupei a tribuna do Senado para abordar 
também o tema sobre o_qual V. Er ora discorre, qual seja 
a rolagem da dívida dos estados para com o Tesouro Nacional 
e para com instituições de crédito oficial, como a Caixa Econó
mica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Central. V. Ex~ 
volta ao assunto com muito oportunidade, no momento em 
que os Srs. Governa-dores de Estado, segundo anuncia a im
prensa, iniciam, no decorrer desta semana, a começar pelo 
Governador José Agripino, do Rio Grande do Norte, um 
processo mais aprofundado de negociação com a área econów
mica do Governo, visando à rolagem dessas dívidas. Sabe 
V. Ex~ muito bem que esse problema é hoje crucial, não 
apenas para o seu estado, como de resto, sobretudo, para 

os demais pequenos estados da Federação, particularmente 
do Nordeste. A Paraíba, por exemplo, insere-se nesse contex
to, e tenho para mim que, sem dúvida, para o atual Gover
nador do Estado, que assumiu a 15 de março deste ano, esse 
é um problema fundamental, porque sem a sua solução ele 
não conseguirá sanear as finanças públicas do meu estado, 
tal a desordem em que o encontrou a partir das duas adminis
trações anteriores sucessivas e desastrosas, que levaram a Pa
raíba a uma situação de caos, não apenas do ponto de vista 
político-administrativo, mas·, também, do ecOnômico-finan
ceiro. Tenho para mim que o Governo Federal tem que ser 
sensível ao apelo dos Srs. Governadores nesse sentido e, como 
bem disse há pouco o nobre Senador Esperidião Amin, com 
muita competência, não se pode, numa matéria como essa·; 
admitir nenhuma discriminiição de caráter político. Não acre
dito, aliás, que o Senhor Presidente da República, Fernando 
Collor de Mello, que governou um estado pequeno cama 
Alagoas e que se dizia, na época, vítima de discriminações· 
contra o seu estado, hoje pretenda tratar esse assunto através 
da discriminação político-partidária. Mas, o que é mais sériO, 
nobre Senador Magno Bacelar. é que nos critérios a que se 
referiu o nobre Senador Esperidião Amiii, até agora postos 
em prática, nota-Se uma -diferença muito-grande entre o trata
mento ,da r_olagem de _dívida, pelo menos a nível mobiliário, 
dos grandes estados, como é o caso de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, e dos pequenos estados. Sabe V. 
Ex• que o Banco do Estado da Parafba, o Banco do Estado 
do Rio Grande do Norte e o Banco do Estado do Piauí contiw 
nuam sob liquidação extrajudicial. PoiS-bem, se nós-tivéssemos 
tido para a nossa dívida mobiliária o trataritento dado aos 
tr<!s estados a que me referi há pouco, certamente não teria 
sido agravada a crise_ de liquidez desses bancos. oficiais, e 
não se chegaria ao seu processo de liquidação extrajudicial. 
Em_suma, V. Ex• receba a minha total soJidariedade. Subs
crevo plenamente o seu apelo ao Senhor Presidente da Repú
nda e Planejamento, ao Sr. Presidçnte do BancooCentral, 
no sentido de que abreviem, o máximo possível, a solução 
desses processos de_ rolagem de dívida. sob pena de tomarmos 
absolutamente inviáv~is as ãdministnlções estad~ais. . 

O SR. MAGNO BACELAR -Muito obrigado ~V. Ex•, 
nobre Líder Humbert~ Lucena. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permite~- E:t- um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR ~Tenho a honra de~ ouvir 
o aparte do nobre Sen~dor Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador Magno Bacelar, 
quanto ao aspecto de tratamento desigual que vem ocorrendo 
em relação à dívida dos estados da Federação, dando-se paraw 
doxalmente tratamento mais magnânimo para os esta
dos mais ricos, eu estou solidário com V. Ex• Não 
há nenhuma dúvida de que nós só teremos uma Federação 
forte se efetivamente todos os membros desta Federação fo
rem atendidos igualmente.· No entanto, gostaria de chamar 
a atensão do Senado, e fazermos aqui rapidamente uma refle
xão. E sabido que a Constituição de 1988 tomou uma série 
de providências, de tal modo que no seu corpo ficou estabe
lecida a transferência -de recursos mais substanciais, que ante
riormente cabiam exclusivamente à União, recebê-los e aplicá
los para os estados. E também é sabido que, por questões 
de regulamentação ou por questões de providências adminis
trativas, muitas obrigações que estão implícitas no dispositivo 
constitucional, que deveriam ser transferidas para os estados, 
não o foram. Isso me preocupa, porque no mc>m-ento em 
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que se renegocia a díyida dos ~stados, é necessário que se 
faça um acordo, de tal modo que seja possível, efetivilmente, 
dar tranqüilidade às adminis.trações estaduais. Mas é também 
necessário que se coíba, de alguma maneira, que as adminis
trações estaduais não se preocupem com a maneira correta 
de aplicar os recursos que recebem, quer através da sua_máqui
na arrecadadora, quer através das transferências feitas pela 
União. Porque, efetivam-ente, se tivermos na administração 
dos atuais governadores- evidente que falo sobre exceções 
-o mesmo comportamento que se verificou pOr ocasião do 
anô eleitoral passado, não tenho dúvida Q_e que os governa
dores, mesmo com esse_s_recur~os rn,ai~ substanciais que foram 
assegurados aos estados__e _ _também_ aos municípios pela nova 
Constituição brasileira, continuarão, infelizmente, "de pires 
na mão", recorrendo ao Orçamento, à decisão do Presidente 
da República. E também, mais uma vez, quero lamentar o 
processo político que vai pesar nessa decisão, o que é lamen
tável. A verdade é que o peso político, e não a nece-ssi.dade 
de composição, é que tem, infelizmente, gerido, pelo menos 
até agora, essas- recomposições, porque já nãO são compo
sições, são recomposições de dívidas com os estados. E o 
exemplo mais patente foi dito agora pelo Líder Humberto 
Lucena, quando bancos_ ele estados pequenos permanecem 
sob intervenção e b~ncos de _estados maiores, os mais ricos 
da Federação, nem chegaram a sofrer intervenção, porque 
receberam o auxílio financeiro necessário à recomposição -do 
seu caixa, antes que fosse tomada a providência final. Portan
to, solidarizo-me com o d_iscurso de V. Ex• quanto ao trata
mento desigual, favorecido para estados mais ricos e desfaVo
recido para estados mais pobres. Mas, gostaria que todos 
fizéssemos uma refle~ão e ç.omeçássemos a trabalhar no sen
tido de imbuirmos nos governadores de nosSos eStados a neCes
sidade de realmente só g_astat_:e~ _aquilo que arrecadarem, 
para que as suas administrações tivessem tranqüilidade. 

O SR. MAGNO BACELAR- Nobre Senador O.:tiel Car
neiro, além de honrado, fico -agradCciâ6 coiit as :Q"alavras de 
V. Ex• que, como profundo conhecedor da nossa regíão, vein 
dar mais substância ao meu discurso. 

O Sr. Ga.ribaldi Alves Filho - Permite~me V. Ex~ um 
aparte? · 

O SR. MAGNO BACELAR -Ouço V. Ex• com muita 
honra. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Magno Bacelar, 
também quero comungar com V. Ex• da preocupação e 
apreensão com relação à situaçõ dos estados mais pobres 
da Federação, às voltas com dívidas vultosas. No caso do 
Rio Grande do Norte, por exemplo, a dívída maior foi con
traída junto à Caixa Econômica Federal, há vários anos, para 
financiamentos na átea de saneamento e esgotos. Como dizia 
o S_enador Humberto Lucena, essas dívidas terminaram por 
levar o próprio Banco do Estado à situação de liquidação 
extrajudicial, porque uma vez que participou da operação, 
ele foi levado a essa situação. Comungo com V. Ext de que 
realmente deve ser fdta uma negociação que possibilite a 

_ esses estados viabilizarem a sua economia. Mas, com· relação 
aos estados· do Nordeste, Ç-iri~ a V. _.E.x~ que devemos fazér 
também outra reflexão. V. Ex\ Senador Magno Bacelar, é 
presidente de uma comissão que aprecia uma proposta de 
emenda constitucional de minha autoria, através da qual pre
tendo fazer com que seja i:nOdificada a Constituição Federal 
_para permitir que estados como o Rio Grande do Norte, pro
dutores de petról~o. possam, na verdade, cobrar o ICMS 
pelo petróleo que ali é próâuzido. Creio que se trata de um 
ato de juStiça para com os estados_produtores. Pois bem! 
Não se concede isso, mas pelo contrário, cria-se uma imuni
eral. E o que se vê são estados corno o Río Grande do Norte, 
produtores de cem mil barris por dia- é o que aquele estado 
está-produzindo hoje- obrigados a ver os seus Governadores 
de pires na mão, junto aos gabinetes das autoridadeS fin-an
ceiras, tentando rolar as suãs- dívidas. É o caso do Estado 
do Rio Grande do Norte. Como vê V.Ex~, na verdade, esta
mos-diante de urna situação i:ealmente paradoxal. porque, 
de um lado, temos um governador de pires na mão e, de 
outro lado, temos um estado que e um dos maiores produtores 
de petróleo. O que falta realizar é um tratamento de justiça 
com relação aos estados, inclusive justiça tributária. 

Entretanto, nobre Senador, com relação à reflexão aCtue 
V. Ex• convoca esta Casa, gostaria também de .:llertar que O SR. MAGNO BACELAR -Muito obrigado, nobre 
essas dívidas existentes .~ão muito anteriores _à Coostituição Senador Garibaldi Alves Filho. 
de 1988 e que, tal co-mõ o País, essa sOlução não pode ser Sr. Presidente, Srs, Senadores, encerro as minhas pala-
de imediato, através de leis, mas,-scbr~tudo, com negociaçõe~ vr.:~.S fazendo um apelo a Sua Excelência, o Senhor Presidente 
e paridade com os estado_s.mais pobres da Federação. da República, para que dê aos estados do Nordeste um trata-

Com relação à análise de como devem se comportar os mento à altura da dignidade de seu povo, porque, não sendo 
Srs. Governadores, eu disse inicialmente, e volto_ a reiterar, assim, ao dirriinuir a autoridade dos governadores estaduais, 
Srs. Senadores, que não faço parte do Partido do GoVernador diminui, em muito, a autoridade e o_ conceito do Governo 
Edison Lobão, não tenho nenhum compromisso com o seu Federal. (Muito bem!) 
Governo, pois não o apoiei durante a campanha. Mas se alguns 
governadores não se .comportam à altura, 0 meu partido pro- O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho)- Concedo a palavra 
testa, e eu, enquanto ç10lítico que sempre condenou 0 empre- ao Senador Humberto Lucena, como Líder do PMDB. 
guismo e o favoritismo iiósgovernos estaduais, solidarizo,me O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -.PB. Como 
com as palavras de V~ Ex~ E preciso que se leve mais a sério Líder.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, há algum tempo, 
o problema da administração pública, o trato com- a coisa quando se .apreciava no Congresso Nacional a Medida Provi
pública. -- sória -n9 295, _sobre os_salários dos trabalhadores brasileiros, 

Terminari::t pedindo também uma reflexão de SUa Exce- houve um acordo entre as liderança_s d3. -Oposição e do Go
lência, o Senhor Presidente da República, que sempre diz, verno nas duas Casas, com vistas a que se çhegasse, naquela 
através dos seus assessores, que o Congresso torna a sua admi- oportunidade, a um texto, afinal aprovado pelo Congresso 
nistração, ou o País, inadministrável. A<::redito que o trata- Nacional, que_se transformou em uma legislação de emergên
mento dado aos Governos dos Estados do_Nordeste, os mais ci_a, pela qual não só se fixaram critérios· para o reajuste do 
pobres, isso, sim, torna inviável e inadmissível a administração salário mínimo, como também de faixas salariais até determi-
naqueles estados. nado valor. 
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Houve a preocu-pação de resolver provisoriamente o 
maior problema que hoje existe nas relações entre o Governo 
Collor de Mello e o Congresso Nacional, que é, justamente, 
a política de rendas, ou seja, a política de preços, de salários, 
de juros e de aluguéis, mas, sobretudo, a política de salários. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos a consciência de 
que ao longo de todo esse tempo de combate à inflação, 
que não é de hoje, todos os planos de governo, de um modo 
geral, sacrificaram, sobremaneira, o salário do trabalhador, 
tanto do setor público, como do ·setor privado, de tal sorte 
que hoje, na execução dos Planos Collor I e II, temos em 
andamento no País um processo de brutal recessão económica 
dentro do qual, evidentemente, como n-ão poderia deixar de 
acontecer, ampliou-se o número de desempregados- já disse 
e repito que as estatísticas apontam, em São Paulo, mais de 
1 milhão de desempregados - e o arrocho salarial cresceu 
imensamente. -

Chegamos, então, a agosto, prazo estabelecido para que 
se tentasse, afínal, entre as lideranças da Oposição e do Gover
no, o texto consensual de um projeto de lei que termi~asse 
por dar ao País uma nova lei salarial de caráter mais definitivo 
na atual conjuntura. 

Estarriõs, então, hoje; nessa expectativa no Congresso 
Nacional. Há indícios de que o Governo resiste ã-idéia de 
proteger os salários dos trabalhadores a!é dez, __ ou -~esmo, 
cinco salários mínimos. Segundo o noticiário da imprensa dos 
últimos dias, o Sr. Ministro.da Economia, Fazenda e Planeja
mento, Marcí1io Marques Moreira. estaria admitindo ~~-a ~or
reção periódica do salário mínimO, ·que, no entender de S. 
Er deveria ser trimestral, e, já agora, aceitando também a 
indexaç~o até três salários mínimos. 

Sr. Presidente, Srs. _ _S_enadores, é importante frisar, que 
não poderemos terminar o mês de agosto sem elaborar, no 
Congresso Nacional, a nova lei salarial. Tal lei é de funda
mental importância para a relação capital trabalho num siste
ma de economia de mercado que, pelo menos por enquanto, 
ainda se encontra _s_obre o guante do intervencionismo estatal. 
E faço tal afirmação baseado no fato de que, ainda há pouco, 
o Plano Collor II lançou mão de uma medida heterodoxa, 
como o congelamento de preços e salários, pã.fã pôr cobro, 
através de mais um choque económico a um novo -risco de 
hiperinflaçãa na País. Quánâa o-Pláno Collar II foi baixado 
- todos sabemos - o índice de inflação mensal já ~stava 
subindo para 20 au 30%. ·· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, oficialmente, porém, o 
que se sabe é que o ponto de vista predominante na área 
económica do Governo do Presidente Fernando Collor de 
Mello é no sentido de que deveríamos deixar o reajuste salarial_ 
pura e simplesmente à livre negociação. Parece-me que não 
há dúvidas de que essa seria a conduta natural que devériamos 
seguir nu,m sistema capitalista, numa economia de mercado 
como a que pretendemos para o Brasil. Mas não podemos 
negar que a livre nego_ciação :-- s6 seria possível se estivés
semos numa economia a pleno vapor e não em um processo 
recessivo. Sabe V. EX", Sr. Presidente, e sabem os Srs. Sena
dores que numa economia em recessão onde prevalece a queda 
das vendas e há, portanto, o risco crescente do desemprego, 
o poder de barganha dos trabalhadores decresce fundamen
talmente, a não ser naquelas categorias que dispõem atrás 
de si de um sindicato forte que pode dar-lhes sustentação 
no mercado de trabalho. É o caso, por exemplo, dos petro
leiros, dos eletricitários, dos bancárfos, dos securitários, dos 

portuários e de outras categorias de maior relevância nas nos
sas ativi~ades produtivas_. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que dizer da maior 
parte das categorias de trabalhadores que ainda não tem uma 
proteção sindical à altura, para defender as suas reivindicações 
perante os seus empregadores? É o caso, "inclusi_ve, para não 
ir muito--longe, -dOs servidores públicos civis e ni.ilitares_ da 
administração federal, estadual e municipal. Segundo a atuaf 
Constituição, eles, hoje, têm o direito de siridíCalização ·e·· 
de greve. Mas não reconhecem V. Ex~\ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que da teoria para a prática há uma distância 
muito grande. 

Não é fácil aos servidores públicos- não digo se sindicali
zarem, quanto a isto é só atender às exigê11cias da lei-
manter uma paralisação diante de um Estado que tem, sempre 
às mãos, uma série de instrumentos que poderão ser aciona
dos, no sentido de prejudicar a luta f!elas suas reivindicações. 
Começo citando o corte do ponto do servidor públiCo- assun~ 
to que será oportunamente objeto de urp. pronunciamento 
que farei nesta Casa- que, no momento, está sendo levildO 
a efeito", por ordem da Secretaria de Administração do Go
verno Federal. O referido corte praticamente retira qualquer 
condição de o servidor público se manter em greve em qual-
quer setor da administração pública. - -

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Conceda o aparte eo 
nobre Senador. 

O Sr. Ronaldo Aragão --Senador Humberto Lucena, 
ouço com atenção o pronunciamento que faz V. Ex~, hoje, 
no Senado da República, abordando sua preocupação com 
a defasagem salarial e com a proposta, parece-me, ridícula, 
que faz o Governo a respeito dessa questão. V. Exa falou, 
com muita propriedade, sobre a necessidade de o Congresso 
votar uma política salarial para este País. Não temos uma 
política salarial e o Governo não tem interesse algum em 
promovê-Ia. Sabemos, nobre Senador Humberto Lucena, que 
há uma grande defasagem no salário, não só do servidor públi
co, mas também no de outras categorias. O salário está defa
sado desde abril, e veja V. Ex~ que o Governo propõe um 
aumento linear de 20%. Ora, se esquecêssemos toda essa 
defasagem salarial e pensássemos apenas no mês de agosto, 
ess~ aumento linear já estaria absorvido. porque a projeção 
que se faz para este mês é de uma inflação de mais ou menos 
20%. Quer dizer, esse aumento é um pingo d'água no oceano. 
Mesmo assim, esquecendo-se todas as perdas salariais ocor
ridas até abril, um é!Umento de 20% parece-me _ridículo e 
não atende às necessidades do servidor público e de outras 
categorias. Veja V. Er- o que ocorreu quando se institUiu 
o congelamento de preços e salários. Supostamente, os preços _ 
deixaram de aumentar Sabemo_s, entretanto, que, na realida
de, ape-nas o salário não teve aumento, não teve crescimento. 
Quanto aos salários, houve congelamento -sim; mas o mes
mo não ocorreu com relação aos preços. E não houve nenhum 
pronunciamento do Governo, quanto ao fato de que, quando 
houve o descongelamento, para determinidos setores, toda 
essaf~e foi cobrada em seguida É o caso do setor imobiliário, 
em que todo esse perfodo de descongelai1J.ento foi cobrado 
posteriormente. Mas, não houve aumento salarial. Parece-me, 
nobre Senador Humberto Lucena, que se "quer tapar o sol 
com a peneira. Creio que o aumento linear de 20% proposto 
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pelo Governo é um desrespeitO ao trabalhador brasileiro. E 
uma insensibilidade propor esse aumento ridículo, que está 
sendo colocado para a apreciação da Câmara e do Senado. 
Ora, nobre Senador, o GovernO alega que não há _c_aixa para 
o pagamento de outros percentuais, mas estamos vendo, noti
ciado pelos- jornais, que o Governo gaStou uma verba secreta 
de US$65 milhões. E ninguém sabe eril quê. Parece-me, Sena
dor Humberto Lucena, que não há muita seriedade .na pro
posta do Govern,o para o aumento salarial. Queria agradecer 
a V. Era paCiência que teve enfouvir-essa-s minhas conside
lcula. Muito obrigado. 

O SR- HUMBERTO LUÇENA - V. Ex• abordou no 
seu aparte o projeto de lei governamental que concede rea
juste de vencimentos Qifer~nciados a _algumas categoriãs e 
um reajuste linear de 20% a todos os se_~idores públicos 
civis-e militareis. 

No meu pronunciamento vinha abordando, de modo ge
ral, a posição do Governo, no que tange à elaboração da 
nova lei salarial que deverá disciplinar, a partir de agosto, 
não apenas o reajUste do salário mínimo, mas creio que, pelo 
menos, o reajuste de salários at_é urii determinado v~lor, como 
propõem os partidos de oposição no Congresso Nacional. 

V. Ex\ porém, lembra bem o problema do reajuste dos 
servidores públicos, quando eu Jalo sobre política salarial, 
porque é um assunto que com ele se relaciona. E chama 
a atenção para o modesto reajuste line<:J.~ de 20% proposto 
pelo Senhor Presidente da República. 

A meu ver, nobre Senador Ronalcto Aragão, o grande 
erro em que incidiu o Governo foi não tei" deixado a cOncessão 
dos chamados reajustes diferenciados de venciment9s à_s di ver-_ 
sas categorias, para o Plano de Cargos e Saládos a qUe alude 
a própria Constituição Federal. Até agOra, ~sse-pl~no não 
foi elaborado pelo Congresso-Nacional, apesar de o Governo 
anterior, o do ex-Pre_sjQe_p,te José Sarney, ter enviadO ao _Con
gresso Nacional projeto nesse sentido, que se encontra na 
Comissão de ConstiniiçãO Justiça e Cidadania do Senado Fe
deral e ao qual, oportunamente, poder-se-ia apresentar um 
substitutivo. - -

Entendo que o Governo deveria ter deixado para tratar 
dos reajustes diferenci~dos de vencimentos das divers.as cate
gorias no Plano de Cargos e Salários, e ter concedido um 
reajuste linear, como forma de antecipação do reajuste da 
data-base, que é em janeiro do próximo ano, e aí teríamos 
realmente condições de dar um reajuste linear maíor, bem 
mais considerável, sem qualquer comprometimento do Teseu-_ 
ro Nacional, que, aliás, segundo se anuncia, estaria, no mo
mento, contabilizando um superávit na execução orçamentária" 
do presente exercício. 

Portanto, estou de pleno acordo com_ V. Ex~ Na verdade, 
não foi feliz o Governo ao encaminhar o projeto 9-e reajuste 
dos vencimentos dos seryidores públicos, civis e militares, 
ao Congresso Nacional. _ _ __ 

Mas também estamos em uma situação muito difícil por
que, a esta altura, não podemos, por um lado, alterar para 
mais os percentuais estabelecidos, porque-estaríamoS incidin
do numa inconstitucíóriiilidade. E, por outro, se recusarmos 
o projeto do Executivo, na medida em que não se poderá 
mais, este ano, legislar sobre a mesma matéria sem o desres
peito ao texto constitucional, agravaremos as dificuldades dos 
servidores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltafido ao fiO de minhas 
considerações anteriores, dizia que, para o Governo do Presi
dente Fernando Collor de Mello, o que está aposto na discus-

são da nova lei salarial é a liyre negociação e esta, em uma 
economia em recessão, é um engodo. Ademais, afirmava' que 
só as categorias que dispõem de um sindicato forte podem 
ter poder de_barganha para se entenderem, com mais liber
dade, com os seus empregadores e. em um País em desenvol
vimento como o Brasil, onde são poucos os sindicatos fortes, 
temos que proteger, da erosão_inflacionáiia, as faixas salariais 
até determinado valor. 

O ponto de vista mais fírrrie dos Partidos de Oposição, 
pelo mesmo do PMDB, é no sentido de que os salários até 
dez. salários mínimos deveriam ser protegidos contra o pro
cesso de inflação, por um "gatilho" que já foi utilizado no 
Plano Cruzado, no Plano Bresser e creio que no Plano Verão. 

O Governo já se dispõe, segundo as últimas -notícias, 
a Chegar a três salários mínimos e há uma proposta ·tnterme
diária para cinco salários mínimos. 

O importante, S"r. Presidente, Srs. Senadores, é que, além 
do salário mínimo, essa proteção contra a inflação chegue 
a um determinado limite de salários, que não chegue a dez 
mas, pelo menos, a cinco e nunca a três como quer o Sr. 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, pois, do 
contrário, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a grande massa da 
população brasileira, que é constituída de assalariados do setor 
público e privado, não terá como sobreviver diante dos preços 
que estão aí à solta. Todos ps dias ficamos sabendo de reajustes 
de tarifas públicas; os preços dos combustíveis estão sendo, 
inais uma vez, majórados, para não falar da liberação quase 
total dos preços que, áté agora, vinham sendo, pelo menos, 
administrados a partir da decretação do congelamento pelo 
Plano Collor II. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ca
be O-noSso apelo ao Senhor Presidente da República, ao Sr. 
Ministro da Economia, FaZenda e Planejamento, ao Sr. Minis
tro do Trabalho e Previdência Social, que, aliás, continua 
sendo o grande ausente, nO rriOiilentõ em que se discute a 
política salarial no País, no sentidO de que possamos, todos 
juiit6s, as Lideranças do Governo e da Oposição, no Con
gresso Nacional, ouvidas as lideranças dos trabalhadores e 
dos empresários, chegar a urri texto consensual em torno de 
umã:lei salarial, que possa pelo menos, atenuar a atual situação 
de des.e__spero e de fome em que se encontra a massa traba-
lhifdora. · 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Humberto Luce
na, V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com muito 
prazer, nobre Senador. 

_ O Sr. Garibaldi Alves Filho -Senador Humberto Luce
na, quero lembrar apenas, acredito que numa contribuiçãO 
ao discurso de V. Ex~, que nada menos do _que 68 projetas 
de lei tramitam no Congresso- Nacional tratando de política 
salarial. Há, inclusive, um do atual Vice-Presidente daReplÍ
blica, Senador Itamar Franco, que fala também sobre questão 
ligada à política salariã.l. Enquanto isso, o-Poder Executivo 
se abstém de enviar um projeto com regra-s claras a respeito 
âa pó1ítica salarial, principalmente para aqueles trabalhadores 
de poder aquisitivo menor, de salários menores. Comungo 
inteiramente com a preocupação- de V. Ex• no sentido de 
que possamos ter, aqui, uma legislação salarial que venha 
a proteger esses trabalhadores, principitlmente agora quand< 
a inflação começa a dar sinais de escalada, começa a crescer 
V. -Ex~ tem toda fazãõ e estamos aqui~ a"o sêU lado, par; 
cobrar do Governo essa política sala_rial que foi prornetidJ 
pelo Ministro Marcílio Marques Moreira, até mesmo no di 
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em que S. Ex~ compareceu a um seminário s_obre política 
de competitividade industrial, realizado no último dia 3 de 
julho, e disse que o Governo iria mandar até o dia 31 de 
agosto um projeto apresentando uma nova política salariar 
ao Congresso Nacional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex• 
pela intervenção, nobre Senador Garibaldi Alves Filho, que 
tem sido um atuante membro das comissões mistas criadas 
ultimamente no Senado, para se debruçar sobre a política 
salarial e sobre os projetes de reajuste dos vencimentos dos 
servidores públicos, civis e militares. V. Ext é- um estudioso 
dessa matéria e o seu depoimento é muito valioso neste ins
tante. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao concluir estas pala
vras, lembraria apenas que a política de rendas, de um modo 
geral, notadamente a política salarial, tem sido o grande pomo 
de discórdia entre o atual_Governo e·o Congresso NacionaL 
Tanto assím, que o Senhor Presidente Fernando Collor de 
Mello, no ano passado, chegou a reeditar seis vezes uma medi
da provisória, só para- tratar de polítíca salarial. E foi por 
isso mesmo que chegamos ao Projeto Nelson Jobim,_ apresen
tado na Câmara dos Deputados, para regulamentar o uso 
das medidas provisóriaS~- a fim de evitar que continuassem 
a se repetir essas reedições sucessívas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se não chegarrriOS ·a um 
entendimento final sobre essa matéria, se não tivermos um 
texto de consenso e que represente uma saída para a nova 
lei salarial, sem dúvida, o Senhor Presidente da República 
irá, mais uma vez, recorrer a medidas provisórias-pará"régular 
a política salarial, através de um processo legislativo que só 
deve ser utilizado excepcionalmente. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero e confio 
que as Lideranças n_o COngresso Nacional, da Oposição e 
do Governo, façam um esforço final, a fim de chegarmos 
a um acordo em torno da solução desse problema funda
mental, para a _sobrevivência da maioria da população, consti
tuída de trabalhadores. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Elcio Álvares- Humberto Lucena- Josaphat Marinho 
-José Sarney- Meira r::i~h~- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se ã 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 28, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
li, d, do Regimento Interno.) 

Discussao, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 28, de 1991 (n"2/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano 
Nacional de Informática e Automação- PLANIN. (De
pendendo de pareceres das Comissões- de Educação e 
de Assuntos Económicos.) -

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do 
disposto no art. 175, inciso e, do Regimento Interno, retirou 
da pauta o Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1991, por 
falha de instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - c ··rada a Or· 
dem do Dia. ·· 

Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 91, § 3o, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso 
no sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de 
Lei do Senado n" 161. del991, de autoria do Senador Alexan· 
dre Costa, que estabelece normas para o parcelamento de 
débitos de municípios junto ao Fundo de Garantia do TempO 
de Serviço. 

Aprovado em apreciação conclusiva pela Comissão de 
Assuntos Econômicos, a Presidência, atendendo ao disposto 
no§ 59 -dÕ-i-eferido artigo, despachará a matéria à Câmara 
dos Deputados. _ . 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Na presente sessão 
terminou o prazo para apresentação de emendas ao Pr_ofeto 
de Lei da Câmara n" 85. de 1989 (n" 3.217/89, na Casa de 
origerri), que dispõe sobre o abono de faltas de estudantes, 
nas_ condições que especifica, e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência 
lembra aos Srs. Senadores que, às 18 horas, será realizada 
sessão conjunta do Congresso Nacional, para homenagear 
o Líder Nelson Mandela. 

A Presidência formula apelo aos Srs. Senadores para que 
prestigietn essa homenagem com suas presenças. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Nada mais haven· 
do a tratar, a Presidência designa para a sessão- ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 28, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia- nos termos 

do art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei da Câmara 
n' 28, de 1991 (n' 2/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano Na
cional de Informática e Automação-- PLANIN. (Depen
dendo de pareceres das Comissões de Educação e de Assuntos 
Económicos.) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 72, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Düi flos_termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 72, de 1991 (N' 365/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Atlântida 
FM de Caxias do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Caxías do Sul, Estado do Rio Gran
de do Sul. (Dependendo de pareeer da Comissão de Edu· 
cação.) 

....:3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno) 
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Discussão, em turrio único, do Proje-tO de Decreto Legis
lativo n• 73, de 1991 (n" 369190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga pcrmissã·o·a Erripre-eildimentos 
de Radiodifusão Embalo Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora na Cidade de ltacoara, Estado do Rio de Janei':'" 
ro. (Dependendo de parecer da ComisSão de Educação.) · · 

-~4-

PROJETO DE DEÇRETO_LEG!SLATIVON• 74, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos_ 

do art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto âe Decreto Legis
lativo n' 74, de !991 (n" 370190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade Jan
daia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora_ na 
cidade de~Jandáia dD Sul, Estado do PaJ'aná. (Dependendo 
de parecer da Comiss.~o de Educação.) -

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos teonos ____ _ 
do art. 172, II, d, do Regimento Interno). 

Discussão, em turno único, do Projeta de Decreto Legis
lativo n' 75, de 1991 (n' 374190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato _que outorga permissão à Rádio Musical 
FM Ltada. para explorar serviço de radiodifusão sonora n~ 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. (Dependendo 
de parecer da Comis_s_ão de_Ed!lcação.) 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 46, DE !989 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 46, de 1989 (n" 1.312188, iia Casa de origem), que regula
menta--o § 4" do art 216 da Constítuiç"ãi:), ·punindo os danos 
e as ameaças ao patrimônio -cultural brasileiro, tendo 

PARECER, sob n• 170, de 1989, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável nos ter

mos de substitutivO que-oferece. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 27, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 27, de 1991 (n' 159191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera disposiçóes do Código 
de Processo Penal Militar e da Lei da Organizaçáo Judiciária 
Militar, tendo 

PARECER, sob n' 223, DE 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio

nalidade, juridícidade, e no mérito favorável, com Emenda 
n!> 1-CCJ, que apresenta. 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 14, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto-de V.~i"da_c_âmara 
n' !4, de 1990 (n'2.922189, na Casa de origem), que estabelece 
princípios para punição da violação dos direitos. e deveres 
individuais e coJetivos, tendo 

PARECER, sob n' 62, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro-

- jéto com a Emenda n? 1-CCJ, de redação. 

-9-
PROPOSTA DE EMENDA~àCONSTITUIÇÂO 
~ . N'!2,DE 1991 ~ 

(Incluída em Ordem do Dia 
nos termos do Regimento Interno) 

Cria o Conselho Nacional de Justiça e dá outras providên-
cias. (19 signatário: Senador _Maurício _Correâ). .-

0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão_ às 15 horas e 55 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE W 612, DE 1991 
·- . Q_Presidente do S~pacj.o Federal, no !JSO de ~uas atriP!li
ções _r~gimentais e regulamentareS e de conformidade com 
a delegação de competência que Hl.e foi outorgada pelo Ato 
da Comissãô Direto.ra n? f, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § z~, da Lei n'-' 8.112, de 1990, no At_q da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, resolve tornar sem efeito o Ato _n" 
577, de 1991, desta Presidência, que nomeou Antônio Carlos 
Rhossard Guimarães, para exercer O_ cargo, em comissão, 
de Assessor Técnico, Código SF~DAS-102.3, do Quadro de 
Pes_soal do Senado Fed,eral, com lotação e exercício no gabi~ 
nete do Segundo Vice-Presidente, Senador Carlos Oe'_Çarli. 

Senado Federal, 5 de agosto de 1991. -Senador jl.fauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 613, DE 1991 

O Presidente di Senado Federal, no uso de suas atribui
çõe_s regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretõta "ft" 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n? 1, de 1991, resolve tornar sem efeito o Ato n9 

602, de 1991, desta Presidência, que nOmeou Antônio Rocha 
Magalhães, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro~ de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício rio gabinete do 
Senador Beni V eras. 

Senado Federal, 5 de agOsto de 1991. - Sen3.doi Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 614, DE 1991 

O Presidente do senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções regimentais e regulamentares e de confor:mi.dad~_ com . 
a delegação de_ competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretórã rf!>"2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 2.143, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, e no Ato da 
Comissão Diretora n!> 1, de 1991 resolve_ nomear António 
Carlos Rhossard Guimarães, para exercer o-Cargo, em comis
são, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e_ exercício no 
gabinete do Segundo Vice-Presidente, Senador Carlos De' 
Carli. 

Senado Federal, 5 de agosto de 1991. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 615, DE 1991 

O Presidente do Senado:F~deral, rio uso de sUas ·atribui
çÕes regimentais e regulamentares, de Conformidade -cOm a 
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, c no Ato da 
Comissão Diretora on 1, de 1991, resolve nomear António 
Rocha Magalhães, para exercer o cargo, em comíSsão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102-1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exe!Clcio no 
Gabinete do Senador Beni V eras. 

Senado Federal, 5 de agosto de 1991. -Senador Mallro 
Benevides, Presidente. 

ATA DA 30' SESSÃO, REALIZADA EM 5-4-91 
(Publicada no DCN (Seção II), de 6-4-91) 

RETIFICAÇÓES 

À pág. n' 1410, 1' coluna, no Projeto de Lei da Câmara 
n• 14/91 (n' 290/91, na Casa de origem), que dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 17 da Lei 0° 8.088, 4e 31 d~ outubro 
de 1990, que "dispõe sobre a atualização do Bónus do Tesouro 
Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providên
cias", inclua-se por omissão o seguinte despacho: 

(A Comissão de Assuntos Econômicos.) 

À pág. n" 1411, 3' coluna, no Projeto de Lei da Câmara 
n' 15/91 (n" 5.940/90, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que "dispõe sobre a periodi
cidade dos censos demográficos e dos censos económnicos 
e dá outras providências", inclua-se por omissão o seguinte 
despacho: 

(A Comissão de Constituição, J~stiça e Cidadania.) 

ATA DA 34• SESSÃO, REALIZADA EM 10-4-91 
(Publicada no DCN (Seção II), de 11-4-91. 

RETIFICAÇÓES 

Na pág. 1522, 1• coluna, no Projeto de Lei do Senado 
n~ 64/91, que "exige autorização prévia do Ministério da Saúde 
e do órgão ambiental federal para a importação -de resíduos 
para reciclagem industrial e outros fins, em conformidade 
com o art. 225 da Constituição Feâeral'', inclua-se por omissão 
o seguinte despacho: 

(A Comissão de Assuntos Sociais :- decisão termina
tiva.) 

Na pág. n" 1.523, 3' Cõluna, no Projeto de Lei do Senado 
n' 65/91, que "altera os§§ I" e 3" do art. 42 da Lei n" 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles
cente)", inclua-se por omissão o seguinte despacho: 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- deci
são terminativa.) 

Na pág. 1525, 2' coluna, no Projeto de Lei do Senado 
no 66/91, que "dispõe sobre a necrópsia como método de 
diagnóstico médico e de investigação médico-legal e dá outr_as 
providências", inclua-se por omissão o seguinte -despacho: 

(A Comissão de Assuntos Sociais-- decisão termina
tiva.) 

Na pág. 1526, 1• coluna, no Projeto de Lei do_ Senado 
n~ 67/91, que "dispõe sobre a participação dos trabalhadores 
na gestão das empresas e dá outras providências .. , inclua-se 
por Omissão o seguinte despacho: 

(A Comissão de Assuntos Sociais - decisão termina-
tiva.) · 

COMISSÃO DIRETORA 
Ata da reunião extraordinária realizada 
âs 15h30min do dia 15 de maio de 1991 

Às quinze horas e trinta minutos do dia quinze de maio 
de mil novecentos e noventa e um, na sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, 
presentes os Senadores Alexandre Costa, Dirceu Carneir:o 
e Rachid Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão Piretora. Au
Sentes, por motivos jUStificados, os demais membros. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Sena
dor Dirceu Carneiro que, em seu parecer, apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei do 
Senado n<.> 82, de 1991, de autoria do Senador Mário Covas. 
que estabelece normas para a realização das eleições muni
cipais de 3 de outubro de 1991 e dá outras providências. Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio f.er
nando Ferreira Leite, assistente ad boc, a presente ata que, 
uma vez rubrícada pelo Senhor Presidellte, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de maio de 1991. _-:
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
âs 16h20min do dia 16 de maio de 1991 

As dezesseis horas e vinte minutos do dia dezesseis de 
mai_Q _de mil novecentos e noventa e um, na sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, 
presentes os Senadores Alexandre Costa, Dirceu Carneiro, 
Beni V eras e Márcio Lacerda, reúne-se a ComísSão D-ífetci'i:a. 
Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. 
Abertos os trabalhos. o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Dirceu Carneiro que~ em seu parecer, apresenta 

·aredação final do Projeto de Lei do Senado n'' 82, de1991, 
de autoria do Senador Mário Covas, que estabelece normas 
para a realização das eleições municipais de 3 de outubro 
de 1991 e dá outras providências. Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, 
Assistente ad hoc, a presente ata que, uma-vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Ata da reunião extraordinária realizada 
ãs 20ht0min do dia 29 de junho de 1991 

_-Às vinte horas e dez minutos do dia vinte e noVe de 
junho de mil novecentos e noventa e um, na sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro BeneviJes, 
presentes os Senadores Dirçeu CarneirO, Beni ·"{eras e Lucídio 
Portella, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por moti-
vos justificados, os demais membros. Abertos os trab<:llhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu 
Carneiro que, em seu parçcer, apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do-Senado n• 82, de 1991 (n" 1.050/91, na 
Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Mário Covas, 
que estabelece normas para a realização das eleições muni
cipais de 3 de outubro de 1991 e dá outras providências. Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, An!onio Fer
na:rido Ferreira Leite, assistente ad hoc, a presente at_a que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. -



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N° 98 QUARTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 1991. BRASÍLIA DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 116' SESSÃO, EM 6 DE AGOSTO DE 
1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
Su~titutivo do Senado ao Frojeto de Lei da Câmara 

n• 50, de•1987 (n' 171187, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a pa,Proniz~ção,. a classificaçã'?, o registr~, a insp~çã?, 
a produção e a ftscalização-de bebtdas, autonza a cnaçao 
do Conselho Nacional de Bebidas e dá outras providências. 
(Redação do vericido para o turno suplementar.) 

1.2.2- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n• 263/91, de autoria do 

Senador Maurício Corrêa, que altera o art. 20 da Lei n• 
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo.sobre outras situa
ções em que seja permitido ao trabalhador movimentar 
a sua conta vincula.da do Fundo de Garantia do Tempo 
1e Serviço - FGTS. . 

1.2.3- Comunicação 
Do Senador José Samey, desistindo da licença que 

lhe foi concedida pelo Senado, através do Requerimento 
n9 358/91, e comunicando sua ausência do País_nos dias 
12, 13, 14 e 15 do corrente mês. 

1.2.4- Discursos do expediente 
SENADOR HUMBERTO LUCENA- IncoHstitu

cionalidade de auxílio financeiro, pago por ordem do Mio is· 
tro do Exército; aOs- serVidores militares e civ.is ·daqueJa 
pasta. 

O SR. PRESIDENTE- Investidura de S. Ex• e de 
outros Srs. Senadores no Conselho da República. 

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Polí-
tica salarial. · 

SENADOR GÉRSON. CAMA TA- Resposta insa
tisfatória do Presidente do Banco Central a reauerimento 
de informações de sua autoria sobre o Banco Brasil
Iraque. 

·SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Reapresenta
ção de requerimento de informações, respondido insatisfa
toriamente pelo Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento, sobre pagamel)to de débitos constante do memo
rando de entendimento entre o Governo Federal e o Estado 
do Rio de Janeiro. Encaminhando à Mesa requerimento 
de transcrição do artigo '~A Impostura Ecológica", de auto
ria do jornalista Gerardo Mello Mourão, publicado na Fo
lha de S. Paulo do último domingoc 

SENADOR NEYMARANHÃO -Encaminhando à 
M~sa projeto de lei que permite o parcelamento das dívidas 
junto ao INSS dos clubes de futebol. 

. SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em fa
vor da inclusão dos servidores da Fundação Oswaldo Cruz 
no projeto de reajuste dos funcionários públicos. 

1.2.5 - Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n• 264/91, de autoria do 

Senador Ney Maranhão, que estabelece normas para o 
parcelamento dos débitos dos clubes de futebol para com 
a Seguridade Social e d~ outras providéncias. 

1.2.6 - Requerimento 
- N• 423, de urgência para o Offcio n• S/32/91, do 

. Governo do Estado do Cea.rá, que solicita a retificação 
da :Resalüç!o n• 8/91. . . · · · 
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EXPEDIENTE 
CIINTliO ollAPioo no SBNADO PBDBRAL 

PASSOS P0Kro 
~do Seudo Podenl 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
o;,...,.-

DIARJo DO COHOIII!IIIO IIACIONAL 
~oo,...... sob ra.-.J>illdade da Mela do Seudo Pedenl 

CARl.OS HOMERO VIBlRA NINA 
llfttcw-

ASSINATURAS 

' WIZ CARLOS DE BASTOS SeiiiCIIIal --··-·-------·- - Cr$ 3.519,65 llloetor-PlDIUAN AUOWI'O OOlTI1NHO MADRUGA 
Di<e.,r Adjulo 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
Re_cebimento, da Federação Nacional dos Policiais Fe

derais, de expediente enaltecendo o empenho do Con
gresso Nacional no combate ao narcotráfico. 

1.2.8 - Requerimentos 
-NO? 424/91, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

solicitando a transcrição nos Anais do Senado, da matéria 
publicada no jornal Folha de S. Paulo, de 4 de agosto 
de 1991, página 1-3, sob o título "A Impostura Ecológica", 
de autoria do jornalista Gerardo Mello Mourão. 

- N' 425/91 , de autoria do Senador Esperidião Amin, 
solicitando do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja-
mento, informações que menciona. -

1.2.9- Comunieações · 
-Do Senador Oziel Carneiro, refente à-- índicãção 

do Senador João França, para integrar a cOmissão Tempo
rária, incumbida do estudo sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n• 6191. · · · · · · 

-Da Liderança do PMDB, referente à indicação do 
Senado~ Divaldo Suruagy, substituindo o Senador Flaviano 
Melo, para integrar a comissão a ser designada para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'? 
6, de 1991. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 28, de 199J (n':2191, 

na Casa de origem), de iriciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre o II Plano Nacional de Informáticd 
e Automação - PLANIN. Retirado da pauta. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 72, de 1991 (n' 
365/90, na ·câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Atlãntida FM de Caxias do 
Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO sonora, 
na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul. Aprovado após parecer da comissão competente, tendo 
usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. A Comissão 
Diretora para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1991 (n' 
369/90, na Câmara·dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Empreendimentos de Radiodifusão 
Embalo Ltda., para explorar ser:viço de radiodifusão sono
ra na cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro. Apro
vado após parecer da comissão competente, tendo usado 
da palavra os Srs. Chagas Rodrigues, Jutahy ,Magalhães, 

Cid. Sab6ia de Carvalho e Maurício Cbtrêa. A Cõniissão 
Diretora para redação final. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 74, de 1991 (n' 
370/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Cidade Jandaia Ltda., para 
explorar serviço -de radiodifusão sonora, na cidade de Jan
dáia do Sul, Estado do Paraná. Aprovado após parecer 
da comissão competente, .. tendo usado da palavra o Sr. 
Cid Sabóia de Carvalho. A Comissão Diretora para reda
ção final. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1991 (n' 
374/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio MusicafFM Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Campo 
Mourão, Estado do Paraná. Aprovado após parecer da 
comissão competente,, tendo usado da palavra o Sr. Cid 
Sabóia de Carvalho. A Comissão Diretora para redação 
final. 

Projeto de Lei da Câmara n' 46, de 1989 (ri' 1.312/88, 
na Casa de origem), que regulamenta o § 4• do art. 216 
da Constituição. punindo os danos e as ameaças ao patri
mónio cultural Brasileiro. Rejeitado o substitutivo, ficando 
prejudicados o projeto e o destaque, tendo usado da pala
vra o Srs. Chagas Rodrigues, Nelson Carneiro, Maurício 
Corrêa, José Paulo Biso!, Cid Sabóia de Carvalho, Odacir 
Soare_s e Esperidião Amin. Ao arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara ·n• 27, de 1991 (n' 159/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que altera disposiçóes do Código de Processo Penal 
Militar e da Lei de Organização Judiciária Militar, Apro
vado com emenda. À Comissão Diretora para redação fi
nal. 

Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1990 (n' 2.922/89, 
na Casa de origem), que estabelece princípios para punição 
da violação dos direitos e deveres individuais e coletivos, 
Rejeitado o projeto, após usarem da palavra os Srs. Cid 
Sabóia de Carvalho, José Paulo Bisol, Odacir Soares e 
Maurício Corrêa. Ao Arquivo. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 12, de 1991, 
que cria o COnselliO -Nacional de J ustiç~ e dá outras proVi
dências. Aprovado o prosseguimento de sua tramitação. 
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1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimento n• 423, lido no expediente da pre

sente sessão. Aprovado. 
- Redações finais dos Pmjetos de Decretos Legislativos 

n• 72 e 75/91, apreciados na Ordem do dia da presente sessão. 
Aprovadas nos termos dos Requerimentos n~ 428 a 431. À 
promulgação. 

- Rêdação ·rmal da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 27191. Aprovada, nos termos do Re
querimento n• 432. A Câmara dos Deputados. 

1.3.2- Discursos após a Ordem· do Dia 
SENADOR MARCO MACIEL- Solenidade de ins

talação e posse do CoQselho da República. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Compareci

mento do Secretãrio de Assuntos Estraté_gicos, Sr. Pedro 
Paulo Leoni Ramos, à Comissão Mista de Plarios, Orçaw 
mentes Públicos e Fiscalização, a fim de prestar esclareci· 
mentes sobre a utilização de recursos orçamentários desti
nados àquele Çrgão. 

SENADOR ODACIR SOARES- Observações ao 
assunto objeto do pronunciamento do Sr. Eduardo Suplicy. 

· SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Ra
zões de sua oposição ao projeto de lei oriundo do Execu
tivo, em tramitação na Câmara dos Deputados, que conce
de reajuste salarial aos funcionários civis e militares. 

SENADOR JOÃO CALMON- Realização, pela 
Unesco, em Estoril, Portugal, do "Colóquio Internacional 
sobre as Estratégicas Significativas para a Promoção do 
Sucesso Educativo de Todos na Escola Básica". 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Considerações 
sobre a internacionalização da economia brasileira em" prol 
do consumidor de alta renda. 

1.3.3- Comunieações da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei da Câmara n' 120190 (n• 5.284/90, na 

Casa de origem), sendo que ao mesmo não foram ofere
cidas emendas. 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

são 
1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima ses· 

1.4-ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÕES 
Ata da 39• Sessão, realizada em 16-4-91 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
N•' 616 a 619, de 1991 

4- MESA DIRETO~ 

~ .... LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSICÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

,..---.SUMÁRIO DA ATA DA 39• SESSÃO,- --,. 
EM 16 DE ABRIL DE JQQl 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no DCN- Seç!io 
II- de 17-4-91, na página n" 1619, 3• coluna, no item 
2 - Aios do Presidente, 

Onde se lê: 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N" 403 e 411191 
Leia-se: 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
--N'' 403 a 411/91 -

Ata da 116• Sessão, em 6 de agosto de 1991 
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi, 
Lucídio Porte/la e Magno Bacelar 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS •. SÉNADORES: 

Alexandre Costa - Carlos Patrocínio - Chagas Rodri
ll!'es - Cid Sabóia de Carvalho - Da~ Ribeiro - Elcio 
Ãlvares- Esperidião Amim- Francisco Rollemberg- Ga
ribaldi Alves - Gerson Camata - Henrique Almeida -
Humberto Lucena ..,... Hydekel Freitas - João Calmon -
João França - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Paulo Biso! - José Samey- Júnia Marize - Jutahy Maga
lhães - Levy Dias - Lourival Baptista - Magno Bacelar 
-Marco Maciel-Mário Covas-Maurício C<'ltn1a- Mauro 
Benevides -:Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Car
neiro- Nelson Wedekin- Odacir Soares- Rachid Salda
nha Derzi - ~onaldb Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar 
- V ahnir Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o compaJ;ecimento de 39 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamOS nOSSOS trabalhos. 
O Sr. 1• Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

-EXP.EDIENTE 
PARECER 

PARECER N• 241. DE 1991 

(Da Comissão Dirltora) 

Redação do vencido para o turno suplementar do Substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 50, 
de 1987 (n•171, de 1987, na Casa de origem). 
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A Comissão Diretora apresenta a redaçáo do vencido 
para o turno suplementat do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara Ii' 50, de 1987 (n' 171, de1987, na 
Casa de origem), ·que dispõe sobre a padro-nização, a classifi
cação, o registro, a ínspirilÇáo, a produção e a fiscalização 
de bebidas, autoriza ã criàção do Conselho Nacional de Bebi-
das e dá outras providências. · · 

Sala de Reuniões da Comissão~ o· de agosto de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente ~ Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lucidio Portella - Iram Saraiva. - ----

ANEXO AO PARECER N9 241, DE 1991 

Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, 
a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza 
a criação da Comissão lntersetorlal de Bebidas e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: -- _ 
Art.- 1~ É estabelecida, em todo o território nacional, 

a obrigatoriedade do registro1 ~a padronização, da classifi
cação, da inspeção e da fiscalização da produção e do comérCiO 
de bebidas. 

Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização de que trata 
esta lei, incidirão sobre: 

I - Inspeção: 
a) equipamentos e instalações, sob os aspectos higiênlcos, 

sanitáiios e técniCos;- --- - -- - -
· b) embalagens, matérias-prinülS e demais substâncias, sOb 

os aspectos higiênicos, sanitários e qúaHtatiVos; · 
II - Fiscalização: - · · ' 
a) estabelecimentos que se dediquem à industrialização~ 

à exportação e importação dos produtos objeto desta lei; 
b) peitos, aeroportos e postos de fronteiras;- ----
c) transporte, armazenagem, depósito, cOoperativa e casâ 

atacadista; e 
d) quaisquer outros locais previstos na regulamentação 

desta lei. 
Art. 29 O registro, a padronização, a classificação, e, 

ainda, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio 
de bebidas, em relação aos seus aspectos tecnológicos~ --coinpe
tem ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. 

Art. 3~ A inspeção e a fisCalização de bebidas, nos seus 
aspectos bromatológicos e sanitários, são da competência do 
Sistema Único de Saúde - SUS, por intermédio de seus ór
gãos específicos. - -- - -o-:-=-_ --

Art. 49 Os estabelecimentos que industrializem ou impor
tem bebidas ou que as comercializem a granel só poderão 
fazê-lo se obedecerem, em seus equipamentos e instalações, 
bem como em ~us produtos, os padrões de identidade e quali-
dade fixados para cada caso. -- - _ 

Parãgcifo úriiOO.- As bebidas de procedência estrangeira 
somente poderão ser objeto de comércio ou entregues ao 
consumç quando suas especificações atenderem aos padrões 
de identidade e qualidade previstos para os produtos nacio
nais, excetuados os produtos que tenham características pecu
liares e cuja comercialização seja autorizada no país de origem. 

Art. 5~' Suco ou sUmo é- a bebida extraída da fruta ou 
da parte comestível do vegetal de origem, por processamento 
tecnológico adequado, não fermentada, de cor, aroma e sabor 
característicos, submetida a tratamento que assegure a sua 
apresentação e conservação até o momento do consumo. 

Art. 69 A bebida conterá, obrigatoriamente, a ~atéria
prima natural responsável pelas suas ·características organo-

lépticas, obedecendo aos padrões de identidade e qualidade 
previstos ·em regulamento prój>rio. -

_ § 19 As bebidaS que não atenderem ao-disposto no caput 
deste artigo serão denominadas artificiaiS e ·aevér3õ" Observar: 
as disposições ·regulamentares desta lei. 

§ 29 As bebidas que apresentarem características ofgano-· 
lépticas próprias de matéria-piirriã-Ii3.tural de sua origem, ou 
cujo nQ_me ou marca_ se _lhe a~semelhe, conterão, obrigato-_ 
riamente, esta matéfia.;.prlma nas quantidades a se"r'eril estabe-· 
lecidas na regulamentação desta lei. 

Art. 79 As bebidas diététicaS e- de baixa caloria poderão 
ser industrializadas observadas- as disposições desta lei, do 
seu regulamento e legislação complementar, permitindo o em
prego de edulcorantes naturais e_ sintéticos na sua elaboração. 

§ 19 Na industrialização de bebidas dietétiCas e de baixa 
caloria, poderão ser feftas associações entre edulcorantes natu
rais e sintéticos, obedecido o disposto na regulamentação desta 
lei. 

§ 2' Na rotulagem de bebida die.tética e de baixa caloria, 
ãlém dos dizeres a serem estabelecido.s na regulamentação 
desta lei, deverá constar o nome genérico do edulcorante, 
ou edulcorantes, quando houver associação, sua classe e quan
tidade ou peso por unidade. 
- § 3"' É livre a comercialização, em todo território nacional, 

das bebidas dietéticas ·e de baixa caloria-, obServadas as dispO
sições desta lei. 

~ Art. 89 É proibida a adição, em sucos, de aromas e coran
tes artificiais. 
"'"~ · ·Art. 9"' É facultado o usO da denominação conhaque, 
seguida de especifícação das ervas aromáticas ou componentes 
outros empregados como substância principal do produto des
tilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como 
matéria-prima o destilado ou aguardente vínica. 

Art. 10. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal 
cabível, a infl;"~Ção às disposições desta lei acarretará, isolada 
ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento~ 
além das medidas cautelares de fechamento do estabeleci
mento, ·apreensão e -destinação da matéria-prima, produto 

__ ou ~quipamento, as seguintes sanções administrativas: 
I --advertênCia; - -

. II-multa no \'alor de até Cr$ 6.300.000,00 (seis milhões 
e trezentos mil cruzeiros); 

III - inutilização da matéria-prima, rótulo e/ou produto; 
IV -interdição do estabelecimento ou equipamento; 
V - suspensão da fabricação do produto; e 
VI - cassação da autorização para funcionamento do 

estabe~ecimento e/ou proibição de venda e publicidade do 
produto. 

Art. 11. Na aplicação das medidas cautelares ou de auto 
de infração,_ haverá nomeação de um depositário idóneo. 
-----parágrafo tínioo.-- -Acl depositário infiel será aplicada a 
p-enalidade de multa no valor de até Cr$ 630.000,00 (sefsceiltos 
e trinta niil cruzeiros), sem pr'ejutzo âas outras' sanções perti
nentes. 

-- -Art. 12. O Poder Executivo fixará em regulamento, aléln. 
de outras providências, as dispoSições específicas referentes 
à cla'ssificação, padronização, rotulagem, análise de produtos, 
matérias-pritlfas, iiispeção e fiscalização de equipamentos, -ins
talações e condições higiênico~sanitáriaS dos estabelecimentos 
industriaiS, artesanais-e-caseiros,-assim conió a inspeção da 
produção e a fiscalização do comércio de que trata esta lei. 

· -Art. 13. É o P.oder ExecutiVo~ na regulamentação desta 
lei, autorizado a criarl!--coinissão~ Intersetorial de Bebidas, 
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integrada pelos ministérios _e_ órgãos-competentes e por repre· 
sentantes das entidades civis interessadas, com a fínalidade 
de articular políticas e programas e orientar a política nacional 
para o setor de bebidas. 

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de cento e oitenta dias, contado 4_e sua publicação. 

Art. 15~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Revogam-se as disposições em contràrio-, em 

especial a lei n' 5.823, de 14 de novembro de 1972. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·O Expe-
diente lido vai à publicação. __ 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1'? Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 263, DE 1991 

Altern o art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 
1990, dispondo sobre outras situações em que seja permi
tido ao trabalhador movimentar a sua conta vinculada 
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 20" da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 

1990, passa a ser acrescido dos seguintes dispositivos:_,_ ___ ·-

"Art. 20 ······················-···················--·---·-

XI -construção de imóvel residencial, observadas as 
seguintes condições: _ · 

a) o titular da conta. vinculada deverá ter como único 
imóvel residencial, na qualidade de proprietário ou na 
de promitente comprador, o terreno em que pretenda 
construir; 

b) a utilização dp_s recursos __ d_a ~con;ta vipculadJ!, no 
FGTS, para os fins de que trata o caput, deste artigo, 
só poderá ser fe_ita uma única vez; 

c) o valor dos recur~os movirç.entados na cont;l v_i,ncu
lada no FGTS não poderá ser superior ao valor da a\ialia
ção, pela Caixa Económica Federal, do terreno onde se 
pretenda construir o imóvel residencial; 

d) a liberação dos recursQS da COilí:a: vinculada no FGTS, 
para os fins de que trata o caput deste artigo, será feita 
em até 3 (três) parcelas iguais e mensais, até 30 (trinta) 
dias após o pedido de utilização pelo trabalhador, deven
do a construção ser concluída no prazo IJ.láximo de 6 
(seis) meses, após a liberação da última parcela. 

e) servirá como garantia à utilização dos recursos 9-o 
FGTS_na construção objeto do ped~do de movimentação 
da respectiva conta vinculada, o próprio imóvel onde 
deverá ser erigida a construção; _ 

O terminado o prazo de· conclusão da obra, a Caíxa 
Económica Federal ficará incumbida de promover a sua 
fiscalização para os fins de certificar se os recursos libera
dos da conta vinculada no FGTS foram efetivame-nte em
pregados na Constr~ç-ã0-d0 imó~elresidencial,- d_é~_confor
midade com a planta previamente apresentada pelo traba
lhador. 

Art~Z;·&i~-Í~fe-;,tra ~;, vigo;-;,;-dat;;'i;-;,;puhii~;Ção. 
Art. 39 RevogamMse as disposições em contrário. 

Justificação 
A Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe 

sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras 
providências" trata, em seu art. 20, das situações em que 
poderá o trabalhador movimentar a sua conta vjnculada no 
FGTS. 

Dentre as possibilidades de movimentação, não foi coriw 
templada a hipótese .. de utilização dos recursos do FGTS para 
a construção da casa própria. 

Assim sendo, pela legislação em vigor é facultada ao 
trabalhador a utilização dos recursos do FGTS, dentre outras 
hipóteses, para o pagamento total ou parcial do preço da 
aquisição de moradia própria. Porém, àqueles que, possuindo 
um terreno, desejam construir a sua casa própria, não é permi
tida a utilização do FGTS para esse fim. 

Com vistas a estender os benefícios sociais do FGTS a 
esseS trabalhadores é que ora apresentamos o presente projeto 
de lei. 

A sua aprovação tornará possível à grande parcela dos 
milhões de brasileiros sem casa própria resolver o seu probleM 
ma habitacional, pois, às vezes, possuindo um pequeno-lote 
e algum recurso em sua conta vinculada no FGTS, não pode 
o trabalhador, contudo, utilizá~lo para erigir a sua moradia. 

A utilização, assim do FGTS, terá maior alcance social, 
considerando que é muito menos dispendiosa a construção 
da casa própria do que a sua compra já construída. 

--- -Na camada menos privilegiada da população, sobretudo, 
- muitos dispõem de um pequeno lote residencial e necessitam 

apenas de recursos para a compra do material de construção, 
pois podem construir com as próprias mãos a Sua casa, ou 
com a ajuda de amigos, em sistema de mutirão. 

Esses_recufsos já existem para a finalidade de investi
mentos no setor habitacional e são da propriedade do traba
lhador. 

A movimentação da conta vinculada ora proposta é per~ 
mitida desde que observadas determinadas condições, pre
Vistas no· projeto, com a finalidade de impedir que o traba
lhador se utilize do benefício de que trata este projeto de 
lei apenas para aumentar o seu património, quando já possui 
outro imóvel residencial, ou que utilize os recursos do FGTS 
para outros fins que não a construção da casa própria. 

. Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. -Senador Mau· 
rício Corrêa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
·e dá outras providências. 

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS pode
rá s_er movimentada nas seguintes situações: 

I - despedida sem justa causa, inclusive a -indireta, de 
culpa recíproca e de força maior, comprovada com pãgamento 
dq~~ vaLore~_ de que trata o art. 18; 

II- extinção total da empresa, fechamento de quaisquer 
de seus estabelecimentos, filiais ou agéncias, supressão de 
parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador 
individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique 
rescisão de contrato de trabalho_, comprovada por declaração 
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão 
jUdicial transitada em_ julgado; 
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III - aposentadoria concedida pela Previdência Social; 
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago 

a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previ~ 
dência-social, segundo o-critério adotado para a concessão 
de pensões por morte. -Na falta de dependentes, farão jus 
ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores 
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido 
a requerimento do interessado, independente de inventário 
ou arrolamento; 

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de 
financiamentO habitacional concedido no âmbito do Sistema 
Financeiro de Habitlfção - SFH, desde que: 

a) o mutuário conte com o mínimo de três anos de trabalho 
sob o regime do FGTS, na mesma empr_esa ou em empresas 
diferentes; -

b) o valor bloqueado seja utilizado, ~no mfnimo, durante 
o prazo de doze meses; 

c) o valor de abatimento atinja no máximo, oitenta por 
cento do montante da prestação; 

VI -liquidação-ou amortização extraordinária do saldo 
devedor de financiamento imobiliário, observadas as condi~ 
ções estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de 
que o finanCiamento seja concedido no âmbito do SFH e 
haja interstíciO mfniino-de dois anos para cada movimentação; 

VII ___:_pagamento total ou parcial do preço da aquisição 
de moradia própria,-observadas as seguintes condições: 

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos 
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou 
empresas diferentes; 

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para 
oSFH; 

VIII - quando pern1anecer três anos ininterruptas, a 
partir da vigência desta lei, sem crédito de depósitos; 

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive 
o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n' 6.019, 
de 3 de janeiro de 1979; 

X -suspensão total do trabalho avulso por período igual 
ou superior a noventa dias, comprovada por declaração do 
sindicato representativo da categoria profissional. 

§ 1" A regulamentação das situações previstas nos incisos 
I e II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador 
corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada du~ 
rante o período de vigência do último contrato de trabalho, 
acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os sa~ 
ques. t 

§ 2" O Conselho Curador -disciplinará o disposto no inciso 
V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e 
a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS._ 

§ 3• O direito de adquirir moradia com recursos~do FGTS, 
pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único imó~ 
vel. 

§ 4• O imóvel objeto ~de utilização do FGTS somente 
poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo, 
na forma que vier a ser regUlamentada pelo Conselho Curador. 

§ 5• O pagamento da retirada após o período previsto 
em regulamento, implicará atualização monetáriã dos valores 
devidos. 

·········c:.rc~;,;i~;à~--d~-A~;~~;~~~s~~·i~;;-~·a~~t;ii~·;;;;;iiiz~M 
tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1• Secre
tário. 

É lida seguinte 

COMUNICAÇãO 

Senhor Presidente_, 
Na forma regimental levo ao conhecimento de V. EX' 

que por motivo de ~orça maior, desisto da licença que me 
foi concedida pelo Senado, através da aprovação do Requeri· 
mento n9 358/91. Comunico~lhe, ainda, que estarei auSente 
do País nos dias 12, 13, 14 e 15 do corrente, em Caracas, 
na Venezuela. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1991. - Senador José 
Sarney. 

O SR. PRESIDENTE·(Mauro Benevides)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Há oradores incritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves 

Filho. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavr~ ao nobre Senador ESperidião Amin. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, 

oomo Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB: Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não possa silenciar, diante da decisão do Sr. Minis~ 
tro do Exército de manter os salários dos oficiaiS-e dos praças 
do mês de julho, nos mesmos valores que lhe foram atribuídos 
em maio e junho pela Medida Provisória n' 296, rejeitada 
pelo Congresso Nacional. S. Ex• teria concedido o reajsute 
a título de ''auxilio financeiro iridenizável", segundo nota assi
nada pelo General Nivaldo Mendes de Oliveira BO$tos, Chefe 
do Serviço de Comunieação social do Exército; &~publicada 
no _informativo do ExércitO, assinalando qt~e "a opOrtunidade 
da indenização do referido auxílio estará condicionada à apro
vação;~pelo Congresso, do Proieto de Lei remetido pelo Exe-
cutivo. - - -

Sr. Presidente, Srs._Senadores, não _se pOde desconhecer 
a difícil Situa-Ção financeira por que passam os oficiais e os 
praças do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e bem assim 
os demais servidores públicos. 

Todos nós estamos sOlidáriOs.-coni as SUas.jiisfaS-"ãSpira~ 
çõe"s~ Tanto qtie, sem embargo das restrições que fazemos 
ao projeto de lei governamental que concede reajustes diferen~ 
ciados e lineares aos-- servidores públicos, civis-e militares, 
estamos empenhados em conceder a maior urgência:- à sua 
tramitação, a fim de que não venham a sofrer a redução dos 
salários pagos em abril e maio deste ano a sua imensa maioria. 

Incontestavelmente, porém, o ato do Sr. Ministro do 
ExércitO é íilOOõ.StifuCional, pois os salários dos servidores 
públicos só podem ser revistos por lei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ não posso imaginar que 
as Forças Armadas se insurjam contra a nonnalidade de nossa 
vida político~institucional. Prefitó acreditar que o ato- do Sr 
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Mi!ristro do ~ército é fruto_ da insatisfação cbm a politicá 
de arrocho salarial. Se dependesse do Congresso Nacional, 
agora, ter-se-ia concedido apenas um reajuste linear de, pelo 
menos cinqüenta por cento a todos os servidores públicos, 
de~ando-se os reajustes difel'eõciados, para o Plano a de 
Cargos e Salários, como forma de CQrrigir as disto_rções _sala-
riais.- _ --

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadáres, nãO há de 
ser essa a via para a solução desse magno problema que-aflige 
a maioria de nossa população que é integrada de assalariados 
civis e militares. 

Não vejo como o s·r. Ministro do_Exército'v3rse~eXplícir 
ao Tribunal de COntas _d_a_ União, ao ter que comprOVar essa 
despesa com o desembolso do chamado "auxílio finaD,_~i~c;t 
indenizável" que, em última análse, é uma pura e siinples 
antecipação de reajuste salarial ao arrepio da Constituição 
e da lei, que devem ter, nas Forças Annadas, os se"ris-guar
diães. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs .. Senadores, entendo que 
o Sr. Ministro do ExércitO_ deveria sustar o seu ã.to ê agua:rd~! 
a decisãO soberana do Congresso Nacional, até POr dê'ver 
de hierarquia, pois, ainda hoje, ao instalar o Conselho da 
República, o Senhor Presidente Fernando Collor de Mello 
proclamou, mais uma vez, ·a. seu propósito de trabalhar pela 
consolidação das instituições democráticas·, sob o amparo 
maior da Constituição e das leis. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica à Cas~ que, na manhã de hoje, este senador, 
na condição de Presidente do Senado Federal, foi empossado 
como membro do Conselho da República, da mesma forma 
como o foram os_ líderes da Maioria e da Minoria nesta Casa, 
os nobres SeÍladores Humberto Lucena e Mãrco Maciel. 

Fica o registro,_ portanto, nos Anais do Senat;lo Federal, 
desse acontecimento que significou o cumprimento de porma 
explícita constante da Carta Magna em vigor. 

Concedo a p; lavra ao nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho. 

O SR. GARIBAi-DI AJNES FILHO (PMDB- RN. Pro
nuncia o segumte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Seni:ldores, 
no último mês de julho, a imprensa nacional procurou ante
cipar aos seus leitores os principais pontos da nova poütica 
salarial que o Ministro da Economia, Marcílio Ma!ques Morei
ra, comprometeu-se a enviar ao Congre·sso no iníCiO deste 
mês. A declaração do Ministro pronunciada no dia 3 de julho, 
na abertura do II !;eniinário da Comissão Empresarial de 
Comp,titividade, realizado em ~rasília, provocou especula
ções sobre as linhas mestras desta nova política. 

Prevaleceu no noticiáriO atnDuído a Jantes do Governo 
Federal de que a nova política Salarial teria como base o 
estabelecimento de 14 pisos salariaiS setOriafs para ·os trabalha· 
dores da. iniciativa_ privada. Ac mesmo tempo, manteria o 
saláriO mínimo, que continuan~ como indexador de pensões 
e aposentadOrias. Outro aspecto fundamental deste novo pia-· 
no, segundo ainda a itnpte:risa~ seria o incentivo à livre nego
ciação como fonna _d~_:obter índices acima dos estab,elecidos 
pelo Governo. Embutida nesta legislação, estaria a idéia de 
impedir que aqueles empregadores que possam pagar mais 
que o salário mínimO passem a r~munerar melhor s~~~ fi!ncio
nários. 

Sem entrar no méritOUessa-proposta, ou sej~, sCm -ã-nalisár 
as linhas genéticas noticiadas, a&redito aue o estabelecimento 

urgerite de regras claras, jUstas e déftnidas para a que9tão 
dos salários é realmente uma das prioridades nacionais. Até 
porque estamos todos nós conScientes de que a partir de -setem
bro se perderá a eficácia da legislação que hoje concede abono 
aos assalariados. _ .- _ 

__ , Mesmo reconhecendo o interesse oficial em resolver o 
assUnto, ·devO, no- entantO, taffientaf -que nem Os políticoS, 
nem os trabalhadores, nem os empresários tenham sido cha
mados a prestar sua colaboração. Experiências anteriOreS mos
tram que. toda vez que o Governo se arvora em debatedÇJ_r 
único das questões nacionais acaba sendo derrotado no Con-
gresso. - - · 

- N·a verdade, Sr. Presidente, a minha estranheza decorre, 
sobretudo, do fato· de que a equipe econômica tenha elaborado 
uma proposta de proteção aos salários mais baixos, e essa 
proposta esteja agora ·sendo engavetada, sendo deixada de 
lado. E o Ministro Jarbas Passarinho esteja patrocjnando a 

. tese- de que o Govenio não deve mais cogitar de nenhuma 
indexação salarial, mas nenhuma mP.-.:mn 

Para o Minstro da Justiça, só se pode pensar em indexação 
em termos de salário mínimo, e o resto ficaria tudo debaixo 
do arbítrio da livre negociação. 

---ora, Sr. Presidente,· e Srs. Senadores, temos aqui no 
Congresso ~acional,_ nada mais nada menos do que 68 pro-
postas que tratam da questão dos salários. · 

-- Fiz um levantam~nto, através da Assessoria do Congres-
-s~,-que _mostrou que a proposta mais antiga é a do Senador 
Itamar Franco, que diz respeito à questão do aviso préVio 
e outras questões ligadas aos trabalhadores. 

Todos nós concordamos que a falta. de uma política sala~ 
rial justa tem causado inúmeros danos ao País e, mais eS:peciãl
mente, às classes trabalhadoras. 

Mas não pensem- claro que V. ExfS sabem muito bem 
'disso -;-- que isso gera contratempos apenas para os trabalha
dores. Gera também para os empresários, pois a mudança 
freqüente da regra do jogo salarial faz com que às vezes te
I$am que demitir trabalhadores qualificados. 

Tollos q1.:1e se dedicam ao estudo do_ assunto r:econhecem 
que são muitas as dificuldades para se elaborar uma lei salarial 
efetiva, num ·país que sofre um processo inflacionáriO crónico, 
Daí a minha angústia, Porque vejo' o térilpo -passar, vejo o 
dia 31 de agosto se aproximar, vejo· a resistência do Governo 
em mandar qualquer proposta no sentido de proteger os salá
rios· mais baixos, vejo tudo is~ e não vejo como Q Congresso, 
de última hora, apesar de todo esse arsenal de propostas que 
ele tem, possa chegar a um consenso em termos qe uma pro
posta que venha a atender às necessidades dos trabalhadores. 

·_Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a política salarial brasi
leiia vem soírendo prõfundas e freqüentes modificações. O 
que se_ vem· cogitando, agora, tornou-se, infelizmente, um 
hábito dentro da nOssa economia. · 

Um estudo do Dieese mostra'que entre o início d,e 1%4 
e abril de 1987, quando tivemos o chamado.Plano Bresser, 
as regras para a questão salarial foram alteradas 21 vezes. 
Tivemos; portanto, mais de uma mudança por ano, e a maioria 
das alterações ocorreu em anos mais~ recentes, justamente 
naqueles em que se ~celera a espiral inflacioná$. 

Faz~ndo um histórico aqui para Os Srs. Sei) adores, a histó~ 
ria _re~nte da ,política salarial.brasileira pode ser analisada 
em tiês períodos distintos. . 
---~ __ Op:ii.tn_eiro, entre 1964 e_1974, marcado pelo chamad_o. 
milagre eci>nômico, quando-a economia nacional crescia em 
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índices impressionam, crescimento do qual, segundo o Dieese, 
a maioria da população infelizmente não participou. Seis fo
ram as alterações nesse período, as mais importanteS refe
rentes à mudança dos índices para a recomposição de salários. 

Entre 1970 e 1979, temos o segundo período. Em janeiro 
de 1975, a recomposição do salário passou a S'er. feita pela 
média dos últimos doze meses e não mais vinte e quatro, 
o que significou· um arrocho salarial mais brando. 

A partir de 1979, começa, então, um terceiro período, 
como poderíamos caracterizar, quando se amilldam as mudan
ças na regra do jogo referentes, em sua maioria,-· aos m~é3-
nismos para a reposição das perdas causadas pelo processo 
inflacionário. · · 

Como se vê, Sr. Presidente, estamos lidando com uma 
questão que se tornou freqüente, que se tomou, iiúelizmente, 
habitual dentro da estabilidade vivida pela ecop.omia do nosso 
País. Somos de um partido de oposição, mas não podemos 
deixar de reconhecer que o Governo atual concentrou seus 
esforços iniciais no combate à inflação. Consegúi trazer a 
inflação de índices de 80% para índices hoje, infelizmente, 
em torno de dois dígitos e acima de 10%. Para obter essa 
queda relativa da inflação, entretanto, o País teve que pagar 
um preço muito alto com o desemprego, com a estagnação 
produtiva e com a brutal queda do nível de vida da população. 

Ora, persistindo o descontrole de preços, apesar dessas 
tentativas oficiais, tanto os trabalhadores quanto os empre
sários desejam adotar mecanismos que promovam a indexação 
dos salários aos índices da inflação. Já os técniCos do Governo 
- eu não diria mais somente os técnicos do Governo·, mas 
até mesmo a área politica do Governo -acham que a reide
xação dos salários serviria como alimentador da própria infla
ção. Analisando essa questão no artigo "Carta do IBRE" 
(Instituto Brasileiro de Economia), edição de 30 de junho 
de 1990, a revista Conjuntura, da Fundação Getúlio Vargas, 
lembra que no·Brasil, no período de 1968 a 1973, por exemplo, 
conviveram em hannonia indexação e inflação declinante. Tu
do leva a crer que a indexação é tão menos importante quanto 
mais baixa for a trajetória inijacionária percebida pelos agen
tes económicos, e não apenas o resultado de hum ou do; .. 
meses de inflação baixa, decorrente de manobra interven
cionista na economia como unl congelamento ou um controle 
setorializado de preços. 

Comentando o mesmo assunto, o artigo institualdo "Por
que a reposição virou um enigma", edição de 13 de junho 
do ano passado, da revista H Exame", o ex-Ministro do Plane
jamento, Mário Henrique Simonsen, diz que não há regras 
de indexação que protejam o poder aquisitivo dos trabalha
dores e a inflação em ascens~o. 

O Sr. Gerson Camata- V. EX' permite um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço o aparte 
do nobre Senador Gerson Camata. -

O Sr. Ger50n Camata - Ilusire Senador Garibaldi Alves 
Filho., venho acompanhando, com atenção e interesse, o pro

! nunciamento de V. Ex• que aborda um dos temas mais 
ã.tuais, mâis importanteS que a sociedade brasileira e o Con
gresso Nacional deverão viver neste segundo semestre do ano 
de 1991. Entretanto, começa a se cristalizar, acredito, entre 
os economistas e .os políticos, um fato, um acontecimento 
ou uma necessidade do País, que terá que acontecer, porque, 
do contrário, daqui a dez anos, V. EX', reeleito, estará aqui 
f:p:e,ndo o mesm_o ~scurSo, na tentativa de. proteger salá:rios. 

Se a sociedade brasileira inteira não se cuidar, não se conven
cer de que temos, como primeira etapa, derrubar a inflação, 
fazer bãixar a inflação, vamos ficar discutindo coisas circuns
tanciais, adicionais, que não sãO a essência do problema que_ 
V. Ex•, que -a sociedade brasileira, que o Cotlgresso NacíOnã.i, 
que o Senado Federal querem acertar. Há pouco tempo, xinga
do, vaiado, apupado, foi empurrado para fora do Brasil o 
Sr. José Fajgenbaum, do FMI, só porque ele veio ao Brasil 
e- falou uma verdade, que agora os brasileiros todos estão 
falando. Se o CongressO--Nacional intiiro, se nóS todos da 
sociedade brasileira não percebemos ·que há necessidade de 
uma reforma da- Constituição, de uma reforma de determi
nadas leis, de se dar ao Banco Central autonomia para que 
ele seja um guardião da moeda, não do Governo, mas da 
moeda do cidadão brasileiro, se essas coisas todas não forem 
feitas, V. Ex•, que, naturalmente, se não for governador, 
será Senador, daqui a dez anos voltará com o seu discuirso 
do mesmo jeitinho que está fazendo hoje, porque teremos 
uma inflação e teremos que ficar fazendo remendoS e conser
tan~o. Daqui a dez anos, nós, brasileiros, estaremos no Pacote 
n9 46, e estaremos com essa mesma inflação que-aí está. Agora 
é que começa a se ·cristalizar essa n·ecessidade. Nós todos, 
brasileiros, temos que.znarchar nessa direção. Não há um 
outro caminho. Temos que pers~stir naquilo que é essencial, 
e deixar essa discussão fora do caminho dos economistas. 
Outro dia, ouvi do boiadeiro brasileiro Tião Maia, que está 
na Austrália, uma coisa meridiana e clara, que_ as pessoas 
que têm a prática da vida dizem: "Se eu ganho m·ais do que 
eu gastO, não preciso de economista. Se eu gasto mais do 
que eu ganho, não há economista que dê jeito". O Brasil 
precisa de poüticos que façam com que a União arrecade 
pelo menos o mesmo que ela gasta. Feito isto, vamos começar 
o caminho, que é o· verdadeiro e certo dentro da preocupação 
que V. EX' demonstra. O discurso de V. Ex•, da necessidade 
de repor o valor do salário, caminha na lateral de um outro 
fato que é mais importante~ repOr o poder de compra do 
dinheiro, fazendo~se no País uma moeda estável. Cumpri
mento V. EX' pela preocupação demonstrada e por abrir nesta 
tarde, no Senado, o grande debate do segundo semestre deste 
ano. 

OSR. GARIBALDI ALVES FILHO-Agradeço o aparte 
de V. Ex• a este modesto diScurso, porque não sou--ec-ono
mista ... 

O Sr. Gerson Camáta - Graças a Deus! 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- ... e não tenho 
nenhum preconceito com relação aos economistas, como V. 
Ex• também não tem ... 

O Sr. Gerson Camata -Eu sou um deles. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Mas, esse dlscurso 
tem a pretensão de abrir essa discussão. Afuial de contas 
estãiiios com uma data fatal, âia 31 de agosto-, qUando vamos 
_deixar de ter um ordenamento salarial, porque todas as medi
_das provisórias do Governo perdem a· sua vígéncia naquela 
data. 

O Governo eStá com dois projetas da equipe económica 
anterior: um deles diz respeito ao salário mínimo e o outro 
estabelece a livre negociação. Eu pefgunto a V. Ex•, valen
do-me da sua exPeriência, já que Sou apenas ·um sena(lor 
novo nesta Casa: V. Ex•. acha suficiente esses m.ecairisni:Os 
que aí estão, e'Sses proje~os de lei? Será qUe eles são capazes 
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de fa= COM que o trabalhador poSlia se sentir protegido 
numa hora em que a economia passa a dar sinais novamente 
de fragilidade diante da espiral inflacionária? Eu entendo, 
como V. Ex~, que se fosse possível este País-deixar de conviver 
com os índices inflacionários, tudo bem! Acontece que a infla
ção inSiste em dar sinais de resistência, e o trabalhador termina 
pagando por isso. É esse o sentido do meu discurso, que 
creio ter sido percebido por V. Ex• 

Agradeço a sua contribuição, Senador Gerson Camata. 

O Sr. Odacir Soares- V. EX' me permite um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Com pra2:er, ouço 
V. Ex• ~ ~ 

O Sr. Odacir Soares- Como também já o fez o eiDíneiite 
Senador Gerson Catnãta, queria- cümprimentai' V. EX' pela 
abordagem de um tema tão importante quanto 
esse, que trata da questão de uma política salafiar-para o 
nosso País. Entretanto, tenho a impressão de que, hoje, o 
grosso da massa salarial já vem sendo Iivr~~ente negociadõ 
entre patrões e empregados, restando um resíduo que estaria 
nos baixos salários. Na realidade, toda a política do Governo 
Collor, toda a política económica, todo o processo- de moderni
zação- da sociedade que o Governo do Presidente Collor pre
tende atingir. através do seu Plano de Reconstrução Nacional 
eliminando bolsóes e privilégios dentro da sociedade, com~ 
V. Ex~ sabe muito bem, tem o objetivo -de estabelecer uma 
economia de livre mercado, em que as forças da prOdução 
e do trabalho possam agir e atuar livremente. Na realidade, 
esse é o_ grande objetivo do Governo Collor, pelo qual toda 
a sociedade brasileira, notadarriente setores espeCíficOS da es
querda, sempre se bateu. Sempre se disse que o Governo 
precisava sair da economia, que o Governo precisava ·deixar 
de interferir nas relações de produção entre patrões e empre
gados, que o Governo preciava deixar que as forças de produ
ção, as forças do trabalho pudessem encontrar, nos embates 
entre os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores 
aquele meio termo que pudesse refletir melhores condiçõe~ 
de vida para os trabalhadores e que, por outro lado, pudesse 
na saúde financeira das empresas. Então, dentro desse progra
ma do Governo Collor de modernizar a sociedade, dentro 
desse programa que tem como meta-síntese, no prim"efro mo
mento, o combate ininterrupto à inflação e que, de certo 
modo, tem sido bem-sucedido, haja vista que hoje estamos 
com a inflação em torno de 11%, neste momento até crescendo 
-o que não é o ótimo, o-desejável, uma vezque'o Governo 
d_eseja realmente trazer a inflação para patamares bem redu
Zidos - mas o fato essencial é que as políticas económica, 
monetária, fiscal e tributária têm resultado, do ponto de vista 
do combate à inflação, positivamente. Indiscutivelmente con
siderando-se que a inflação persiste e que em funÇão' dela 
os setores mais vulneráveis, os setores_ menos ·organizados 
da classe operária, da classe trabalhadora, numa conjuntura 
dessas, ficam numa situação mais inferiorizaa~. evidentemente 
que, por aí, o discUrso de V. Ex• toca num ponto fundamental, 
que é o da proteção dos baixos salários. Entendo, e digo 
isso a V. Ex• com absoluta honestidade que, hoje, o grande 
espectro~ salarial do_pJIÍS_já_é_ negocia®~ Jivre!n~nte .entre pa, 
trões e empregaP,os, notadamente no Centrci-Stlrdo País. De 
mo~o que eram estas as observações que eu queria _fazer ao 
seu discurso, solidarizando-me com as apreensões de V. Ex• 
relativamente à perda do poder aquisitivo dos trabalhadores 
que recebem salários baixos, de um a cinco salárius mínimos. 

Efetivamente, esses baixos salários precisam ter uma espécie 
de proteção do Estado, através de uma política salarial que, 
aó mesmo tempo em que pregue a meta do Presidente, que 
é a livre negociação, proteja aquelas camadas do operariado 
n_açional mais desprotegidas. Mas, fundamentalmente, eu que
ria dizer que V. Ex• traz para o Senado uma discussão que 
aqui precisa ser feita, e que- não vem sendo por omissão da 
Casã,-por omissão do Congresso. Se V. Ex• bem se lembra, 
como me lembro, que há cerca de três ou quatro meses o· 
Governo en_caminhotJ. ao Congresso o se!u.l'rojetQ de Recons
trução Naciorial e V. Ex~, inclusive, salvo engano, foi eleito 
Presidente ou Relatqr exatamente daquela Comissão, da qual 
fãÇó parte~ que -trata exatameilte das" -relações entre Capital 
e trabalho. E, lamentavelmente, a nossa Comissão, por diver
gências inclusive de ordem ideológica da chamada esquerda 
maTs radical, foi vítima de toda espécie de empecilho, iridu
sive, até, procuran-do impedir que V. E~ fOsse o relator, 
salvo engano ... 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - O Presidente. 

O Sr. Odacir Soares - .•. fosse o Presidente da Comissão, 
o que levou a nossa Comissão a um impasse, porque V. Er 
estava imbuído dos melhores propósitos~ no sentido de fazer 
com que aquela nossa Comissão chegãsse a ·um resultado que 
fosse de interesse da sociedade brasileira como um todo e 
das relações entre capital e trabalho. Então, Veja v_. EX• que 
o Governo, que o Presidente CQllo_r n:u:n_~ __ esteve alheio a 
essa discussão. Ao contrário, ao propor ao Congresso Nacio
nal uma discussão. ampla em relação às questões que estão 
a afetar a vida do cidadão brasileiro,. lamentavelmente o Con
gresso se omitiu, porque a nossa Com,issão, a Comissão ·par'a 

·a qual V. Ex• foi eleito Presidente, terminou, por essas discus
sões menOres, não chegando ao resultado que d_esejávamos 
e que, tenho absoluta certeza, V. :gx•"com a ac,uidad_e s_ocia~, 
com a sensibilidade política que tem e com a responsabilidade 
de um homem do Nordeste, sens~vel às aflições do povo brasi
leiro, pretendia obter e atingir. Po_rtanto, feitas essas conside
rações, queria b.asicamente cumprimentar V. ·Ex~ por trazer 
nesta tarde, ao debate no Senado Federal, questão tão_ séria 
que, neste momento,- já poderia estar resolvida do porito de 
vista daquilo que constituiria a visão do Congresso Nacional, 
e que já teria sido re_metida ao própri'o Poder Executivo. 
Meus varabéns a V. Ex• 

O SR. GARIBALDI ALVES_ FILHO -Senador Odacir 
Soares, quero agradecer a V. Ex• pelo aparte, e dizer, fazendo 
justiça ao Se~nador Humberto Lucena, Líder da nossa Banca· 
da, que S. Ex• ontem realmente iniciava a_ discussão desse 
problema. . ~ 

Nã? ~stou aqui apeqas para jogar pedra no Presidente 
da Rep~bhca, mas para reconhecer que o Congresso Nacional, 
como d1sse V. Ex• precisa d,ebater esse as_sunto com a franque~ 
za, com a coerência, com a iriteligência com que debateu 
o Senador Gerson Gámata, e tpm:ar uma p9sição. 

V. E~ disse muito bem que existem trabalhadores de 
renda mais baixa que precisam ser protegidos Duma hora como 
esta. Sei que na econonia paulista, e tenho visto iSSo na revis
taS, nas Colijuntura Económica, na Exame, nos mais diversos 
jornais, que setores da economia paulistana estão, por livre 
iniciativa, promovendo icilftiSfeS saJaijlls. :Mas isso é a indús
ma~paulista, _Senador Odacir So'are_s, _i_sso. é- o carro~chefe da 
nossa economia. Sou um homem, como destacou V. Ex•, 
vindo do Nordeste, e lá no Nordeste temos uma. conjuntura 
inteiramente difertmte cOmo também, temos em outros Esta-
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Hos da Federação, como os do Norte do Brasil, como de 
outras regiões, e até mesmo em São Paulo, com relação a 
trabalhadores que não são tão _organiz_ados com,o os _mc;:t;t~ 
lúrgicos. _ o • _ , • 

Creio que o Congresso não pode se omitir - V. Ex:• 
lembrou muito bem aquela omissão, aquela cOmplicação que 
se deu em torno do funcionamento da comissão que estava 
encarregada de estudar as relações entre capital e trabalho. 
V. Ex• tem razão com relação a esse episódio, mas eu tenho 
que cobrar do Governo uma política de proteção aos baixos 
salários e não apenas de proteção ao salário mínimo, já que 
ele é tão irrisório, nobre Senador Odacir SOares, e os tr:abalha
dores ficam, realmente, absolutamente desprotegidos .. ~á, 
então, uma intranqüilidade. Creio que_ V. Ex~, cpm a s_ua 
sensibilidade, deve reconhecer que, hoje, há uma intranqüi
lidade porque, de repente, este País pode ficar entreguer a 
uma livre negociaçãÇl, :q_uma hora co.t;no ~~ta. 

O Sr. Odacir SOS.res- Peimite V. Ex~ mais uni aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Pois não. Ouço 
·o aparte de V. Ex~-

0 Sr. Odacir Soares- Nobre Senador, acho que ficou 
bem claro, não apenas no pronunciamento que V. Ex• está 
fazendo, ma~ também no meu aparte, que todos teMos a 
mesma preocupação. Na realidade, é necessário e é essencial 
que os baixos salários sejam realmente protegidos, porque 
eles, independentemente de se constituírem baixos salárioS 
são salários pagos exatamente às categorias de trabalhadores 
menos o-rganizadas,- do ponto de vista sindical. 

Poder-se-ia até considerar que estão à margem do pro
cesso organizaciOnal do ponto de vista sindical. Até sob este 
aspecto é necessáriO ·que haja uma preocupação maior do 
Governo. Quero dizer também que quando V. E~~ levanta, 
por exemplo, o prazo total de 31 de ~gosto, o Governo está 
debruçado sobre essas questões. E conia vivemos núm. ·petfodo 
de absoluta transparência, as próprias discussões internas que 
se fazem no âmbito do Governo e que n.ao representam, even
tualmente, posições definidas"do_ Governo, maS posiÇôes deste 
ou daquele acessor, nas discussões que são travadas no âmbito 
dos ministérios, e que chegam a imprenSa, parecem até ser 
posições conclusivas. O fato essencial_é que o Governo está_ 
sensível a esta questão e preocupado com ela. Por isso, o 
Governo está discir.tirtdo primeiro, no seu âmbitO Triterno, 
para, em seguida, encaminhar às lideranças partidárias, no 
âmbito do Congresso Nacional, aquelas conclusões, às quais 
ele vier a chegar. Mas o fato é que a preocupaÇão de V. 
Ex• coincide também com a do GoverÍlo Collõl-, fio sentido 
de proteger os-baixos salários. -

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO -Senador Odacir 
Soares, não quero ser mais realista que o rei, mas V. Ex• 
vai mewpemitir, já qUe V.Ex• falou em discussão interna, 
voltar ao ponto.inicial do meu discurso. Disse da minha estra
nheza por saber que a atual equipe económica também reco
nhece que os mais baixos salários precisam de uma reposição, 
mas que estariam enfrentando uma oposição- estou dizendo 
isso por conta do que leio na imprensa- como diz V. EX', 
que estariam sofrendo oposição de um homem da sensibilidade 
política do Senador Jarbas Passarinho, que é atualmente o 
Ministro da Justiça, e que estaria dizendo que essa discussão 
não deve prosperar, que os salários, na verdade, têm que 
se submeter à livre negociação. V. Ex' confirma isso? 

O Sr. Odacor Soares- Acho que essa informação, veicu
lada pela imprensa, é parcial, pois se não interesasse ao _Go
verno discutir internamente essa questão, simplesmente o Pre
sidente ou o Ministro- da Economia mandaria suspender os 
debates internos que se _travam a cada momento, em relação 
à questão dos salários mais baixos._ Evidentemente, estamos 
num País democrático, onde a imprensa publica os fragmentos 
dos fatos que ocorrem diariamente. Como a discussão se pro
cessa diariamente e é veiculada pela imprensa, ela é também 
a caixa de ressonância desses fragmentos de notícias que decor
rem naturalmente das decisões. que mesmo sendo. pal-ciais, 
ou não sendo conclusivas, terminam fechando cada dia e, 
em conseqüência, fechando cada edição de cada jornal. 9 
fato essencial, ao meu ver está, também, no discurso de V. 
Ex•: é.que_essa discussão sobre liVre negociação e sobre uma 
política salarial que proteja os baixos salários, se. tra-va no 
âmbito do Governo. É inco_ntestavel. A Nação sabe que o 
Governo tem o seu Secretário de Política Económica, tem 
os diversos secretários da área económica, da área do próprio 
Ministério do Trabalho e da Previdência, com vários técnicos 
discutindo uma fórmula não apenas de se e.stabelecer·definiti.:. 
vamente a livre negociação, mas também uma fórmula de 
se dar proteção aos baixos salários. Não sou daqueles que 
acreditam no noticiário da imprensa, no sentido de qu~ o 
Ministro Jarbas Passarinho esteja contra a proteção dos baixos 
salários. Exatamente o Ministro Jarbas Passarinho, que é um 
homem saído do nosso meio, -é um Senador da República 
que tem aqui, no Senado Federal e no Congresso Nacional, 
exatamente uma vida marcada pela sensibilidade com as ques
tões sociais _do nosso País. Honestamente, não acredito que 
essa seja uma decisão_ tomada já pelo Ministro_Jarbas Passa
rinho, até porque a própria discus.ão do problema, no âmbito 
do Governo, se encarrega -de desmentir essa informação. Se 
o Ministro Jarbas Passarinho, que é o coordenador político 
do Governo, tivesse já uma posição definida em relação a 
essa questão, evidentemente que os debates internos que se 
travam no Goyerno, já teriam findado. Esta, honestamente, 
é a minha opinião! 

O SR. GARffiALDI ALV~l'ILHO- Fico tranqüilo, 
Senador Odacir Soares, por V. E~ informar agora que· esse 
debate continua. O que se tem lido é que o debate acabou. 
SiMplesmente, o Ministério da Economia não está autorizado 
mais a fazer desdobramentos em torno de _UIIl projeto que 
ampara os salários mais baixos~ E isso teria sido uma determi
nação do Presidente da República, evidentemente, porque 
quem decide por último é o Presidente, através do Ministro 
Jarbas Passarinho. Mas V. Ex• afirma que o debate continua 
e não podemos deixar de nos tranqüilizar diante desta infor
mação. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Pois não, Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• vem à tribuna, Senador 
Garibaldi Alves Filho para retomar o debate sobre a nova 
lei salarial que iniciamos ontem, neste plenário. E com uma 
sobrada autoridade, porque V. Ex• além de ser um Senador 
dos mais atuantes vem sendo membro U.as Comissões Mistas 
do Congresso Nacional designadas para apreciar proporsições 
governamentais relacionadas com a política salarial. 

V. Ex• faz muito bem em recolocar toda essa questão, 
porque, na verdade, nós, da Oposição, estamos exigindo do 
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Governo o cumprimento-de um acordo feito entre as lideran
ças partidárias de oposição e de Goyerno nas du_as Casas
do Congresso Nacional, por ocasião da,votação da Medida 
Provisória fl'Í' 295. Naquela oportunidade; como V. Ex• 'se 
lembra~ chegamos a ·um denominador· comum· em torno da 
atual lei salarial - qúe ê de caráter emergencial - e fixamos 
um pacto, pelo qual em agosto ·voltaríamos a no_s reunir- para 
chegarmos a um texto que representasse um consenso entre 
Governo e opoSição, em ~orno de uma política salarial mais 
definítiva na atual conjuntura da economia brasileira. O que 
lamentamos é que,.até agora, esSe consenso não se realizou. 

·como V~ Ex• bem -se lembra, a irilpi"ensa tem desta~do 
opiniões divergentes dentro do Governo, a prOpósito dos rea
justes salariais. Enquanto-o Sr. Ministro da Justiça, ·o-eminente 
Senador Jarbas Passa,rinho tem --se posicionado~ ultimamen:te, 
contrário à indexação salarial, a não ser para o salário mfninlo, 
embora já admita, recentemente, a pré-fixação Salarial, com 
relação a índices futuros e não passados, na da área económica 
do Governo, o Ministro Marcflio Marques Moreira está numa 
posição bem ·diferente. S. ·Er caminha para admitir, pelo 
que' se lê no noticiário' da imprerisa, Uma correção .salarial 
que seria trimestral, até a faixa:-de- até três salários mfilimos. 
A grande divergência é nesse ·ponto: nós da oposição~ particu
larmente do PMDB, defendemos a correção ate 10 salários 
mínimos. Daí em diante nós achamos ·que se poderá tentat 
a livre negociação, diante do processo recessivo a· que êstá 
submetida nossa economia. V. EX' lembrou, tembém, muito 
bem, que o grande problema é esse: é que há inúmêraS c3.tego
ri3s de trabalhadore, que são desprotegidos de sindicatos for'
tes, e que, portanto, não têm poder de barganha~para defender 
as suas reivindicações salariais diante dos ·seus .empregadores. 
Ainda ontem eu· comentava sobre. o· que não dizer, ne·sse 
sentido, dos. Servidores públicOs? Os servidores públicos, civis 
e militares, têni direito à sindicalização e à greve. Mas na 
prática é diferente. Qual é o poder de barganha que têm 
os servidores públicos, hoje, diante do Estado, sobretudo 
quando se sabe que a reforma administrativa do afual Governo 
tem sido a mais draconiana? Ainda _h,á pouco tempo, tivemos 
não só demissões e,m ~~s~a. cqrpo milh~res de servidores 
públicos postos em disponibilidade, Maa ainda há pouco -
V, Ex• deve ter lido também nos jornais - o Si.· Secretário 
da AdminiStração, 'Carlos Garda, baixou umâ 'circular man
dando cortar o ponto dos servidores piíblicos em greVe. E 
isso vai ser objeto, amanhã, de um pronUnciamento tneu, 
neste Plenário, de protesto contra esse procedimento, porque 
ou se dá o direito de greve ao servidor público ou- nãO. O 
que não se pode é querer cortar o ponto do servidor público 
quando ele se encontra legalmente em paralisação. A única 
hipótese de se cortar o ponto dos grevistas seria se o Governo~ 
através dos meios competentes, tivesse solicitado ao Tribunal 
Superior do Trabalho a decretação da ilegalidade do movi
mento paredista. Fora daí, não. Meus parabéns a V. EX' 

O Sr- GARIBALDI ALVES FILHO -Sr. Presidente, 
sei que o meu tempo está esgotado. No enta_nto, peÇo apenas 
mais um minuto para concluir, dizendo ao Senador Humberto 
Lucena que S. EX' lembra muito bem que há, inclusive, um 
acordo. O GovernQ ::~.ssumiu - deixei de lemPrar esse fato 
mas, agora, o Senador HumDerto Lucena soco!feu-me o acor
do de mandar uma política salarial logo quando o recesso 
chegasse ao seu final e pudéssemos ter o reinício- dos nossos 
trabalhos. 

.·, ·Sr.· Presidente, nem temos o cumprim'ento do- acordo_, 
jã ·eStaiiios· Caminhando para a segunda quinzena do criês ·cte 
agbsto :._.o prazd fatal é o dia 31_ -,-"e nem temos uma 
posição defmida do Governo, nem temOs unia posiÇão definida 
do -Congresso Nacional, com relação ao assunto. Não há um 
estudo mais aprofúndado do que existe aqui, no Cortgresso 
·em tomo· de uma política salariã.l, porque 'eXiste, inclusive 
- deve-se fazer justiça-~ na Câmata" doS Deputados, Çom 
relação ao salário mfuimo, outras prOpOStas. 

O que é certo, Sr. Presidente, é que é chegado o momento 
_de_s_e fazer uma opção, quaisquer que sejam ·as circunstâncias. 
Quero frizar, para terminar, que especialmente de 1973 pata 
cá, ·quando ocorreu o -primeiro choque de petróleo com irtcon:.. 
troláveis'e terríveis desdobramentos em países como o nosso, 
o ·assalariado, Sr. PreSidente, vem pagando a conta no Brasil. 
(Muito bem!) ~ 

Durante o discu;so do Sr~ G(J~ibaÍdi ~ Ã.ives iuho; -o _ 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é oC~pada pelo Sr. MagnO Baú/ar. 

O Sr- Gerson Camata- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

· · . o SR. PRESn:jENTE (Magno Bacelar) :..:. Conc.edo a 
palavra 'ao. nobre Senàdor Gerson Camata. · 

O SR:-GERSON CAMA TA (PDC -.ES. Para breve co
!ll_jjnlcaç_ão. Sem revisão do orador.) --sr. Presidente, Srs. 
s·enadores, desejo nle reportar, aqui, a um pedido de informa
ções que, através da Mesa da Casa, encaminhei no dia 4 
de abril ao Banco _Central. O Executivo tein,_ exatamente, 
trinta dias para responder a esse pedido de informações. Ses
senta dias. após a remessa do pedido de informações, chega 
a resposta assinada pelo Sr_._ Frari.cisCo 'Gros, Presidente~ do 
Banco Central. 

Através do pedidO de informações que·ria eu, Sr. Presi
dente, que o Banco Central nos desse inforniações sobre Os 
depositantes, pessoas físicas e jurfdicas, a-queles que transaciO
naram com o Banco Brasil-Iraque, o famoso e malfadado 
BBI. 

O Sr. Francisco GroS manda ao Congresso, ao Senado 
Federal, uma resposta que, me parece, vai à beira da infrin
gência da legislação, se não se chocou de frente com a lei. 

Ele diz que por questão de sigilo bancário não pode reme
ter a lista; depois, diz que o Banco Central não tem a lista, 
não tem os nomes. 

Ora, então não precisa haver Banco Central! Se ele não 
fiscaliza banco algum, se não sabe o que e~tá acontecendo 
no País, se o Banco. Central não tem a relação das transações 
que são feitas através dos bancos, principalmente bancos inter
nacion.ais, que' se dedicaram mu.ito a falcatruas, se o Banco 
Central não tem essa relação., o melhor seria ou enquadrar 
o Sr. Francisco Gtos .cõmo mentfroso, porque está mentindo 
ao CongressO Nacional, e há lei que com.ina penas para isso; 
ou, senão, mandar fechar o Banco Ceritral se ele não tem 
a lista, porque não há necessidade de Banco Central se ele 
não fiscaliza uma operação tão simples como esta. 

Queria aduzir, Sr. Presidente, que no ano passado houve 
um requerimento idêntico do Senador Jamil Haddad. Houve 
a negativa do Sr. Ibrahim E ris, que era o então Presidente 
do Banco Central. 

O Senado Federal ameaçou o enquadramento daquela 
autoridade no crime de responsabilidade e o Banco Central 
teve que remeter a lista. 
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. ,Nesse caso!ltabe !gu~l enquad;;u:i:íento seiiãofàj âllndida 
a solicitação de informação que estamos encaminhando, nOVá.
mente, através da Mesa, ao Banco Certtial. 

Queremos que o mesmo respeito qti.e fOi dado So Senado 
no ano passado, que se constitui, agora, norma' C'ótlSüetu
dinária, Seja cumprido este ano. Não' pOde, porqUe riludou 
o Presidente do Banco Central, mudar a maneira constitü
cional, porque é obrigação constitucional prestai informações 
ao Senado Federal. 

Segundo: se o Banco Central ilão tem a relação, 3í o 
Presidente do Banco Central está falando a verdade: itão pre
cisa de Banco Ceittral, porque ele não ~stá fiscalizando mid3; 
se tem a relação e ele diz que não a tem;ele deve ser cominado 
com a pena de responsabilidade por mentir a um Poder consti
tuído- o Congresso Nacional. 

Agradeço a V. Ex• 

O SR. PRESlDENTE (Magno Ba~l!!T) -A Mesa tomará 
as providências solicitadas por V. Ex• 

O SR. GERSON CAMA TA~ Muito obrigado .. 
. O SR. i>RESI))ENTE (Magno B~i:elar) - Cqncepo .a 

palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. . . . 
- O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS·- SC .. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente,.Srs. Senadores, ocupo 

. o microfone para, em primeiro lugar e à. SemelhanÇa do que 
está fazendo agora o Senador Gerson Cama_t_a, reapresentar 
um requerimento de informação ag MinistériO-da Economia, 

. Fazenda e Planejamento, posto que o que apresentei em 23 
• de maio, referente a critérios· que teriam- norteado os memo
; randos de entendimentos firmados com os estados, foi reSpon
dido insatisfatoriamente, incompletamente, pelo Ministério. 
De sorte que esto'!l reapresentaildo à Mesa o mesmo requeri
mento, abordando o mesmo tópico não respondido~ 

O segundo requerimento que apresento é no sentido de 
'que seja trans_crito nos Anais--do Sen;tdo Federal o artigo 
intitulado "A Impostura Ecológica", de autoria do jornalista 
Gerardo Melo MourãO, publicado no último domingo no jor-. 
nal Folha de S. Paulo. 

São esses os dois requerimentos que me faZem: OCupar 
a tribuna. Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o {liscurso do Sr. Esfti!iidião Amin, o Sr. Mag
no Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3' Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Con
, cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre!;;idente, 

. Srs. _Senadores, estou apresentando -ã ·consideração da Casa 

. o seguinte projeto: - - -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1991 

Estabelece normas para o parcelamento dos débitos dos 
clubes de rutebol para com a Seguridade Social e dá outras 
providências. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' Os débitos dos clubes de futebol profissional 
para com a Seguridade Social existentes até 31 de julho de. 
1991, serão parcelados em tantas prestações mensais quantas· 
forem as competências devidas, não podendo exceder o prazo. 
de 180 meses. 

. Art! 2'-' 9· ar(~ ci!! t,ei 'nY~7.'f!7, de 3Ó 1i!e1mlh~ 'de 
1989~ passa a· Vigóraf com a seguinte redação, acrescido _o 
seguinte parágrafo: . 

- ~'Art._ 59 -Os çlubes-de futebol profissional contribuirão 
com ·o INSS com 5% do total de sua receita bruta, descontada 
do borderô das·partidas, sem prejuízo <lo acréscimo para finan
ciamento das prestações por acidente do trabalho. 

Parágrafo único. A responsabilidade do desconto e do 
recolhimento é das confederações e_ou federações que deverão 
efe_ty_á>lo diretamente ao Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS), no prazo de 72 horas, a contar do encerramento da 
partida.". . 

· Art. 4o:> Os débitos atrasados .a. ·que se refere o art. lo:> 
desta lei, poderão ser compensados pela cessão de suas instala
-ções e serviços ~o Programa de Centros Integrados de Assis-
tência à Criança (CIAC). . . · 

· Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a 
firmar convênios, podendo, inclusive, se for o caso, estabe
lecer comtrensaçóes em relação às contribuições _devidas a 
partir desta lei. 

- Art. 5o:> .O_ P_oder ExecutivQ _regulamentará a presente 
·lei no prazo de_60 (sessenta) dia_s a.contaJ _d~_Sl,l~ promulgação. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de_suapubli-
-~çãQ.. ---. - -

Art. 7' Revogam-se as disposições ein córitrário . 

Justificação 

A pi-oposição redefine regras de recolhimeD.to daS'contri
buições devidas ao INSS (tanto atrasadas como futuras) e 
·cri~_ mecªnismos para que os _clubes de futebol se ~ngajam 
no Progr3.nia_ dos Centros Integrados de Assistência à Criança 
(CIAC). . 

·O futebol., por ser a grande paixão dos brasileiros; dispõe 
-·de uma infra-estrutura clubística presente em todo O território 

nacional, e nada mais jUsto que_seja colocado a.serviço-das 
· cria_nças dC? nosso Páís, cuja situação deplorável é uma de 
nossas maiores vergonhas. 

Como se sabe, os débitos dos Clubes de futebol nlOntam 
~oje uma quantia várias vezes superior àquela destinada à 
cOnstrução dos Centros de Assistência à Criança~ que,.a preço 
de abril, situa-se em torno de novecentos bilhões de cruzeiros. 

Essa inadimplênCia -dos clubes, devida a vários . f!3.tores, 
. se agravou pelos erros. da legislação até agora ~m vigo~; e 
não teni condições de ser saldada, a menos -que os débitos 
se]ain generosamente-parcelados. 

Além disso, este prqjeto tem o mérito de permitir que 
' aqueles clubes que tenham instalações ou agrupamentos ocio-
1 sos possam cedê-los para uso do programa dos CIAC, redu
zindo assim seu débito para c_om o INSS e estiinulando o 
engaj'amento desses clubes no programa que visa a solucionar 
defmitivamente o problema social da· criança· . 

Sala das Sessões, - Senador Ney Maranhão, PRN 
-ffi . 

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

, O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre 
Senador Ney Maranhão, o' projeto de V. EX' irá à publicação. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Con- . 
~«:lo a,pa1aVra a? nobre Senado~. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ::c: RJ. Para uma 
breve comunicação.) -·Sr. Presidente, está se anunciafido 
que a Câmara dos Deputados, na sessão. de hoJe, aprovará 
o pedido de urgêncía para a vótai;ão do projeto que fixa os 
salários dos servidores públicos civis e militares. 

Neste momento, 'quero endereçar à Câmara dos Depu
tados e ao Governo um apelo para que, entre as entidades 
que vão merecer a atenção daquela Casa, as-segurando melho
res vencimentos, ainda que não sejam justos, não se esqueçam 
de incluir uma tradicional organização, que é a Fundação 
Oswaldo Cruz. 

Ali estão os nossos melhores pesquisadores, que se debru
çam dia e noite à cata de recursos para vencer as enfermidades 
que assolam o Pafs. A tradição da Fundação Oswaldo. Cruz, 
o empenho dos seus técnicos, o respeito que merecem da 
comunidade científica são elementos indispensáveis para for
mar esta convicção de que os funcioriários da Fundação Oswal
do Cruz não podem ficar ausentes dessa modesta remuneração" 
anunciada pelo Governo. -

Daí o apelo que daqui dirijo à Câmara dos Deputados, 
para que, no exame do referido projeto, não deixe para o 
Senado a iniciativa desta providência, mas milite pela inclusão 
dos servidores e técnicos da Fundação Oswaldo Cruz. -

Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr. Rachid 
Saldanha Dúzi, 3" Secretário; çleixa a cadelra dã presi
dência, que é ocupada pelo o Sr. Lucidio Porte/la, Suplente 
de Secretário. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco ~ Alfredo Campos - Divaldo Suruagy 

-Eduardo Suplicy- Hugo Napoleão -José Ricba- José 
Sarney - Júlio Campos - Louremberge Nunes Rocha -
Luc! di o Porte lia - Me ira Filho - N ey Maranhão ~ Onofre 
Quinan ....:.._ Oziel Carneiro ---'-Raimundo Lira .........:: Teotónio 
Vilela Filho -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I' Secretário. 

. É lido o_seguinte: 

PROJET0°DE LEI DO SENADO N• 264, DE 1991 

Estabelece norm.as para o parcelamento dos débitos dos 
clubes de futebol para eom a Seguridade Social e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os débitos·dos clubes de futebol profissional 

para com a Seguridade Social existentes até 31 de julho de 
; 1991 serão parcelados em tantas prestações mensais quantas 
forem as competências de~ic;ias, não podendo exceder o prazo 
de 180 meses. 

Art. 2• O art. 5• <!a Lei n• 7. 787, de 30 de junho de 
1989, Passa a vigorar com seguinte redação, acrescido o se
guinte parágrafo: 

"Art. 5• Os clubes de futebol profissional contribuirão 
com o INSS cOin 5% do total d.e sua recei~aJ>ruta, descontada 

, do borderô das partidas, sem prejuízo do acréscimo para finan
. ciamento das prestações por acidente do trabalho. 

Parágrafo único. A responsabilidade do desconto e do 
recolhimento é das confederações e ou federações que deverão 
efetuá-Io diretamente ao Instituto Nacional de Seguro Social 

, {INSS), no prazo de 72 horas, a contar do encerramento da 
partida." 

Art. ~? Os débitos atrasados a qUe se refere o art. 19 
desti).lei, poderão ser_ conpemsados pela cessão de suas instala
ções e serviços ao Programa de Centros Integrados de Assis
tência à Criança (CIACS). 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a 
fii:mar: cqnvênios, podendo, inclusive, se for_ o caso, estabe
lecer compensações em relação às contribuições devidas a 
partir desta lei. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente 
le\ no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua promulgação. 

Art. 5'. Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 69 Revogão-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A proposição redefine regraS de recÇ)lhimento das _contri

buições devidas ao INSS (tanto atrasadas como futuras) e 
cria mecanismos para que os clubes de futebol _se engajem 
no Programa dos Centros Integrados de Assistência ã Criança 
(CIAC). . 

_9 ~utebol, por ser a grande paixão dos brasileiros, dispõe 
de uma infra-estrutUra clubística presente em todo o .território 
nacional, e nada mais justo que seja colocado a serviço das 
crianças do nosso País, cuja situação deplorável é uma de 
nossas maiores vergonhas. 

Como se sabe, os débitos dos clubes de futebol montain 
hoje uma quantia vária vezes superfor àquela destinada à 
Constr_UÇ3.o dos Centros de Assistência à Criança, que,.a preço 
de abril, situa-se em tomo de 900 bilhões de cruzeiros. 

Essa inadimp lência dos clubes, devida a várioS fatores, 
se agravou pelos erros da legislação até _agora em vigor e 
não tem condições de_ ser saldada, nos que os débitos sejam 
generosamente parcelados_. 

Alénl disso, este- projeto tem o mérito de permitr que 
aqueles clubes que tenham instalações ou agrupamentos ocio
sos possam cedê-los para uso do programa do CIACS, re<!u
·zindo assim seu débito para com o INSS e estimulando o 
engajamento desses. clubes no programa que visa a solucionar 
definitivamente o problema social da criança. 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991 - Senador Ney 
Maranhão - PRN- PE. 

-LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n• 7. 787, de 30 de junho e 1989. 
Dispõe sobre alterações na legislação de custeio da Previ

dência Social e dá outras providências. 
••••••• •••OA•••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••• 

Art. 1• A contribuição do segurado empregado,íiliiuío 
à Prevídência Social, inclusive o doméStico~ 9 avulso, é çalcu
lada mediante aplicação da seguinte tabela: , 

Sai á ri"o:- de- c o n tri b u iç ã o (NCZ$) Aüquota 

até 360,00 _8,0% 
De 360,01 a 6UQ,OO 9,0% 
De 600.01 a 1.200,00 10,0% 

Parágrafo úncio. O 13• salário passa a integrar o salário
de-contribuição. 

; ••••••••••••n~··-·-•'!""-"••••••••••••••••-• ••••••-••••••••••••••••••••••••• 

Art. 5• ·Os clubes de futebol profissional contribuirão 
com 5% do total de sua receita bruta, sem preju(zó de acrés-
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cimo para financiamento das prestações por acidente do traba
lho. 

(À Comissão de Assuntos Sociais - deci~ão te_rmi-
nativa.) - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, rquerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secre
tário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO.N• 423, DE 1991 

RequeremoS urgência, nos termo-s do art. 336, alínea c, 
do Regimei:ttc:nritemo, para o Ofício n' .S,32/91, do Governo 
do Estado do Ceará, que solicita-a retífiCação da Resolução 
n' 8, de 1991. · . . 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. -Fernando Henri
que Cardoso - Humberto Lucena - Affonso Camargo -
Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento que acaba de ser lido será submetido à deliberação 
do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, 
II, do Regimento Interno. (Pausa.) 

A Presidência recebeu, da Federação Nacional dos Poli
ciais Federais, expediente enaltecendo o empenho do Con
gresso Nacional no combate ao·narcotráfico. 

É o seguinte ·o expediente recebido: 
Oficio Circular n• 005/91 - Fenapef 

Exm"'Sr. 
Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevídes 
Brasília- DF 

Senhor Presidente, 

BSB/DF, 31-7-91 

A Federação Nacional dos Policiais Federais, vem até 
Vossa Excelência, confiante em seus inarredáveis ideais políti
cos e sólidos princípios morais; hipotecar amplo, geral e incon
dicionã.l apoio às atitudes tomadas por essa Presidência, no 
sentido de mobilizar todo este Parhmento, nu-m~ verdadeira 
cruzada para combater as drogas. 

Esta Federação, Senhor Presid~nte, sabe perfeitamente 
do engajamento por parte de Vossa EXcelência, objetivando 
dinamizar esta Casa, COm o propósito de defini-la em prol 
de causas tão justas, nobres e sociais quantO esta. 

Consciente d_e que serão adotadas_ todas as cabíveis e 
indispensáveis providências inerentes ao caso, a fã.mília poli
cial se sente aliviada, com a divisão de responsabiHdades, 
no combate aos narcotraficantes, com ~o Senado Federal e 
Câmara tlos Deputados. 

A classe policiai, que já sofreu e continua sofrendo inúme
ras perdas, na guerra contra a máfia do narcotráfico, vislumbra 
uma luz ·mais forte ao final do túnel, com o decisivo empenho 
do Parlamento Nacional, nesta luta, onde o maior beneficiário 
é a sociedade brasileira. 

Por fim Senhor Presidente, não resta a menor sombra 
de dúvida de que o nosso Congresso, em assim agiiido, ~levará 
cada vez mais o prestígiõ--de que goza junto aos seus represen
tados e edificará um verdadeiro marco --na história- política 
brasileira. 

.. _AR ensejo em_que apresento a Vossa Excelência os maís 
elevados protestos de confiança e respeito.- Francisco Carlos 
Çaristq, P~esident~., ... 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
requerirriento-·que-~e-rã lido pelo sr. 1"' secretário. . 
-- · · ÉlidO o seguinte: - ---

REQUERIMENTO N• 424 DE 1991 

Requeiro nos termos do artigo 210 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a transcriç_ão nbsAnais do Sen&do Federal 
da matéria publicada no Jornal "Folha de São Paulo" de 
4 de agosto de 1991, pág. 1-3, sob o título "A Impostura 
Ecológica" de autoria do jornalista Gerardo Mello Mourão. 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1991 -Senador Esperi
dião Amin. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte lia) -O documento 
lido vai ao exame da Mesa. 

Sobre a mesa, requerimento que s~rá lid? pe_lo .sr. -1"' 
-Secretário. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 425, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Em 23 de maio de 1991, formulei requerimento de infor

mação que, aprovado pelo Senado Federal, tomou o n"' 215/91 
(anexo). 

Em to e 15 de julho p. passado, foi tal requerimento 
respondido pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento (anexo). 

Ocorre, contudo, que não foi respondido o último quesito 
do referido requerimento. _ __ _ 

Por esta razão, com base no § 1"' do artigo 216 do.Regi
mento Interno do Senado Federal, re.queiro a seguinte infor-
maçãO: - - - -- -

-Quem iesponderá peJOs débitos ressalvados na cláusula 
12 _do memorando de entendimentos firmado com o Estado 
do Rio de Janeiro? A propósito, qual é esta dívida, quem 
a garante, qual seu valo-r? 
.. Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. -Senador Esperi

dião Amim. 
(À Comissão DiietOra.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O requeri
mento lido será examinado pela Mesa. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
1' Secretário. 

São lidas as seguintes: 
Brasília, 6 de agosto de 1991 

Sr. Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a V. Ext o nolll:e do Sena

dor João França, para integrar a Comissão Temporária, in
cumbida do estudo sobre .a Proposta de Emertda à Constituição 
n"' 6, d~ 19-9f, áa _vaga existente erii decorrência do falecimento 
do Senador Hélio Campos. 

Senador Ozjelo Carneiro. 

Brasília, 6 de agosto de 1991 

Senhor Presidente, 
-- De acordo com o disposto no artigo 356 e seu parágrafo 

únicO do Regimento Interno, e em retificaçãO ao Ofício n"' 
73/GLPMDB/91, de 26 de março último, tenho a honra de 
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indicar o Senador Divaldo Suruagy, substituindo o Senador 
Flaviano Melo, para integrar a comissão a Sér de-Sígnada pa~a 
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
n9 6,_ de 1991, que "dá nova redação à letra "b", do inciso 
X, do § 2', do art. 155 da Constituição Federal". 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os protestos- -áe 
alta estima e distinta consideração. Senador Hu,mberto Lucena 
- Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotado o 
tempo destinado a,o Expediente. 

Passa-se à 

O~dem do Dia 

Item 1: 

PROJETO DE LEJ DA CÂMARA N' 28, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 

II, d, do Regimento Interno). 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma

ra n' 28;de 1991 (n' 2191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano 
Nacional de Informática e Automação - PLANIN (de
pendendo de pareceres das Comis.sões de Educ;rção e 
de Assuntos Económicos). 

A matéria constante do item 1 da pauta de hoje deixa 
de ser submetida ao Plenário~ nos termos do disposto-no art. 
48, inciso~ VI, do Regimento Interno. 

O SR. PRESlDENTE (Lucfdio Portella)- Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT~VO N• 72, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos teririos do art. 1.72, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em tUrno único; do Projeto de Decreto Le
gislativo n'72, de 1991 (n' 365/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na Cidade de Caxias do Sul, Esta
do do Rio Grande do Sul. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares para 
proferir o parecer da Comissão- de Educação. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relató~io 

Chega a esta comissão, para parecer ;o Projeto de Decre
to Legislativo n• 72, de 1991 (n' 365-B, de 1990 na Cãmara 
dos Deputados) que "Aprova o ato_ o ato que outorga permis
são à Rádio Atlântica FM de Caxias "do Sul Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Caxias do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul". 

Por meio da MenSagem Presidencial n9 329, de 1989, 
o Execelentíssimo Senb_or Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos teriQ.os· do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1"' do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n~' 60, de 26 
de junho de 1989, publicada no Diário Oficial da União do 
dia de 28 de junho de 1989. 

Sua Excelência faz acompahhar stia mensagem de expo
sição de motivos onde, o então Senhor Ministro de Estado 
das _Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorrerem as seguintes 
entidades: 

Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda. 
.. Rádio Pérola das Colónias Ltda. 
Rádio Difusora Caxiense Ltda. 
Rádio Mil e Dez Radiodifusão Ltda. 
Rede Litoral de Emissoras Ltda. e . 
ComunÍcadora Radiofóniea do Rio Grande Lt.<l•· 
"Submetido o assunto ao exame dos_ órgãos compe-

tentes deste ministério, as conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectos técgico e jurídico, as entidades 
proponentes s_atisfizerãm às exigências do edital e aos 
requisitos da legislação especifica da radiodifusão. eXceto 
a Rede Litoral de Emissoras Ltda." 

Coube então ao Sr, Ministro de Estado das Comuni
cações, nos termos do art. 16 e se\ls parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão com a tedação dada pelo 
Decreto n9 91.837/85, determinar a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, COmunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, contra os votos dos Srt~ 
Deputados Nelson Seixas, Maurício Fruet,-Lysâneas Maciel, 
Maurílio Ferreira Lima e Robson Marinho, com voto contrário 
em separado do Deputado Carlos Cardinal, parecer favOrável 
de seu relator, Deputado Angelo Magalhães. 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, -ror ele aprovado, contra o voto do Deputado Fernando 
Santana e Abstenção do Deputado José Genoíno, quanto 
à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

-Já no Senado, esteve o Projeto eri:l análise nesta Col_llis
são, à disposição dos senhores Senadores para recebimento 
de emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio Atlântida FM de Caxias do 
Sul Ltda. atende a ~odqs os requisitos técnicos e "legais para 
recebimento da permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Lu6ídio Portella) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do prOjeto, em turilo único. (Pausa) 

O Sr. Jutahy Magalhães -o Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, ainda no 
primeiro semeStre solicitei à Mesa que enviasse ao meu gabi
nete uma relação dos sócios das empresas vencedoras, o tipo 
dessas concorrências, _em duas sessões, na época. Até o mo
mento não recebi essas irifõnnações. Insisto no pedido, e solici
to, que me sejam enviadas as informações sobre todos os 
projetes de decreto legislativo que estão na Oídem do Dia 
de hoje. 

E apenas uma verificação que desejo fazer. Então, solicito 
a V. Ex\ como Presidente, que determine seja atendida a 
minha solicitação. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V. Ex• será 
atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portel!a)- Não havendo 
mais quem peça a palavra, encerro a discussão. · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão DiretOrã para a redação final. 

O SR. MAURÍCIO CORRJ1:A (PDT- DF)__:_ Sr. Presi-
dente, peço a V. Ex~ que faça constar a miilha abstenção. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS) -Sr. Presi
dente, peço a V. Ex' que faça constar o meu voto contrário. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA)- Sr. 
Presidente, peço a_ V. Ex• que faça constar o meu voto con-
trário. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC) - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex' que faça cc:mstaro meu voto contrário. 

O SR. EDUARDO SUPLlCY -(PT - SP) - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex~ que faça constar o meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 73, de 1991 (n• 369/90, na Câniarados Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão a Empreen
dimentos de Radiodifusão Embalo Ltda. para explorar 
serviço d~ radiodifusão sonora na Cidade 9e Itac9ara, 
Estado c:,_ ~o de Janeiro. (Deperidendo de parecer da 
Comissão do Educação.) 
Solicito ao nobre Senador Ney Maranhão o parecer da 

Comissão de Educação. 

O SR. NEY MARANPÃO (PRN - PE. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para pareCei, o Projeto -de Decre
to Legislativo n• 73, de 1991 (n• 369-B, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "Aprova o ato que outorga permissão 
a Empreendimentos de Radiodifusão Embalo Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Itacoara, 
Estado do Rio de Janeiro". 

Por mãio da Mensagem Presidencial n"' 119, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1" do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Porta~ia n" 28, de _1 ~ 
de fevereiro de 1990, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 5 de fevereiro de 1920. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem de expo
sição de motivos onde, o então Senhor Ministro_ .de Estado 
das Comunicações esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: _ 

Empreendimento de Radiodifusão Embalo -Ltda. 
Rádio Nova Itacoara FM Stéreo Ltda - ME 

Rádio Difusora Aldeia de Pedra Ltda. 
Rádio Difusora Coroados Ltda. 
Rádio Norte Fluminense Stéreo FM Ltda. ME e 
Rádio Difusora Aldeia de Pedra Ltda. 
''Submetido o assunto ao exame dos órgão competentes 

-deste miD.istério, as conclusões foram no sentido de que, 
sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades propo
nentes satisfiZeram às exigências do edital e aos requisitos 
da legislação específica de radiodifusão, exceto a Rádio 
Fluminense Stéreo FM Ltda. ME." ~ ~ 

Coube então ao senhor Ministro de Estado das _Comuni
caÇões; nos termos do artigo 16 e s_eus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n• 91.837/85, determinar a vencedora. 

O presente projeto foi exàffiinado pela Comissão de Ciên
cia~ Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, contra o voto dç_Deputado 
Percival Muniz e voto em sepsrado do Deputado Vivaldo 
Barbosa, parecer favorável de seu relator, Deputado Hélio 
Rosas. 

Submetido à Comissão-·ue Constituição e Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fer
nando Santana e abstenção do Deputado José Genoíno, quan
to à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos senhores senadores para recebimento de 
e_mendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de qu_e a Empreendimentos de Radiodifusão 
Embalo Ltda. atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para recebimento da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente projeto de decreto legislativo. 

~ O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria, 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra 
para-discutir. ·- -- ·- · -- - - · -

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- Tem a palavra 
o nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para discu
tir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho aqui, em mãos, 
a Ordem do Dia, e o Projeto que está em- discussão figura 
na Ordem do Dia sob o n"' 3. Assim, não teria sído apreciado 
o Projeto que figura sob o n"' 2._Estou sendo esclarecido que 
foi retirado o Projeto que figura- Sob o n? 1. Por isto, agora, 
em segundo lugar, está sendo _discutido aquele que figura 
sob n~ 3. 

Quero aproveitar a oporturiídade, Sr. Presidente, para 
fazer a seguinte ponderação: noutras oportunidades, quando 
assunto dessa natureza vinha ao plenário, nós tínhamos conhe
cimento, através dos contratos, dos nomes das pessoas físicas 
integrantes da sociedade contemplada. 

Agora, há uma referência muito ligeira. TOmamos conhe
cimento apenas de que várias entidades se apresentaram. To
das atenderam aos requisitOs mínimos_ e, diante disso, não 
houve, propriamente, licitação_, porque as autoridades respon~ 
sáveis outorgam a concessão de acordo com critérios subje-
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tivos. Nós não sabemos se na mesma cidade há ou não outras 
emissoras. Não sabemos se na mesma cidade outras emiSsoras __ 
pertencem ao mesmo grupo. Entendo que devemos defender 
uma política de democratização das emissoras. 

Deveríamos ser contrários a que um mesmo grupo, às 
vezes uma mesma pessoa física, controle diferentes emissoras. 
Em alguns países não pode o mesmo grupo, a mesma pessoa, 
ter mais de uma possessão ou con.s::.essão. _Li_ há pouco tempo 
que um determinado grupo num estado possuía oito emissoras. 
Isso é antidemocrático; isto chega a ser imoral; isso atenta 
contra o espírito de justiça da nossa Constituição,_ A. nossª 
Constituiç_ão objetiva uma sociedade livre (!_ justa. Não vejo 
onde se possa encontrar _liberdade e justiça- com essa política 
de concentração, de privilégios, de injustiça. Então, pediria, 
de agora para frente, que quando viessem esses processos 
tomássemos conhecimento, como já ocorreu anteriorm_ehte, 
através dos contratos, das pessoas responsáveis pelas emis
soras .. 

específida da radiodifusão, exceto a Rádio Norte Fluminense 
.~stéreo FM Ltda .. , por-nãO ter apresenhidó-nenhum dos doc.::u
mentos exigidos pela condição do edital. 

A-ssim, das entidades que se apresentaram, só foram con
sideradas formàlmente habilitadas determin-adas empresas. 
Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram 
~-quadro anexo - à execução do serviço, objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração 
d~ V. Ex~., encarecendo-se de enviar ao Congresso Nacional 
anexo à portaria de permissão." - - -- - _ 
~~.-~or-que· foi escolhida uma delas_? Qual a razão que se 
levou ã. escolher uma empresa entre seis que se apresentaram 
à concorrénCfa? H ou v e uma e-scolha. A preferida foi tal! Por 
quê? Não se sabe! 

Em face dessas consideraÇõeS deveinos institUir O Cõnse
lho de Comunicação Social, para termos uma política racional 
nesta matéria. Quero, também, neste instante, solicitar que 
toda emissora de rádio e, sobretudo çl.e televisão, tivess~ um 

Apresentei um projeto para que nós, senadores, ao invés 
-de assinarmos no ''escuro", emitindo .. cheque em branco" 
a tudo que chega para: votarmoS, possamos apreciar ·essas 
questões de acordo com nossas necessidades de conhecimento 

--da matéria. · 

professor de português. _ _ : _ 
As grandes emissoras di<J,riamente veiCulam os seus noti

ciários atropelando o idioma, e até aqueles que não são gramá
ticos nem professores de Português, percebem os erros. Quan
do se trata da cólera, as emissoras dizem o cólera. Há dicioná
rios do próprio Ministério da Educação para cursos funda
mentais que ensinam corretarnente. Quando se fala em den
gue, dizem: "o dengue", quando, na verdade, é a dengue; 
quando falam em reuniões de países lbero-ameri_canos, pron
cunciam "íbero-amerlcanos". 

Isso não é possível. O povo ouve essas palavras mal pro
nunciadas e passa a falar errado. Então, as nossas em_issox:as, 
no lugar de educar, estão deseducando o _nosso povo. Não 
é possível que isso continue. No Brasil- principalmente no 
Brasil- essas estações devem educar e não deseducar o nosso 
povo, cujo nível de educação é -dos roais baixos e_ onde a 
taxa de analfabetismo é das mais altas do mundo. 

São as considera_ções que gostaria de razer. _ 
Por esses motivos, mais uma vez, não vdu participar desta 

votação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. · 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) _- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jut~hy Magalhães, para -dísCutir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB :__ BA. Para dis 
cu ti r. Sem revisão do orador.) -Sr. Pres_içlente e Sfs. Senado
reso relator desta matéria foi o nobre Senador Ney Maranhão. 
S. Ex~ deve estar inteirado com o processo. Eu não estou. 

O que eu vejo aqui, Sr. Presidente, na mensagem, na expo
sição de motivos do ex-Ministro das Comuni~çõeS'", é que 
existe um prazo estabelecido por lei a correr em relaçãO a 
determinadas entidades. ''Esclareço que duas das concorren
tes têm a mesma denominação social, Radiodifusora Aldeia 
da Pedra Ltda., embora sejam entidades distintas e possuindO 
um quadro social difererite. -

Submetido o assunto ao exame dos órgãos t:;ompetentes 
deste ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico-jurídicos, as entidades proponentes satisfi- _ 
zeram as exigências do edital e os requisitos da legislaç~o 

Otiví de um: nobre senador, que· faz parte da Comissão 
Diretóra, que havia por parte dela a preocupação de não 
dar andamento ao processo, porque seria uma demonstração 
~e que não se quer aprovar rriais nada. Pelo contrário, é 
p_ãr8: que pOssamos aprovar sabendo o que estamos aprovando. 
Quem são os sócias- dessa empresa vencedora? T~nho solici
tado à Mesa que me envie, pelo menos- quero ter conheci
mento_- a relação dos sócios das empresas que têm. venc.ido 
essas concorrências. Não estou v_Otando às escuras, porque 
tenho votado sempre "não", mas muíto_s estão votando sem 
ter o menor COnhecimento da razão pela qual estão votando 
- por exemplo, a favor de uma concessão de rádio_ ou de 
!e~evisão- e_ por que foi feita ;;1. e~colha. São várias as empresas 
que se habilitam a conco_rrência e uma delas é _a escolhida. 
Não há nada na exposição de m_otiyos. do Senhor _Jll,iQi~t:ro 
que demonstre a razão pela qual foi _feita ·a esColha. Opção 
pessoal, preferência política. 

O Sr. _Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Como flií Citaao ni:miinãlmerite ... 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES- V. Ex• foi o relator 
e deve ter conhecimento. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• sabe que essa nüiténa 
fOi aprovada por todas as comissões técnicas da Cái:n::tra dos 
DépU.ta~dos. Não houve, de maneira nenhuma, aqui, no Sena
do Federal, parecer contrário. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES -Pelo contrário. O pa
recer está sendo dado agora por V. Ex~ aqui em plenário. 
Nenhuma comissão se manifestou sobre isso: 

_ O Sr. Ney Maranhão - As comissões técnicas julgaram 
todos os pareceres favoráveis. Então nós tínhamos que opinar. 
De qua]quer maneira, nós tínhamos que dar_ uma solução 
a esse projeto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V, Ex• me permite 
um contra-aparte, Senador? Aí é que está o-nosso papel erra
do. Nós não estamos aqui para referendar somente ó que 
vem da Câmara, nós estamos aqUi para· examinar, da nossa 
parte, fazer o exame das matérias que chegam para a nossa 
deliberação. Nós não podemos referendar o que vem da Câma~ 
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ra. Nesse caso, em si, estamos votando um assunto que eu 
considero da maior importância. Hoje, o atual Governo já 
está querendo ampliar um grande número de Casos de conces
sões de rádio e de televisão, criando talvez até uma balbúrdia 
técnica, porque não se pode ampliar assim, ao bel-prazer, 
quantas estações de rádiQ se queira colocar num determinado 
município. Há razões téciricas que levsm a determinar o núme
ro das estações. E a imprensa já -está n-otiCíando que o atual 
Governo está preocupado em quase duplicar, ou mais que 
duplicar, o número de estações de concessões de canais de 
rádio e de televisão. Então, nós estamos _aqui resolvendo um 
assunto sério. Nós não estamos brincando de legislar, não. 
Nós estamos aqui .querendo resolver um assunto sério com 
conhecimento de causa. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permife-me V. Ex~ um ap8.rte? 

O SR- JUTAHV MAGALHÃES- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Carneiro""' Desde que cheguei ao Senado, 
toda vez que consta da pauta concessão ou renovação de 
canais de rádio, ~e televisão etc., sempre ouVi O ineslno 
debate, a mesma argumentação. Nos pareêeres Venl a indica
ção de que os dispositivos legais, Os requ1SitoS,- enfim, todas 
as condições necessárias à aproVaçãO coriStãm do Pro-Cesso.-

E alguns senadores, provav~lmente com razão, argum~~
tam que estão votando matéria qu-e desconhecem. Nâo há 
dúvida de que o que ocorreu fáfum equívoco ria ConstitUiÇãO~ 
chamando ao Poder Legislativo a competência de deliberar 
sobre uma matéria para a qual de não proCurou ter a assessoria 
adequada para instruir os ptóct::ssos.- Ouvi, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, o relato de um projeto 
da autoria do Senador Maurício Corrêa, se não me_ falha a 
memória, e relatado por V. E r, nobre Senador J utahy Maga
lhães, em que se estabelecia algumas condições ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É ooo[íosto. Relatado 
pelo Senador Maurício Corrêa, e de minha autoria. 

O Sr. Oziel Carneiro -Por "isto que falei "se nãO me 
falha a memória". Exatamente porque ·não tfuha certeza. E 
verifiquei, nauqele projeto, que também não se acreScen
tava muita coisa para permitir que o Senado definisse, tomasse 
uma decisão sobre essa matérlã, 3té por que essa matéria 
exige uma concorrência para que se definam· as co'ndiçóes 
em que são concedidos esses canais. Gostada de dizer, embora 
não conheça os proprietários desses canais de rádio e televisão 
que estão sendo objeto de aprovação pelo Senado Federal, 
que teríamos, realmente, que criar um roteiro dentro do Sena
do, estabelecer condições específicas de pré requísitos adequa
dos, para que o S~n~do aprove. O que vi naqUele prOjeto
e até fiz uma pequena emenda, na ocasiãO - foi o estabele
cimento de uma nova ocorrência, em determinadas circuns
tâncias que, ao que me parece, vai levar, sem_ dúvida nenhuma, 
à retaliação em pequenas cidades do interior. Ocorre~ sem 
dúvida, que será uma injustiça- depois de aprovarmos cente
nas e centenas de concessões de canais de rádio e televisão 
neste plenário, baseados, exclusivamente, nas infOrmações 
do Poder Executivo, principalmente do antigo Ministério das 
Comunicações e também nos pareceres que vêm da Câmara 
-;será uma injustiÇa, agora, comecemos a rejeitar concessões 
e renovações. Então, deveríamos tomar uma-medida e criar, 
se possível, até uma comissão transitória, se fosse o caso, 
para elaborarmos um regulamento, exigências; pré-requisitOs, 

enfim, alguma coisa que, .de modo prático e rápido, pudesse 
possibilitar à maioria dos senadores visualizar o problema 
e não aprovarmos, como diz V. EX!', como cobra-cega. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Agradeço a V. Ex' o aparte 
e~bora discorde frontal~ente dele, porque o·projeto qu~ 
fo1 apresentado não significa uma idéia imutável, imexível 
-como é ó termo da moda -, pelo contrário, foi a idéiã 
apresentada para ser aperfeiçoada; não para ser esquecida, 
mas para ser aperfeiçoada. 

O que tentamos na Comissão de Coristitú.iÇão, JustiÇa 
e Cidadania, e lá foi aprovado- falta apenas a manifestação 
da Comissão Diretbfa-..::... , fói eSlabelecer normas para ·que 
os senadores, pelo menos os da Comissão de Educação, to
mem conhecimento do que pretende fazer aquela empresa 
que foi beneficiada pela escolha. 

~E, mas do que ,isso, que debata, dentro da comunidade 
a qual aquela emissora vai servir, para saber se vai atender 
aos interesses e às necessidades da cultura local; se vai atender 
à questão, inclusive, da criação de mão-de-obra para a locali
dade; qual a programação que se ptedispõe a fazer; a quem 
se pre_dispõe a fazer; a quem pertence; se não pertence a 
alguém que já tenha cadeias de rádio. V. Ex•, Senador Odacir 
Soares, Líder do Governo hoje, aqui no exercício da liderança, 
sãbe que lá em Rondônia fala-se que há uma mesma pessoa 
que tem 15 ou vinte estações de rádio. Era elemento forte 
no Ministério das Comunicações na época; então~ hõjC, possui 

--um~cserle âe emissoras de rádio. Isso não está correto! Isso 
não atende aos interesses da comunidade, não atende aos 
interesses-ao Estado. O prOjeto que foi apresentado, ao con
trário- da opinião do Senador Oziel Cariieiro, estabelece nor
ma"s'"ilo Sêntido de ouvirmos aqui aqueles representantes da 
sociedaáe local, para que esses tenham condições de debater 
se aquela empresa está ou não em condições de exercersuamis
são- cultural. Nâp é apenas uma missao empresarial, não; a 
função da empresa não é apenas gailhar dinheiro. 

Veja V. Ex' que a intenção é essa. Agora, o aperfeiçoa
mento do projeto pode ser feito. O que mlo pode acontecir 
é ficar na mesma, como um senador- da Mesã. já- me disse 
-não vou citar nomes aqui-- que esse projeto não tramitará 
normalmente, assim, como nenhum projeto de concessão de 
emissora. 

Dizer que o Legislativo, o Senado errou ao tr3Zer Para 
si essa atribuição, não está cõfreta esta -opTriiào~- Estamos pre
parados para exercitar a nossa "função. O que estãmOs tendo 
é vontade de fazer issó. Não temos a maioria disposta a atuar, 
para atender isso. Não temos a maioria disposta a atuar, para 
atender àquilo que a legislação determina que o Legislativo 
f&ça. Este é um problema que tem que ser abordado politica
mente, com a vontade de decidir; é isso que temos que fazer, 
e não ficarmos aqui coin a desculpa de que, como já aprovamos 
centenas, temos que aprovar mais alguns milhares. Não está 
correta essa informação, essa decisão. 

O Sr- Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir a matéria. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra, ao nobre Senador. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para_ di~cutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui, da 
tribuna do Senado Federal, tenho me preocupado sobrema
neira a respeito desta questão alusiva à permissão ou concessão 
de emissora de rádio pelo Governo Federa,l, como também 
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emissoras de televisão. O SenadO FeQ.eral, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, como está bem evidenciado nesta horã, tem 
sido leVado ao canto çla parede por não dispoi-de tempo 
necessário para formalizar o exame indispensável a urna maté
ria de tal importância. Quer_O apenas argume-ntar que, no 
Brasil, como está claro, a radiodifusão é serviço público explo
rado quase sempre por particulares. Posto que o Governo 
tenha explorado o rádio, é maior no Brasil a exploração desse 
meio por empresas particulares. Mas isso não descaracteriza, 
de modo nenhum, o serviço públicO que é ó rádio na legislação 
brasileira, inclusive porque, em momentos de maior gravidade 
nacional, deverá ter sempre o Governo absoluto controle _da 
telecomunicação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a telecomunicação é de 
uma delicadeza extrema, inclusive pelo descontrole que há 
de sua irradiação. 

Não podemos dizer precisamente até onde vãO determi~ 
nadas emissoras de outros; as que aqui transmitem necessa~ 
riamente chegam a outros territóriOs. LogC> se vê que o rádio 
é importantíSsimo para~aquilo que nos acostumanios a chanlãr 
de segurança nacion_al, porque ele pode passar informações 
que jantais serão recolhidas, apreendidas, ou controladas de
pois da transmissão. Dar a concessão_ de uma emissora de 
rádio onde a televisão é uma ato administrativo de importância 
ímpar, e a passagem pela Câmara e pelo Senado, com as 
duas CasaS funcionais separadamente, demonstra que o consti
tunte desejou dar a esse processo um exame profundo, um 
exame responsável, não apenas no âmbito do Poder Execu~ 
tive, mas, principalmente, no âmbito do Poder Legislativo, 
através da Câmara Alta e da Câmara Baixa. 

Sabemos, no entanto, Sr. Presidente, com são poucas 
as indagações que são feitas respeitantes a caCia um -desses 
processos. Hoje, os princí1fais áCüsa-dos do País de contra
bando, de tráfico de drogas; de sonegação de impostos, todos 
esses cidadãos estão armados com emisSOras de-fádio. AsSim 
como os corruptos buscam mandatos, eles tãmbérii"' bUScam 
emissoras de rádio, emissoras de televisão, para terem uma 
melhor defesa. Enquanto uns as buscam meramente com--sen
tido comercial, selll nenhum sentido cívico ou patriófico, ou
tros, repito, buscam nessa atividade apenas o lucro, absoluta
mente distanciados ~ue estão, -e sempre estante....:.. do inte
resse público, do interesse social, que deve presidir o tádio. 
A demonstração disso, Sr. Presidente, é a péssima qualidade 
do rádio que hoje se pratica no Brasil, seja AM, seja FM, 
seja de ondas curtas, médias ou tropicais. Quaisquer que sejam 
as ondas utilizadas, o rádio praticado nos faz sentir uma enor
me saudade daquilo que se fazia no Brasil,_ quaJ!~O as emis
soras eram mais responsáveis e eram em número bem meti o r. 

Treme de pavor sempre que sou obrigado, aqui, a com
pletar o quorum, nesse processo de achatamento do Senado, 
porque aqui não temos condições de proceder a um exame. 
Essa matéria que estamos examinando, cujo parecer foi prola
tado em plenário, é da competência da Comissão de Educação, 
e não sabemos a razão pela qual esses processos, quase sem_ 
exceção, foram desviados daquela comissão. _ ----'----~ 

Sei que fiá uma alegação do prazo esJr~gulado, mas 
bom seria que a comissão tivesse tempo pa!a _o p~rfe~to exame. 

Por fim, Sr. Presidente, para fixar--inlnhá pos1çâ0, quero 
dizer que a Comissão de ConsfitüiÇão; JUSliça e--cidadania, 
recentemente, já neste ano, examinou a propositura do nobre 
Senador, hoje aniversariante,-Jutahy Magalhães, dando nor
mas precisas adequadas, inclusive para o controle das socieda~ 

des, a repetição de diretores, aquilo que pode demonstrar 
que ~as emissoras cond:didas sem nenhum critério pelo Go
verno Federal podem estar formando um poderio incontro
lável na mão de particulares um tanto quanto inescrupulosos. 
Há os escrupulosos e os inescrupulosos. 

Tatnbém concedemos a concessão dessas emissora_s _de 
rádio e televisão sem uma consulta comunitária. Não saben:ios 
o que pensam os membros da sociedade, os advogados, os 
médicos, as- donas-de-casa, o operariado da cidade. Não sabe
nioS de nada. Apenas o processo _tramita no ministério compe
tente, v~m para a Câmara, não há recusa da Câmara; vem 
para o Senado, que, sem tempo, também não se dá o luxo 
de nenhuma recusa; riáo teria fundamentos para tanto, uma 
vez_ que não dispõe de tempo regimental suficiente. -

Por issos, Sr. Presidente, na pauta de hoje, faço como 
os Senhores Chagas Rodrigues e Jutahy Magalhães: que meu 

·voto não seja computado por não poder examinar essa matéria 
dé um modo digno a fundamentar corretamente o meu vo~. 
Abstenho-me em todas as matérias seii}.elh~ntes que estão 
cons!antes da pauta desta tarde no Senado Federal. 

- -Lavro aqui o meu zelo pelo rádio, de onde vim, sistema 
que conheço, profiss_ão que é minha, Sei muito bem_ 9:_ que 
é o rádio no Bras~l; conheço-o, porque nele pratiquei -pOr 
trinta ·anos. Por isSo lavro, neste momento, nesta fala, minha 
posição de defesa <lo Senado da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -.Fica registrada 
a abstenção de V. Ex• 

O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra 
pe~a ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - V.. EX' tem 
a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Solicito a V. Ex• ano
tar o meu voto contrário a todas as matérias nesse meSino 
sentido. 

O c SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - V. Ex• será 
atendido. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) - V. Ex• tem 
a palavra. 

·o SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir. 
Sem revisão do' orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
como lá sé- faloü aqui; nós votamos na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania os parâmetros para a tramitação 
dos projetos relativos à concessão e permissão de canais de 
rádio· e televiSão~ Aquelas nonnas são moralizadgras, e nós 
não conseguimos aprovar quase nenhum projeto _que tenha 
passado primeiramente pela- Comissão de Educação. No caso 
específico - queria chamar a atenção do Senador Jutahy 
Magalhães - em que _se discute a conce.ssão nessa área, !tao
cara.,- sr. Presidente, recebi uma denúncia dos habitantes da
quela' cídãde do Estado do Rio com rel~ç~o a essa conéessão, 
os _critériOs políticos que foram adotados. Aguardei ansiosa
mente que pudesse levar a impugnação à Comis!?ão de Educa
ção, para saber se aqueles documentos tinham algum teor 
de verdade -ou não. 
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Estou de posse de vários documentos e de uma carta 
que me escreveu uma liderança da cidade de ltaocara, dese
jando que o Senado examinasse as colocações ali trazidas 
ao seu conhecimento. De modo que, diante dessas circustân
cias, inclusive da impossibilidade que tive de apresentar essa 
impugnação;· esses elementos comprobatórios de um cidadão 
de Itaocara, uma pessoa que nasceu lá, que tem amor à cidade, 
que, inclusive, era um dos postulantes dessa rádio, foi o primei
ro a pedir a sua concessão. Perdeu, porque houve interferência 
política de um deputado da gestão passada, que tinha profun
das ligações no-mecanismo governamental, e a rádio, prOme
tida a ele, foi entregue a um grupo de fora, segundo estou 
informado, que teve o respaldo, o beneplácito e apoio do 
ilustre deputado que o protegeu. E lamentável que isso tenha 
ocorrido. 

Ex• 

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. MAURÍCIO C0RRI1:A -Com prazer, ouço V. 

O Sr- Jutaby Magalhães -Vê V. Ex• como é injusta 
essa tese de que se já votamos tantos, temos que votar mais 
tantos, não podemos ser contrários a nenhum, porque já apro
vamos, da mesma fonna,-tantos outros._ No entanto, V. Er 
está falando de um caso concreto, onde existe uma manifes
~ação contrária qUe deveria ser examinada ... 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -~em ter sido consultado: 
inclusive, foi espontâneo. 

O Sr. jutahy Magalhães -No projeto em que V. EX' 
foi relator, uma das razões era exatamente essa, a de poder 
chamar e ouvir as pessoas da sociedade local se estariam apro
vando aquela escolha ou se teriam razões a apresentar contra 
ela. Vê V. Er que depende da nossa decisão. Somos nós 
quem temos que decidir. Infelizmente não estamos tendo ain
da a vontade própria da maioria, de aprovar, não digo aquele 
projeto, mas algo semelhante que venha atender às necessi
dades de votarmos com conhecimentO de causa, ouvindo a 
Jsociedade local a respeito dessas concessões. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- É exatamente o projeto 
de V. Ex~. do qual fui relator. Achei a idéia realmente interes
santíssima, porque o projeto vem para Cá~- não há nenhum 
caminho, nenhum procedimento da maneira como devemos 
proceder e o projeto de V. EX', Senador Jutahy Magalhães 
dá um norte, um rumo, para que possamos marchar. Lamento 

· profundamente que tenha ocorrido_ esse episódio em relação 
a essa concessão. 

Com o maior prazer, concedo o aparte ao nobre Senador 
Esperidião Amin. -

O Sr. ESperidião Aniln- Senador Mauricio Corrêa, gos
taria apenas de aduzir ao pronunciamentO -de V. Ex•, assim 
como ao pronunciamento feito pelo Senador Cid Sabófa de 
Carvalho, a repetição do único voto que proferi, no plenário 
do Senado, a respeitO desse tema. Votei pela rejeição-, alegan
do dois fatores básicos, que existem em todos os casós de 
outorga deferida, principalmente ao final do Governo do Pre
sidente José Samey. Primeiro, jã vigorava a ConstitUição de 
1988 que estabelece a necessidade da existência do conselho, 
a que se refere o projeto regulamentador do Senador Jutahy 
Magalhães. Segundo, salta aos olhos que aquela proliferação 
de concessões que se tornou aguda à medida em que se aproxi-

mava o término do Governo, deveria merecer um despacho 
sane~dor do Poder Legislativo. O despacho saneador só pode 
ser um: "dar um tranco no carro", em linguagem figurada, 
"dar um tranco no carro e consertar depois o sistema viário .. , 
usando a comparação; De sorte que eu gostaria de repetir 
apenas aquilo que tem orientado o meu voto, que em todos 
os casos de outorgas projeto de decreto legislativo que vier 
sob outorga, de rádio e televisão, posterior à Constituição 
de 1988, o meu voto é e será H não", sempre que eu eStiver 
aqui presente. Não me refiro a caso de renovação-de concessão 
an1erior à Constituição de 1988, porque acho que aí é deficiên
cia nossa, exclusivamente. Mas, no caso de outorga de nova 
concessão, o meu voto foi, é e será contrário pela conjugação 
dos dois fatores, um de natureza jurídica e outro de natureza 
ética que me impele'm a votar "não" sempre que o assunto 
venha à baila. Hoje vou acrescentar aquela expressão de Nel
son Rodrigues: "Estava na hora de dizer não uma vez"-. Por
que, até podemos não saber por que estamos dizendo o não, 
mas quem vai receber o "não'' sabe, parodiando o que Nelson 
Rodrigues dizia a respeito de forma de tratamento doméstiCo, 
pata não repetir aqui. Mas digamos "não" uma vez. não sabe_
remos, talvez, completamente, o porquê, mas quem vai rece
ber_ o "não" há de saber, porque ele sabe em que condições 
essa concessão foi dada. Era o meu aparte. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Posso, inclusive, regis
trar, com absoluta fidelidade, porque sou testemunha dessa 
posição de V. Ex• aqui, dessa coerência. 

Sr. Presidente, inclusive, consegui agora que me_ viesse 
às mãos a carta que traz os documentos que instruíram esse 
pedido de concessão~ Ver-se-á que se trata de uma carta assina
da por alguém que teria sido preterido - pouco importa 
-,-mas, parece-me de extrema prud~ncia e necessidade que 
essa carta fique nos Alta is do Senado, caso essa conceSSão 
seja aprovada, para caracterizar, exatamente, a falta de crité
rios usados para a aprovação dessas concessões. 

O Sr. Odacir Soares - V. EX' concederia um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Perfeitamente, Senador 
Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares - Queria pedir- vê ri ia a V. E r para, 
primeiro, lhe pedir uma informação. Esses documentos que 
foram acostados a este process._o, o foram na fase de tramitação 
do Senado Federal ou da Câmara do_s Deputados_? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Foram na fase do Senado 
Federal. Aqui não houve oportunidade, ·como salientei, por
que a Comissão de Educação não se reuniu para tratar do 
exame deste projeto, e por isso não pude apresentar ... 

O Sr. Odaclr Soares -ESSes são documentos novos acos
tados ao processo, já no Senado Federal? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -'- Vieram pessoalmente 
para mim. Não sei se algum outro Senador os recebeu. Eu 
os recebi com o pedido de levá-los ao conhe:cimento da Comis
são de Educação. Como ela não inStiiiiu-o-·proCesso, Dão
pude apresentá-los. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex', também, por sua vez, 
não apresentou esses documentos à comissão. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Como eu" iria apresen
tá-los? Não tinha condições, não havia relator, nélo havia tra
mitação, não havia nada! 
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O Sr. Odacir Soares --Mas nada obsta que se apresente 
os documentos. 

O SR. MAURÍCIO CO!ffi.ÉA .:._Mas-apresentar como'T. 

O Sr. Odacir Soares---:- Apresentar à comissão que tem 
oompetê~cia legal para_apreciar pedido desse gênero. 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA- Não sei, nobre Senador 
Odacir Soares, se esse "processar", na realidade, chegou- a 
ir à Comissão de Educação e Cultura. 

O Sr. Odacir Soares -Nobre Senador, estou fazendo 
essas indag;~ções a V. EX' para, na realidade, me instruír Sobre 
o assunto. Não_ sou nem a favor e nem contra a questão· 
que V. EX' está levantando. O que aCho, efetivamente, é 
que o Senado está sendo chamado a deliberar em relaçãq 
a esses processos sobre uma situação inexistente. Tudo aquilo 
que o Sr. Senador Jutahy Magalhães observa, com absoluta 
procedência, no sentido de que precauções devam ser toma
das, do ponto de vista do senado, para que esses projetOs 
tenham, aqui, uma apreciação Uhíforme, correta e tranSpa
rente, estou plenamente de acordo. O que acho despropo
sitado é o fato de des~jarmos deliberar ~m relação- a esta 
matéria, com base em normas não existentes .. DisSe inuito 
bem o nobre Senador Jutahy Magalhães, que vem preten
dendo estabelecer essas- normas e que, salvo melhor juízo,' 
o projeto que teria apresentadO ·nesSe sentido, estaria, ainda; 
junto à mesa Diretora do Senado. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Junto à Comissão Diretora 
do Senado?~ -- ---- - -

õ Sr. Odacir Soares - Exatamente. Concordo plena
mente com o que foi obsei.vaçlo aqui pelo hobre Senador 
Jutahy Magalhães. Acho que o Senado tem que se precaver, 
tem que estabelecer procedimentos claros e transparentes. 
Não acho que devemos deliberar com base e-q~ pressupostos 
inexistentes, porque ficá uma situação muito peculiar, se, de 
repente, o Senador MauríciO Corrêa traz aqui ao Senado, 
em relação a uma natéria deste tipo, opinião desfavorável 
do eleitor da cidade" hdo Rio d_e Ja~~iro que, coinci~en
temente pode ser Ul'l elet.'or do PDT, pode ser do PMDB, 
pode ser do PFL ou de quem. quer que seja, um eleitor descon
tente pelo fato de que ···~.a concessão foi confedd_a a um 
outro eleitor de um outro partido. Estou querendo que o 
Senado delibere sobre fato objetivo, pois, do contrário, fie-ate
mos aqui numa discussão sem fim, pois do mesmo modo que 
V. Ex• tem o direito e o· dever de cha,mar a nossa atenção 
para determinados a-:.pectos que lhe pareçam importantes, 
nós, também, temt~s o mesmo direito, o mesmo dever., e a 
mesma obrigação de amanhã levantar também questões subje- __ 
tivas em relação a outras concessões. que foram coftferidas 
ainda no Governo do Presidente José Sarney. Estou de pleno 
acordo - quero que fique bem claro -com as observações, 
com a preocupação do Senador Jutahy _Magalhães, que me 
parece ser a de V. Ex~. Desejo a?enas que esta Casa delibere 
etivos para que nós não sejamos amanhã vítimas de armadilhas 
que nós próprios estamos a preparar aqui no Senado Federal. 
Era essa apenas a observação que queira trazer ao discurso 
de V. Ex~, ··enfatizando mais uma vez; nada tenho a opor 
às considerações aqui feitas pelo eminente senador Jutahy 
Magalhães, estando de pleno acordo com elas. Quero, apenas, 
que essas novas normas sejam previamente aprovadas e iófi"o-· 
àuzidas no Regimento Interno do Senado para, em seguida, 

. deliberarmos sobre elas .. 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA - Nobre Senador Odacir 
SO:ares, c-OnCO!dO em parte com o que V. Ex~ acaba de colocar. 

---· Gostaria de deixar bem claro que o projeto do nobre 
SenaP.or Jutahy Magalhães evidentemente não está em vigor, 
mas-·nem por isso nós podemos e nem devemos abrir mão 
dos nossos pressupostos, das nossas prerrogativas. Se nós nos 
convence-rmos de que não devamos_aprovar uma concessão, 
por que aprová-la? Se ela vem para aqui é exatamente para 
ser rejeitada ou para ser--aprovada. No caso em espécie, acho 
que hão devemos apiovar. Não devemos aprovar porque não 
tivemos _oportunidade de apresentar essas impugnações pe
rante a Comissão de Educação e muito menos ãqui. O relator 
foi designado de plano e, evidentemente, não teve condições 
de fazer o exame maí-s profundo-da questão. 

Agora, por isso, sou obrigado, como "vaca de presépio", 
a votar favoravelmente, só porque se trata de uma concessão 
de rádio! A cidade vai morrer por acaso? Vai acabar? O 
povo vai morrer de fofne porque essa rádio não vai funcionar? 
Ou n_ós temos de cymprir as nossas prerrogativas existentes 
aqui? 

Caso a documentação tenha sido lev~da à .Câm~ra, nobre. 
Senador Odacir So~reS", pouco importa. Pode ser que a Câma
ra tenha errado. Quantas vezes a Câmar'a não errou'? 

Na Ordem do Dia de hoje há um projeto de alteração 
do Código Penal nal Militar e da Oranização Judiciária Militar, 
projeto esse que foi encaminhado pelo Ministerio da Justiça 
ao Presidente da República, do Presidente da República à 
Câmara dos Deputados e continua um erro primário. essen
_g.l3:~! _que era o da inida:tiva. Como o Pr~Sidente da República_ 
pode ter a iniciativfl_de alterar dispositivo da Lei de õrgalli
zação Judiciária, quando sabemos que, pela Constituição, é 
prerrogativa do Poder Judiciário? E Sua Excelência encami
nhou-o diretamente ao Poder Legislativo. De modo que há 
erros constantes. Se mandou para lá e não foi considerado, 
pouco importa! Vale dizer que eu gostaria que essa documen
tação fosse examinada. Portanto, Sr. Presidente, não sei se 
a pessoa que me escreve é do PDT, do PFL ou se é fã do 
Senador Nelson Cái'rieirO. Seguramente deve ser, pelo se~:~ 
passroio no Estado do Rio de Janeiro. Mas não a conheçO, 
não sei de quem se trata! 

Para cumprir a minha obrigação e dizer que não tenho 
_condições de votar, porque ·não tive ocasião de apresentar 
essa impugnação, lerei trechos dessa carta. 

"Exm9 Sr. Dr. Maurfciõ Corrêa, SenadoFda Repúbl~ca: 
Desde 1987 venho lutando para conseguir a conces~ão 

de uma emissora de rádio para o Município de Itaocar~, 
no Estado do Rio de Janeiro. 

Itaocara é um pequeno município, situado ao Norte 
do Estado, distante 260km da,Capital, e ainda não possui 
a Su"a emissora de rádio para o entretenimento dos seus 
quarenta e cinco mil habitantes. Senador, lancei-me nesse 
desafio para dar aos itaocarenses a sua emissora,· mas 
bastou que eu iniciasse para que, de carona; embarcasse 
no projeto um oportunista - estou lendo literalmente 
a carta - Arolde de Oliveira, Deputado Federal, que, 
diga-se de passagem, não tem qualquer identificação pes
soal política com a nossa região, obtendo aqui, nas últimas 
eleições, parcos vinte e dois votos. , 

Quando preparei a min:ha proposta para oi>entel, cum
pri rigorosamente todas as exigências legais. Achava eu 
ser concorrente único, já que fui o- autor da soliéitaÇão 
da abe_rtura do canal e do edital para tal serviço. Mas 
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o referido deputado, aproveitando-:se, naturalmente, de 
seu prestígío político junto às autoridades, conseguiu que 
a proposta de seus afiliados fosse escolhida pelo então 
Ministro das Comunicaç-ões, Antônio Carlos Magalh3.es. 

Estou recorrendo ao ilustre senador, pois o- Chefe de 
Gabinete da Deputada Cidinha Campos, Dr. Voltaire, 
informou-me que o referido processo agora vai para o 
Senado, e nessa instância ainda poderá ser rejeitado. 

Assim, suplico a V. Ex• no sentido de que, se posSível, 
se interessasse sobre a referida contenda, pois como pode
rá constatar, através dos anex_os, não se trata de_ um pro
jeto- pessoal; o que está em jogo são os .iQt~resses de 
toda a sociedade itaocarense. 

Em nome do nosso povo, envio-lhe sinceros -agrade-
cimentos. -

Waldemar Linhares Duarte- Presidente'' 

Eu não tive oportunidade de apresentar esse documento. 
Em face dessas circunstâncias, encaminho, Sr. Presiden

te, o voto contrário à aprovação desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Não havendo 
mais quem queira discutir, encerro a discussão. 

Em votaçâo. - -c-- - -

Os Sis. Senadores que o aprovam queiram_ p(!ima"necer 
sentados. (Pausa.) · c · ..•..• • • 

Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Jutahy 
.Magalhães, Chagas Rodrigues, Eduardo Suplicy, Maurício 
Corn~a, Espe:ffdiãõ--Amin, Cid Sabóia de Carvalho e José 
Paulo Bis_ol. 

A matéria vai à Comissão Diretora -para 3 red3çãó fin3.l 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 74, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia n_OS termos do 
art. 172, II, d, do Regimentá Interno.) 

Díscussão~-em. tUrno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 74, de 1991 (n• 370/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga P"nnissão à Rádio Cidade de 
Jandáia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação;) 

Solicito ao nobre Senador Magno Bacelar o parecer da 
Comissão de Educação. -

O Sr. Magno Bacelar (PDT- MA. Pira proferir pare-

cer·) I - Relatório 
Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre

to Legislativo n• 74, de 1991 (n' 370-B, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade de Jandáia Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, na cidade de Jandáia do Sul, Estado 
do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 366, de 1989, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1~ do art. 223 da Consti~ 
tuição- Federal, ato esse constante da Portaria n9 85, de 17 
de julho de 1989, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 19 de julho de 1989. · 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensagem·-ae- expo
sição de motivos, onde o então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esclarece: 

''No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

·.Rádio Cidade de Jandáia Ltda., 
Rádio FM Dipeti Ltda., 
Rác;Jiõ Televisão_ Vanguarda Ltda. e 
Peres Milani Radiodifusão Ltda. 

Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe-
.-~tentes deste ministério, as -conclusões foram no sentido 

de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades 
proponentes satiSfizeram às exigências do edital e aos _ 
requisitos da legislação específiCa de radiodifusão.:· 

Coube Cntão ao Sr. Ministro de Estado das Coniuni-
caçóes, fios termos do art.-16 e:seus parágr3fos do Regimento 
-aas SeiVTÇõs -de-Radiodifusão, com a redação dada pelo Decre
to n• 91.837/85, determinar a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, COmuilic3ção e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado Erwin Bonkoski. 

SubmetidO à Comissão de ConstitUição _e Justiça e de 
Rédação, foi ele aprovadO, contra O voio do Deputado Fer
riando Santana e-abstenção do Deputado José_ Genofno, quan-
to à sua técniCa legislativa e constituciõD.alidade. _ _ __ _ 
- -- Já nO-SenadO, esteve 6 projefO em -anãlise nesta cOmisSão, 

à disposiçãO dos Senhores Senadores_ para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não t_endo recebido_ quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade ~os P:rocedimentos e do te~t~~~
nho ministerial de que a Rádiç Cidade de J andáia Ltda. atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para recebiinento da 
permissão, opinámos· pela aprovação do ato, na forma do 
presente projeto de decreto legislativo. -

É o parecer, Sr. Presidente. c 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

- Passa-se à discussão do projeto em turno único. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a pala_vra_para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Tenho â ímpies- ~ 
são, Sr. Presidente, que, iniCialmente, discutiremos o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Discutir.emos 
o prOjetO junto com 6 parecer. ·- - · 

O SR. CID SABÓIÁ DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para discutir.) -Sr. Presidente, .Srs. Senadores, : hHoje 
o dia já foi tomado bastante pelas nossas preocupações a 
respeito de matérias desse tipo. Aquilo que foi dito, no entan
to, não poderá deixar de ser registrado no exame do item 
4 da presente pauta do Senado Federa), porque os mesmos 
cuidados que temos aqui expressado, atinentes a outras emis
soras -de rádio, os mesmos cuidados devem ser reeditados 
agora. 

Se_i que o_ Senado aca~ou de aprovar um projeto de decre
to legislativo, que agora· há de se tornar decreto legislativo, 
exatamente sem um exame mais profundo. Cada senador, 
que aqui é chamado a dar o parecer em matéria assim, vai 
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ao ..:.dl.':ufído.- Daí por que não podemos nem fazer nenhuma 
indagação ao relator, nem discordar frontalmente dessa ou 
daquela afirmativa, uma vez que esses processos estão che
gando ao Senado de roldão, contendo esses projetas absol_u_ta_-
menie perigosos. · _ _ ·~ _ · · 

Aproveitamos a discuss_ão desse parecer, Sr. Presidente, 
para, outra vez, reafirmarmos a nossa posição de absoluto 
cuidado, pedindo aos companheiros que rejeitem· todos esses 
decretos legislativos, porque não tiveram um exame digno, 
não tiveram um exame completo, não tiveram um exame cir
cunstanciado nesta Casa e acredito que o mesmo não tenha 
acontecido no âmbito da Câmara dos Deputados, em face 
do atropelo, em face do tempo, que é sempre ffiuito pOuco, 
para o exame dessa matéria, com o retardamento ·que tem 
ocorrido de modo inexplicável. 

Assim, Sr. Presidente, discuti o parecer para ·pusiciow 
narwme, neste momento, contra a aprovação dessa m_atéria, 
como contra estarei me posicionando em relação a todas as 
outras iguais, todas as que forem idênticas que se encontram 
na pauta de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Não havendo 
mais quem queira discutir o projeto, encerro a discussão. 

Em votação. __ ··-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço que regisw 

tre a minha abstenção. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado 
o projeto com a abstenção dç Senador Maurício Corn~a, e_ 
os votos contrários dos Senadores Jutahy Magalhães, José 
Paulo Bisol, Chagas Rodrigues e Cid Sabóia de Carvalho. 

A matéria vai à Cmh_isSãõ Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 75, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, 11, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n'75, de 1991 (n' 374190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Musical FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cida-de de Campo Mourão, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

Solicito ao nobre Senador Odacir Soares o parecer da 
Comissão de Educação. - - - - -

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO.Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 75, de 1991 (n' 374-B, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "aprova o ato que Outorga ·perrrYfssão 
à Rádio Musical FM Lida. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cidade de Campo Mourão, Estado do Para
ná".· 

Por meio da Mensagem Presidencial n' 468, de 1989, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato que outorga permiSsão· de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o § 19 do art. 223 da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n9 124, de 11 

de agosto de 1989, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 14 de agosto de 1989. 

_Sua. Excelência_ fàz_ acompanhar sua mensagem de expõ~ 
sição de motivos, onde o então Senhor Ministro de Estado 
das_ Çomuntcações esclarece: -

''No prazo estabelecido pela lei, acorreraro_as seguintes 
entidades: 

Rádio e Televisão Vanguarda Ltda., 
Rádio Difusora Colmeia de Campo Mourão Ltda., 
Rádio Humaitá Ltda., 
Rádio Cem FM Lida., .. 
Rádio. Vila Rica I'M Ltda. e 
Rádio Musical Ltda. 
Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes 

deste ministério, as c9nclusões foram no sentido de que, 
sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades propo
nentes satisfizeram às exigências do edital e aos requisitOs 
da legislação específica da radiodifusão." 

Coube então ao Sr. Ministro de Estado das Comuni
caÇões, nos termos do art. 16 e seus parágrafos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n' 91.837185, determinar a vencedora, 
'·-· -=;;0 presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Cotriunicação e Informática da Câqtara dos 
Deputados, tendo sido_ aprovado contra os votos dos Senhores 
Deputados Lysâneas Maciel, Koyu lha, Inna Passoni e Rob
sótJ Marinho, comvoto contrário_em separado da Deputada 
CriStina Tavares, parecer favOrável de seu relator, Deputado 
Matheus Iensen. 

Submetido à Comissão de Constituição ~ Justiça e de 
Redação, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Fer
nando Santana e abstenção do Deputado José Genoíno, quan
to à sua técnica legislativa e constitucionalidade. 

Já no_ Senado, esteve o projeto em análise nesta comissão, 
à disposição dos Senhores Senadores para reCebimento de 
emendas, no prazo "regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

H- Voto do ~eiator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemuw 
nho ministerial de que a Rádio Musical FM Lida. atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para ·recebimento da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do 
presente projeto de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. -

- -Passa~se à discussão do projeto, em turno ·úniCo. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palacra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Com a palavra 
o nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para discutir.)- Sr.-Presidente, Srs. Seúadores, também dis
cuto esse parecer, não propriamente discordando do sacrifício 
do Senaâor Odacir Soares, que é chamado, exatamente, para 
prolatá-lo de um modo muito incómodo, porque o Senado 
não teve tempo para o exame profundo que a maté-ria exige, 
inclusive para as circunstâncias morais- relativas aos diretores 
da empresa. A proposta de programação torna-se evidente 
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a :partir do nome "Rádio Musical", o que, evidentemente, 
de1xa ~e;m c~a~o que essa e~issor~ há de cuidar apenas de 
transmitir mustca, sem nenhum compromisso com a informa-
ção, com a notícia óu a educação. __ _ 

Não posso co~preender, Sr. Presidente, que, num País 
como o nosso, a-ceitemos a proposta de uma rádio meramente 
musical, quando temos milhares e milhares de pessoas carentes 
da educação formal ou informal, carente de informação res
ponsável. Hoje, já não se admite que o serviço público seja 
utilizado apena~ para o entreteniment9 musical, apenas para 
o prazer, o alheiamento das populações, ouvindo música, mú
sica e música, sem. nenhma orientação, sem nenhuym dado 
que tire o País desse momento difícil _em gue se- encontra, 
que é exatamente o impasse culturál, o impaSse educacional. 
A situação do País é muito difícil e Dão nos -podemos dar 
ao luxo de autorizar funcionamento de emissoras de rádio 
para aqueles que queiram explorá-las apenas para transmissão 
de música, o chamado "vitrolão", como designamos na lingua
gem do rádio. "Vitrolão" é aquela emissora de rádio que 
apenas toca músíca, niúsica e: iriúsica, sem rienhuma outra 
responsabilidade. Geralmente essas emissoras ·que se prestam 
a iSso também se propõem, -em momentos adequados, ao 
cometimento de indignidades, cedendo suas ondas cedendo 
seus espaços, inclusive para acontecimentoS escusds e- esses 
acontecimentos escusas têm marcado o rádio brasileirO. 

Teiiho certeza de que, aprovando essas permissões e auto
rizações hoje, o Senado não se está engrandecendo; ao contrá
rio, o Seando está-se achatando, diminuindo, porque llão está 
cumprindo exemplarmente sua função: . 

Por isso, discuto o p·arecer, Sr. Presidente, para fíxar 
a minha posição negativa à aprovaçãO des_se projeto de decreto 
legislativo que reputo cOmo um ato impensadO, inadequado 
e, no mínimo, infeliz para o Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Encerrada 
a discussão, passa-se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado com a abstenção do Sr. Senador Maurício Cor
rêa e os votos contrários_dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy, 
Cid Sabóia de Carvalho, Jutahy Magalhães, José Paulo Bisai 
e Chagas Rodrigues. . _ 

A matéria vai ã Có'missão Difetora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) 
Item 6: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 46, DE 1989 

Votação, em turno único, do Projeto-âe-Leí da Câmara 
n• 46, de 1989 (n' 1.312/88, na Casa de origem), que 
regulamenta o § 49 do art. 216 da Constituição, punindo 
os danos e as ameaças ao património -Cultural brasileiro, 
tendo 

PARECER, sob n' 170, da Comissão 
-de Constituição, JUstiça e Cidã.dania, favO:i-ável nos 

termos do substitutivo qu-e oferece. - - -

A discussão da matéria foi enCei!ada na sessão do dia 
19 de agosto do corrente mês. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido p-elo Sr. 1<:> 
Secretárío~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 426, DE 1991 

Nos term~s do ~_t. 312, ~ínea c, do Regi~e-nto-Intemo, 
reQueiro destaque _parã. rejeição do art. 3_9 e Seus párágrafos, 
do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmanrn• 46, de 1989, 
a fim de que prevaleça a seguinte parte do Projeto: art. 29 
e s~u parágrafo Unico. - -~-- ---= -.-

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento lido será votado oportunamente. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço apalavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Chagas RodrigUes, para encaminhar 
a votação. 

·O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para enca· 
minhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicito 
a atenção de V. Ex~s para esse Projeto de Lei da Câmara 
n9 46, de 1989, que "Regulamenta o§ 49 do-a!L 216 da Consti
tuiçãO; -puniil.do os_ danos e as ameaças ao patrh:nórtio cultural 
brasileiro". -

V. Ex• já deu conhecimento à Casa, Sr .. Presidente, do 
requerimento de destaque para a rejeição de parte da propo
sição, mais precisamente do art. 39 do texto final. 

A primeira observação a fazer, Sr. Preslâente, consiste 
no seguinte: o projeto de lei se limita, pela ementa, a "Regula
mentar o § 49 do art. 216 da Constituição, punindo os danos 
e as ame'aças ao património cultural brasileiro". 

Esse art. 216 da Carta Magna trata do património cultural 
brasileiro. 

"Art. 216. COnstitueiTi patrimóniO culhiral brasileiro 
os bens de natureza ~aterial e i"?-aterial, tomados indivi
dualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos for
madores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:" 
E seguem os vários inciso"s-. 
O §_ 49 , que é objeto de regul:iriiectaçaO, diz: 

"§ 49 Os danos e ameaças ao dano cultural serão pu-
nidos, na forma da lei." -

Mas existem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, outros pará
grafos deste mesmo art. 216 que estão a reclamar disciplina 
legal: 

"§ 29 Cabem à administração pública, na forma da 
lei, a gestão da documentação governamental e as provi
dências para franquear sua consulta a quantos dela neces
sitem." 

__ __ § 39 A lei estabelecerá incentivos para a produção 
e_ o .conhecimento de bens e valores culturais. 
'············~·········~·~················~······~.-.. ····~···········.;..·~··· 

§ 5• Ficam tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos qui-
lombos." __ _ _ _ 

Ora, se estamos tratando do art. 216, por que deixar 
de disciplinar a matéria prevista nos outros parágrafos que 
também estão a exigir lei para a sua aplicação? ' 

Assim, a primeira: observação a fazer é que estaríamos 
perdendo uma ótima oportunidade para tratar da matéria. 
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Não é' possível aqui" votannos lei para disciplinar cada pará
grafo de detenninado artigo da Constituição. 

Mas não é apenas isso, Sr. PreSidente. Sei -que estamos 
trabalhando de tal modo que não podemos acompanhar devi
damente todas essas matérias, porque uni esforço sobre-hu
mano está sendo exigido de todos nQ.s. No texto final do 
Projeto da Lei da Câmara dos Deputados n• 46, que regula
menta o § 49, lê-se: 

"Ar!. 3•, § 1•: Se o condenado for funcionário público 
ou possuir mandato eletivo, o juiz, além da indenização 
devida, poderá declarar na sentença a perda do emprego, 
cargo ou função pública, ou do mandato ~letiv?." 
Ora, Sr. Presidente, entendo que, em nenhuma hipótese, 

pode o juiz declarar na sentença a perda do emprego, cargo 
ou função pública, ou do mandato eletivo. Se_ houver algum 
crime contra o património- cultural, ou outro· crime qualqUer 
-ficandO na matéria em discussão-, se houver, Sr. Presi
dente, sentença condenatória, não pode o Juiz declarar a perda 
do mandato eletivo. E por que não pode? Porque o art. 55 
da ConStituição Federal diz o seguinte: _, 

"Art. 55. P~rderá o mandato o Deputado ou Sena
dor: 

VI- que sofrer condenação crltniflal._e_ID sentenÇa 
transitada em julgado." 

Mas há um procedimento específico. O mesmo art. 55 
diz, no § 2~': 

"Art. 55.- •••H•~····~···~··--······--·~.·······--·· ... ~·•"'''••• 
§ 2• Nos casos. dos incisos I, II e VI, a perda do 

mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou 
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, 
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido 
político representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa." 

É evidente, portanto, Sr. Presidente, que este § 19 do 
art. 39 do tex&o final do projeto conflita com o texto constitu
cional mencionado. É, portanto, de uma inconstitucionalidade 
flagrante e por isso mesmo não podemos aprová-lo. 

Trata-se, pois, de um projeto incompleto que deveria 
examinar todas as hipóteses desse art. 216, e não apenas as 
do seu § 4<:>, e, além disso, inconstitucional. 

Sr. Presidente, feito esse pronunciamento sobre a propo
sição que ora discutimos, qUeria fazer um apelo à Câmara 
dos Deputados e à Mesa do Senado Federal. Numerosos proje
tas votados pelo Senac;Jo continuam na Câmara dos _Depu
tados, sem apreciação. Entre outros, ell. gostaria _de citar a 
emenda à Constituição que votamos na Sessãp Legislativa 
passada. limitando a reriht_neração dos_S_rs. Deputados_ Esta
duais a 75% da remuneração dos Srs. Deputados Federais 
e Senadores. 

Há poucos dias, li em um jornal, que, em uma determi~ 
nada Assembléia Legislativa de um Estado do Nordeste, a 
região mais pobre do Brasil, os Deputados Estaduais estão 
percebendo 6 milhões de cruzeiros. O cidadão que lê uma 
notícia dessas conclui que um peputado Federal deve estar 
ganhando, então, 12 milhões, quando percebe aproximada~ 
mente um milhão e quinhentos mil cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, detqminados projetas· e detel"IIli
nadas propostas de emenda à Constituição precisam ser-decidi-

dos. Esta emenda precisa ser votad~. com o que estaríamos 
apenas restaurando um preceito salutar. 

Mas há outro projeto - e eu poderia citar muitos -, -
há o projeto que trata da participação-dos trabalhadores nos 
lucros das empresas que é da maior importância, mormente 
em momento como este, em qUe Os salários e os vencimentos, 
Sr. Presidente, não vêm sequer àcorilpanhando a inflação. 
A taxa de inflação do mês passado foi de 12%~ e o Governo 
quer cOnCeder um reajuste linear de 20% para todos os servi
dores. 

Esse projeto de reajuste dos ye_p.cim~ntC!s foi enviado 
no m~s passado, aproximadamente no dia 18. Só a inp.ação 
do mês passado foi de 12%_ e_ .a deste mês deve atingir os 
16%, no mínimo. Qual o s~Q._ticJo, qual a significação poderá 
ter esse reajuste linear de 20% em favor do funcionalismo 
civil e militar? 

Sr. Presidente, Sâo essas as considerações queP gostaria 
de fazer. · 

Termino aqUi, mostrando que não podemos aprovar esse 
projeto de lei da Câmara. Essa ma~éria deve ser rejei~~da, 
pois é inCompletã e é ihconstiJuçion~l. Ç)pdrtu~amentt::, p~de~ 
remos apreciar um projeto abrangente que leve em conside
ração todos os incisos desse art. 216, _incisos que estão a recla
mar disciplina legal, infraconstitucional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Maurício Corrê~- Sr. Presidente, peço a palavra . 

. O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) ::_:Nobre Sena
dor, vou conceder a palavra primeiramente ao Senador Nelson 

· Carneiro.- que já a -havJa solicitado anteriormente. 

.0 SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para encami
nhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito_ 
que o·nobre Senador Maurício Corrêa traduzir.á melhor o 
pensamento de todos _nós ao pedir a rejeiçãO do discutidO 
art. 3~. § 1<:>: 

_'~Se o condenado for f1,mciQnário público, ou __ possuir 
mandato eletivo, o juiz; além da indenização devida, po

- __ 9eqt_- declarar na sente.11ça a_ perda do emprego, cargo 
ou função pública o_u do manda~to eletivo. ". 

Acredi~o que _esse dispositivo não pode continuar vigo
rando no referido projeto. O pedido de_exclusão desse texto 
é imperioso, uma vez que. a cassação7 do mandato está expressa 
na Constituição, tem um rito próprio e não pode figurar como 
uma decisão simples do juiz, uma pena acessória do Magis
trado ao condenar aquele que infringe, aquele que ameaça 
o património cultural brasileiro. Evidentemente que foi um 
equívoco que dev~ ser sanado n_e_sta oportuniaãde: 
_ Como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, peço a V. Ex~, antecipando certamente o pedido 
do nobre Senador Mauríci() Corrêa, que aprove a emenda 
retirando esse dispositivo. _ -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. _ 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar a votação. Sem reviSãO do orador.) - Sr. Presídente, 
Srs. Senadores, gostaria de informar a V, Ex~. SenaPor Nelson 
Carneiro, que há um projeto, slm,---jãaprovado no Senado 
Federal, que dispõe sobre_ os pedidos referentes à regula· 
mentação do art. 216. 

Quando veio esse projeto originário da Câmara~ o meu 
é mais abrangent~ - pareceu-me que poderia ser aprovado, 
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porque ele ampliava e quanto mais mecanismos de proteção 
da cultura criarmos tanto melhor. 

Em função disso, relatei na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e o meu substitutivo foi assinado yelos 
Senadores Nelson Carneiro, Presidente da Comissão, Aureo 
Mello, Josaphat Marinho, Oziel Carneiro, Valmir Campelo, 
Elcio·Áivares, Amir Lando, Antonio Mariz, Chagas Rodri
gues, Magno Bacelar, Amazonino Mendes, Jutahy Magalhães 
e Cid Sabóia de Carvalho. 

Quer dizer, poderia ter passado despercebida essa irregu
laridade, que se aponta aqui como inconstitucional, vãle dizer, 
a disposição contida no art. 3", sobretudo no seu § P, que 
dá condições ao juiz de decretar a perda de mandato eletivo 
de Parlamentar, Vereador que tenha praticado crime de dano 
ao património cultural brasileiro. -----

Chego a dizer, Sr. Presidente, que não v!Slurilbro uma 
inconstitucionalidade tão flagrante como essa- que alerta o 
Senador Chagas Rodrigues, porque é princípio constitucional 
e institucional que o Parlamentar só pode ser processado de
pois que a respectiva Câmara assim o aut9riz-a. Se riãOhouver 
autorização, não haverá o processo. Portanto os autos ficariirit 
sob restados, não podendo ter curso qualquer expediente den
tro da jurisdição referida nesse tipo de delito que viesse a 
ser praticado. - -

Mas confesso que não seria uma terminologia jurídiCa 
adequada que se con-stasse aqui que o juiz pudesse declarar 
a sua inelegibilidade. _ o -

Na verdade, o art. 15, inciso 3", que trata dos direitos 
políticos, suspensão dos direitos _QOiíticos, assegura "conde
nação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 
efeitos". 

Portanto, os direitos políticos poderão ser suspensoS na
medida em que haja condenação criminal Com trânsito em 
julgado. 

Mas me parece que a preocupação do Senador Chagas 
Rodrigues é adequada, justa, porque atribuir-se ao juiz a 
faculdade de declarar a perda de mandato, sem dúvida nenhu
ma, o é algo que extrapola termino logicamente a competência 
da respectiva Câmara a que pertence ou a que vier pertencer 
esse eventual infrator. Agora, o que me parec_e-é qtie se deveria 
extirpar do texto tão-somente a parte relatív.:- ao mandato 
eletivo. "Se o _condenado for funcaonário pUblico :....__ diz o 
parágrafo- ou possuir mandato eletivo, o juiz, além de .inde
nização devida, poderá declarar na st:ntença a perda do empre
go••. 

No caso de ser funcionário público, parece-nle que não 
seria inconstitUcional se constasse essa determinação.---

Mas, estou infenso, Sr. Presidente, a inclusiVe votar favo
rável à emenda, porque creio que se torna mais explícito 
o texto, e vai impedir que, amanhã ou depois, haja interpre
tação equivocada. 

Entretanto, quanto· à justeza de propósito do projeto, 
alio-me à idéia de que esse projeto é extremamente sálutar, 
porque a· cultura no Brasil, na verdade, sempre foi relegada 
a um quinto plano. A Constituição, hoje; determina que o 
Estado tem que proteger a cultura. De sorte que todo o instru
mento legal qu_e puder ser concebido no sentido de preservar 
e de impor penas aos infrátores, quer me parecer um pro-Cedi
mento adequado, que é algo que se ajusta à p-reocupação 
que devemos ter em preservar a cultura brasileira. É e_xata
mente por isso que se consignou no texto da Constituição, 

em seu art. 206, o que é cultura, deixando a Iêi ordinária 
determinar as complementações. 
_ Em sínt~S!e, Sr. Presidente, rejeitar esse projeto pare
ce-me extremamente injusto, porque, telf:Ologícam-ente, o que 
ele visa, extamente, é impor àquele que pratica um dano 
a um monumento cultural, à cu_I~ura br_asileira~ que ele seja 
passível de uma puOição severa, _dentro dos limites estabele
cidos, porque se há severidade demais sabemos que o juiz 
acaba por não aplicar a pena. E temos exemplos tristes, melan
cólicos, de penas exageradas que jamais foram_cumpridas por
que os juízes sempre prOcuravam uma- forma de adaptação 
para que o rigor da pena não fosse aplicada. Assim ocorreu 
com a lei antidrogas, que acabou sendo revogada, porque 
não era cumprida. Mas, rejeitar o projeto, parece-me extrema
mente injusto e inadequado. 

Agora, como salientei_, acredito que o destaque supressivo 
do Senador Chagas Rodrigues é correto. se esse prbjeto viesse 
a ser aprovado teria certeza de que não haveria conflito, por
que, na verdade, ninguém poderá perder mandato salvo haja 
autorização da Câmara respectiva. 

Não me oponho, portanto, Sr. Presidente, a esse des
taque. 

O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Paulo Bi~ol. _ , __ o 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -"RS. Para encami
nhar a votação.)- Sr. Presidente, entristeço-me em_ ter que 
discordar da opinião do eminente Senador Maurício Corrêa; 
meu-amigO p-esSoal. 

Acho, simplesmente, que esse projeto deve ser rejeitado. 
Um italiano chamado CalHgari, psicãrialiSt(l, esteve há 

pouco tempo no Brasil, percorreu diversOs estados, conversou 
com muitos brasileiros, e, depois, ret(jl"DOU à Itália e escreveu 
um livro sobre nós. E uma das características para ·a qual 
ele chama a atenção no seu livro, uma das características 
do povo brasileiro, é o seu cinismo em relâção à lei. 

De fato, o brasileiro tem uma posição de indiferença 
em relação à legislação. Ele sempre acha que aquela legislação 
é para o outro, ele não consegue alcançar uma consciê!Iicia 
de que a legislação, sobretudo a punitiva, é também para 
ele. -

Mas, nós, legisladores, temos uma posição mais cínica 
em relação à lei_ do_ que a do povo brasileiro, porque nós, 
numa demonstração de que o estágio do subdesenvolvimento 
~ltura! ainda não foi superado, achamos que legislar, e Iegis~ 
lar, e legislar o máximo ê demonstração de competência. 

Quero dizer aqui para V. Ex~ que a primeira virtude 
de uma legislação é ser económica em normas. O ptiricípio 
é o da liberdade, a essência da vida é a liberdade, e só se 
deve normarou normatiza:r-qua:ridó se criar D.a tealid-ádesOcial, 
pela expressão conflitiva dessa realidade, a necessidade de 
um controle normativo._ Nós legislamos em cima, inclusive, 
da ausência de conffitividade social. 

O qlie eu quero dizer, Sr. Presidente, é que nós temos 
um Código Penal. Ele é de 1940. Esse Código Penal tem 
um dispositivo - infelizmeril:e eu não o tenho em mãos aqui 
- que prevê o crime- de dano. E o conceito de dano no 
Código Penal envolve o património cultural, o que significa 
que iss_p aqui já está legislado a nível de Código Penai. Qual 
é a necessidade desse dispositivo? A única resposta - se 
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não estou equivocado --que podem me dar é esta: "para 
aumentar a pena, porque a punição prevista pelo Código Penal 
é muito débil". 

Mas faça-se um projeto de nova redação do dispositivo 
do Código Penal e dê-se uma elasticidade maior a penas que 
o juiz possa aplicar, mas mantenha-se a síntese legislativa. 
A "enxurrada" legislativa é um síntoma de subdesenvovi
mento; nós precisamos legislar menos e melhor. E isso aqui 
está muito mal legislado, está tão mal legislado por que está 
mal escrito, e está tão mal esCrito porque agride o boro_ sen_so 
e a inteligência mediana. 

Sr. Presidente, aqui está o -arl. 29, qüe-diz assim .....:.lingua
gem é linguagem, Português é Português, há uma gramática 
portuguesa, há dicioriários da língua portuguesa, há uniá se
mântica da língua portuguesa. As palavras portuguesas têm 
sentido. É verdade que, como as outras palavras, as inglesas, 
as japonesas, elas têm diversos sentidos; cada uma· delas têm 
múltiplos sentidos, são polissêmicas como dizem os semân
ticos. Mas elas supõem a possibilidade concreta de comuni
cação, elas supõem uma delimitação, um conteúdo significa
tivo. Agora, veja o ait. 29: "Para os efeitos desta lei, conside
ra-se dano a ação ou omissão". 

Sr. Presidente, quem é que me aponta uma ação ou omis
são que seja dano na história da -humanidade? Quem é que 
conhece uma ação, um ato humano que seja suscetível de 
ser defmido como dano? Dano, Sr. Presidente, é o resultado 
da ação. 

Não podemos confundir causa e efeito. É muito agressivo, 
é muita falta de lógica, é muita falta de respeito semântico, 
é muita falta de gramática. Como é que vou definir uma 
ação ... 

O Sr. Maurício Corrêa- Senador José Paulo Bisai, peço 
a V. EX' que me conceda um aparte. - -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Só um minutinho. 
Sr. Presidente, se abrinnos o Código Penal, vamos encon~ 

trar lá, evidentemente, a diferença entre crime concretizado 
e tentatjva. 

Aqui, nO inciso TI do art. 29, quando se fala em ameaça, 
ela é definida como ação ou omissão iniciada que não alcançou 
seu objetiVo, isto é, rtão-tealizou o dano._ M_as, como o dano 
está definido lá em cima cómo uma ação; ela é uma ação 
que não realizou a ação. 

Mas, não é isto o que quero dizer, não é este o paiadoXâ 
que quero alcançar. Aquilo que está definido como tentativa 
no Código Penal, aqui está especificado como ameaça, isto 
é, está definido como um qim~ de perigo. 

Sr. Presidente, no inciso I, apunhalamos a semântica da 
língua portuguesa; inciso II, apunhalamos a técnica penal, 
a técncia do Código Penal. O que mais queremos fa:ten:-om 
esse projeto? Vale a pena? Legislar é isso aí? Essa é .a nossa 
importância? 

Desculpe-me o autor do projeto, desculpe-me a incisivi
dade, desculpe-me quem o defendeu, mas eu quero saber 
qual é_;t relevância desse projeto. Errar tanto, votar, transfor
mar em lei equívocos dessa natureza em razão de que relevân~ 
cia, em busca de que sentido? Iss_o _tem que ser mais sério. 
Estou há sessenta dias em cima de quatro projetas .de lei 
que passaram pela Câmara; eu tenho trinta anos-.rde expe
riência de Juiz; vinte e poucos anos_ de magistério jurfd~co; 
estou .há um pouco mais de sessenta dias, quebrando a cabeça 
em cima de quatro projetas, para ver se os salvo, pela pressa 
com que eles são elaborados, pela falta de aprofundamento, 

de cuidado, pela facilidade com que se legisla. E os temas 
são importantes. Vejam só, cito alguns: um projeto sobre 
crime organizado. Não posso deixar passar superficialmente 
uni assunto tão importante. É preciso legislar sobre esta maté
ria, m·as 6 que se deve verificar é se o Código Penal define 
crime organizado. E o Código Penal no art. 288 define o 
crime de formação ou participaÇão em quadrilha ou bando. 
O que nóS precisamos fazer é dar uma nova redação a esse 
dispositivo para modernizá~lo. 

Outro assuntÇ>, dos projetas que me quebram a cabeça ... 

-(fSr. Maurício Corrêa -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Eu vou concedê-lo a 
V. EX' .. 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex._ foi extremamente viru
lento comigo e não vai me permitir um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Eu vou lhe conceder 
o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Para encami
nhamento de votação, o orador não pode ser aparteado." 

. .. O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Está em discussão, Sr. 
Presidente, eu posso ser aparteado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão 
pode. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - E eu vou conceder o 
aparte para o Senador, primeiro, porque respeito a lucidez, 
a inteligência e os_ conhecimentos do Senado_.r Maurício Coçrêa 
e, segundo, porque tenho uma grande admiração por S. Ex• 
e sou seu amigo pessoal. Apenas eu gostaria de terminar 
o meu raciocínio. 

~ós precisamo·s·legislar menos, precisamos legislar me~ 
lhor, porque essas leis acabaril sendo atiradas por arquivos 
e nenhum juiz as cumpre, nenhum promotor público vai buscar 
essa "leiiinha". Ele vai ao Código Penal e nem se lembra 
que eXiste essa "leizinha", ela fiCa atirada aí. Precisamos 4:r 
leiS efetivas, porque, se nós terilo~i" uma lei que não é cumprida, 
isso alimenta aquele cinismo natural do povo brasileiro em 
relação à legislação. _ _ ___ 

A minha sugestão é simples: vamos rejeitar este projeto. 
O autor volta com um projeto de nova redação para o dispo
sitivo que, no Código Penal, define dano, propõe a maior 
elasticidade das penas aplicáveis, e fazemos isso enxutamente, 
concisame_nte, sem esparramar leis penais. Mesmo porque 
o Dirf:ifo Penal é chamado de bortus ~onci11$US, o que significa 
que no Direito_ Penal tudo tem que. se:r_bem delimitado e 
bem definido, nenhuma ambigüidade é possíveL Nos outros 
direitos, pode-se trabalhar com conceitos carecidos de valora
ções complementares, conceitos carecidos .de determinaçõps 
complementares. Mas, no DireitO Penal, só por estrita e abso~ 
luta necessidade se pode lidar com semelhantes conceitos, 
porque ele é um hortos conclusus, no mundo fechado, as 
coisas nele têm çie ser determinadas, definidas, delimitadas. 

Para quê esse projeto? Qual a .sua importãricia? 
A cultura brasileira está bem defendida no Código Penal. 

É só ampliar a pena. 
Concedo, então, o aparte ao nobre Senador Maurício 

Corrêa. 

O Sr. Maurício Corrêa - Nobre Senador José Paulo 
BisOl, V. E~ sabe a estima e o apreço que tenho manifestado 
a V. Ex~ Mas confesso a minha estranheza diante da severidade 
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de tratamento que V. Ex~ dispensou a essc_mode:stQ_&eni,ldor 
que tem procurado cumprir a sua obrigação com escarm·en
tações que me abalaram profundamente. Sinceramente, la
mento. V. Ex~ rigorosamente fez uma crítica que _.sincera
mente, posso não estélr no pedestal da intel~ência de_ v~ :ax~_,. 
posso não ter atingido as cumeadas da s.ua capacidade, da 
sua verve, da sua inteligência, da sua cultura, como um todo, 
do seu humanismo. Mas tenho procurado __ ,cumprir a minha 
obrigação com respeito, com lealdade. E, quando esse projeto 
me veio às mãos, procurei exatamente âa;t o ·parecer lá na 
Comissão de Constituição, Justiça e Çi4adania. S~,V, .Ex~ 
estivesse presente e já ·se tivesse recuperado_:Q_o mal que çau~9u 
a sua ausência durante muito tempo, talvez esse seu amigo 
não tivesse cometido ess:;t violência tão grande ao veináculo 
e as regras tão mínimas de Direito Constitucional. Quero 
dizer a V. E~ que, apesar da rudeza com_q_ue is~sOloi escrito, 
não estou percebendo aqui nenhuma viOlação às regras míni
mas de um português inteligível. Quando se fala em ação 
e omissão, V. Ex•- pode dar a interpretaçãO que qUiser, mas· 
eu tenho outra ótica. Praticar uma ação·é exatamente cometer 
diretamente aquele dano e a omissão é exatamente aquilo 
que ocorreu em decorrência de Culpa, ou por não se ter tomado 
a providência, enfim, aquilo que se define tecnicamente como_ 
implícito no caso de omissão. Respeito V. E~ como um dos 
admiradores mais profundos das s_uas idéias e convicções, mas· 
me pareceu que V. Ex• foi profundanii.!Iife injusto cóffiigO. 
Não faz jus a sua bonomia,_ à lhaneza qe trato que sempre 
mantivemos aqui. Posso ter todos os defeitos que foráffi frans..: 
postos pela afirmação de V. E~, que generiCamente não me 
acusou mas acusou o projeto, o relatório ·e o parecer. Eu 
tive comigo, já disse-aqui, lamentavelmente, os Senadores 
Josaphat Marinho, Wilson Martins, Cid Sabóia de Carvalho 
e Jutahy Magalhães. Posso ter errado e, ac!mito tê-lo ~eito, 
mas todos nós erramos na intenção de _acertar. Só lamento 
a linguagem exacerbada que o meu amigó. e companheiro 
José Paulo Bü~ol despendeu acerca deste.se1,1 admirador neste 
instante. No ma1s, o Plenário é que vai entênder. Se V. Ex~ 
julga que deva rejeitai" o projeto, que o faça. Penso que não 
deve ser rejeitado, porque define exatame~te o dano es. pecí
fico sobre cultura. E mais um ordenam~_n~9..)~'ão tenho aqui 
o Código Penal, não sei exatamente se a_ .d~finição qUe ele 
dá abrange todas essas circunstâncias, ~ft~,_ pelo simples fato 
de se tratar de crime .Contra o ·patriril~nío cultural, é algO 
que deve existir. Portanto, Senador José Paulo Bisol, _c9m 
o maior respeitO a V. Ex•. eu me permitrfa.Zer essas breves 
consiâerações neste alongado aparte, tar~!o, mas compensado 
com a gentileza de V. E~ .: ... : _ . -.- ~ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, em Uru
guaiana, há alguns anos, atendi a comarca em regime de exce
ção, e o biSpo de Uruguaiana fól convidado para uma soleni
dade na cidade argentina vizinha. Ao atravessar a ponte, ele 
foi obstaculizado pelas autoridades argentinas, que lhe quise
ram revistar o veículo. Ele irritou-se e disse: "Então, rião 
vou mais atravessar a ponte, vou voltar para a miriha cidã.ài!''. 
Voltou para Uruguaiana. As autoridades argentinas telefo
naram para o bispo e lhe disseram: "Mas, corÍlo? V. Ex~ 
estava a caminho e desistiu?" O bispo, então, respondeu: 
"Olha, os senhores têm que construir mais -uma ponte. Aí, 
uma das pontes será a ponte das cortesias e a outra será 
a ponte das descortesias, e eu então só atravessarei a das 
cortesias". Essa foi a resposta-do bispo. 

Realmente, não tenho nenhum talento para cortesia. Tal
vez tenha me excedido na força, no vigor das minhas palavras. 

-~~ }..tas, meu amigo Maurício Corrêa, que diabo, V. Ex~ 
não-é:O-relator, não é o aUtor do-projeto, tem apenas uma 
opinião lá. Mesmo assim, se somos realmente amigos, temos 
que dizer o que sentimos. Essa amizade das cortesias não 
é a minha. A minha amizade é a amizade das_ delicadezas. 
A delicadeza é uma qualidade natural da personalidade; a 
cortesia é um atrib_uto artificial que a gente adquire. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sej)ador José Paulo Biso!, V. 
Exf vai me desC'Ulpar. V. Ex• leu tão bem o projeto ... -o 
substitutivo é meu, sim, Seiiador. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Substitutivo é outra coisa. 
Entâó, Sr. Presidente, sugiro que não se legisle demais. 
Trouxeram-me aqui, agora, o VoL II dos ••comentários 

ao Código Penal", de Paulo José da Costa. Está ali: "Dano 
-em coisa de -valor artístico, arqueológico mi histórico": 

- - -O Código Penal foi feito com muito cuidado e tem uma 
certa precisão metodológica e definicional; na definiçãõ âo 
suporte fálico do crime esse Código é niuifo cuidadoso. En
quanto aqui- vou acrescentar a última crítica ao substitutivo, 
Ou- aó prOjeto- não se distingue_ o dano _que se pode praticar 
contra as c~iaÇões científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, 
objetos, _c:locumentos, aos conjuntos urbanoS etc., do dano 
que se pode praticar --preste bem 3teiição V. EJr." - às 
formas de expressão, e o dano que se possa praticar aos modos 
de Criar,-fazef e viver. 

.. :Q!Jyid9: que alguém aqui seja capaz de definir um crime, 
um_ ~ano contra uma forma de expiessão da nacionalidade 
brasileirn.- - -

Lembro, por exemplo, o futurismo enquanto movimento 
artísticO~ Ele era destrutivo das fonnas de expressão artística 
até então existentes. Então, ser futurista, ·naquela época, era 
estar praticando um crime de dano, porque estaria fazendo 
o discurso da negação dos valores de expressão e das formas 
de viver, criar e pensar da nacionalidade brasileira. 

Não existe, Sr. Presidente, não há nenhuma possibilidade 
concreta de haver um crime em relação aos incisos I e II 
desse dispositivo, ou seja, "às formas de expressão, aos modos 
de criar, fazer e viver". _ 

- Então, mínha sugestão é- vou_en_cerr;;~.r o meu pronun~ 
ciãtfieilto - no sentido de que se rejeite o projetO, porque 
ele não acrescenta absolutamente nada de positivo à legislação 
brasileira. 

Muito obrigado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar á votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra a V.. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMPB - CE. 
Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Sfs. Senado
res, falo pela Liderança ~o PMDB. No exercício da mesma) 
estoU aquf para expressar o pensamento do nosso Partido. ; 

É eVidente, Sr. Presidente, que houve um exame circuns
tanCiado desse projeto de lei Qriundo da Câmaiã na Comissão I 
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o Senador Maurícío 
Corrêa teve um voto em~~parado.__ ____ __ _ 

Sou um dos signatários da solução final da Comissão 
_de COnStituição, JustiÇa e Cidadania; examiíianlOs; p0rt3rito, 
est~ ·matéria. Mas a verdade, Sr. Presidente, é que há alguns 
ângulos que avultaram agora, que Surgiram mais· nitidarilente 
depois da advertência do Senador Chagas Rodrigues; alguns! 
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aspectos que também tiveram realce com a análise veemente· 
feita pelo Senador José Paulo Bisai. Comó Líder _do PMDB, 
entendemos que uma coisa está clara: nós vamOs produzir 
aqui- nesta tarde uma lei complexa que se encaixa em parte 
no Direito Administrativo, parte ·n6' Código Penal e parte 
atinge cité ·os Poderes Legislativos dos municípios, dOs Estados 
e da União. E, ao mesmo tempo em que a lei tem esta ampli
tude toda, não esgota as providências que o Estãdo poderia 
ter sobre matéria tão importante. 

Quero ressaltar o valor de todo a· trabalho da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve a nobre preocu
pação do Senador Maur{Cio COriêa, que, entre outras -coisas, 
apresentou uma análise profunda, circuristanciada, com carac
terísticas até sociológicas da questão. Mas a l)latéria tel)l nuan
ças fundamentais como-, por exemplo, nessa parte da expres
são em que fatalmente iremos ao idioma, iremos à Língua 
Portuguesa. 

Quero dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Senador~~ que 
o património cUltural mais aviltado do Brasil, neste momento, 
é o idioma pátrio, é a língua nacional. Aviltamento que ocorre 
no rádio, na televisão~ na imprensa, dos pronomes que não 
são colocados corretame_n,tc;;: .e _até p3.Javras que são usadas 
com pronúncias inadeqUadas. 

Há poucos_ dias, assisti, numa entrevista na televisão,, 
alguém que, como é da preferência em alguns estados, com. 
nível universitário e·-capacidade científica, se referir à palavra 
"subsídios" pronunciando o s depos do b qual se fora um 
z, numa infração absoluta contra o idioma pátrio. É_ uma 
lesão ao património falar a língua substituindo-a por um verda
deiro dialeto; é realmente atingir o património cultural; é 
realmente se encaixar nesse -iteni 1 do art. i'' do projeto de 
lei. 

Mas, numa coisa está corretíssimo o Senador Maurício 
Clltrêa: é que o projeto é da I)! ai ar importância. Mas apego-me 
ao argumento de S. Ex• para posiéiOnãr ã minha bancada 
de um modo contrário, porque ele é tão importante que deve 
ser mais completo, deve ser mais bem cuidado, deve ter mais 
inteireza, deve ter uma extensão técnica mais abrangente e, 
assim, o PMDB, Sr. Presidente, acolhendo, da sessão de hoje, 
as luzes que aqui surgiram, iluminado pelas posições dos dou
tos Senadores que aqui se encontram presentes, acha por 
bem votar contra essa matéria, rejeitar esse- projeto de lei 
para termos condiç6es de elaborannos um outro mais com
pleto, onde possa haver o :cuidado com o idioma pátriO, onde 
possa haver uma melhor distinçãO ~ntre o Direito Adminis
trativo e o D"ireito Penal, para que não se permita aquilo 
que criticOu o Senador José Paulo Bisol, de que essa vá ser 
uma lei esquecida exatamente pela sua con:tplex:idade e que 
nunca se cumpra, que nunca seja corretamente observada. 

De resto, há esse aspecto da cassação de mandatos. Sabe
mos que isSO é realmente uma inversão da mais alta gravidade. 
Seria dar a juízes a competência de cassar mandatos sem 
a autorização do Poder Legislativo, seja municipal, seja esta~ 
dual, seja federal. 

Por isso, discutido o projeto, Sr. Presidente, poSiciono 
a minha Bancada de modo negativo a essa propositura. O 
PMDB votará "não" a esse projeto de lei. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
,palavra a V. Ex• 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para encanúnhar 
a_ vota_ção. Sem revisão do orador.) - Pela Liderança do 
PFL, em face das razões já aqui consignadas pelos diversos 
Senadores que se manifestaram, e tendo em vista a desneces
sidade do projeto, malgrado a importância da matéria que 
ele pretenda regulamentar e tendo em vista,_mais, que a maté
ria ainda contêm dispositivo lnconstitticionar, apesar de tam~ 
bém inócuo, uma vez-que uma lei não pode revogar dispositivo 
CorlStitucional, a posição do PFL é pela rejeição do projeto, 
ateJ.ldo-se, inclusiye, à sugestão do SenadQr José Paulo Bisol, 
de que um outro projeto ampliando os efeitos do crime de 
dano possa ser apresentado ao Senado Federal. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encami
nhar a votação.}- Sr. Presidente, eu gostada de, tentando 
dar uma modestíssima colaboração" à discussão aqui havida, 
também externar a minha opinião çontrária à aprovação do 
projeto. Isso, mesmo reconhecendo, Senador Maurício Cor~ 
rêa, que o substitutivo procurou, sem dúvida alguma, escoi
má-lo da sua mais grave porção, da impropriedade mais grave 
que ele continha. Saliento que, na minha opinião, ele deve 
ser desdobrado e, aí, indo ao encontro do que disse o Senador 
José Paulo Bisol, com propriedade jurídica sem d~vida, que 
ele de_veria ser desdobrado. O Regime Jurídico Unico, que 
aqui não foi abordado, preconiza, no art. 132, que a- demissão 
cabe, para o funcionário, inciSo X: - -

"~_:-:-Lesão aos cofres públicos e dilapidação 
do património nacional;"- - - -

Ou seja, a deriliSsão será aplicada nos casos de lesão 
a:os cofres públicos e dilapidação do patrimônio naciõnàl. Por 
exemplo, apenas para exemplificar, -não é o caso do projeto 
aqui - está compreendido no património nacional o patri
mónio cultural, se for necessário como tal considerá-lQ. Com 
isso se resolve o problema no aspecto administratiVO, no tocan
te ao funcionário púóllco. 

No tocante aos detentores de mandato, realmen!e o pro
jeto COntinha, além da impropriedade inconstitucional, que 
é a maior de todas, uma iniqüidade latente, principalmente 
voltada para o detentor do mandato executivo. Não é o Legis
lativo, não é o vereador, não é o deputado, não é o senador 
que são alcançados pelo projeto. É o prefeito! E eu que já 
fui prefeito duas vezes fico a imaginar o que -é o património 
cultural, o que é a criação científica. Com a amplitude que 
a lei lhe dá, o prefeito fica sujeito não à cassação do mandato, 
mas ao anúncio da cassação que, provavelmente, é pior que 
a mesma, porque se ele for cassado, pelo menos vem um 
oUtro e toca a prefeitura. Agora, o anúncio da cassação -. 
e nós tivemos casos, inclusive no Rio Grande do Sul, relacio~ 
n~dos a outro problema, a prisão do prefeito, como tivemos 
lá em Guaraí- é pior do que a cassação, para o povo. Com 
a cassação vem um outro e assume a prefeitura. Agora, o 
anúncio da cassação, a sentença em }9 grau, é a produção 
do maior distúrbio possível, Qa maior convulsão no seio do 
munkípio, que é onde moram as pessoas. As pessoas não 
moram aqui em Brasília, não moram nó Uistrito Federal. 
cidade brasileira e, também, no Distrito Federal. 

Por essa razão, entendo que há que desdobrá-lo, quanto 
ao aspecto penal, numa colocação compreensiva e precisa 
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em nível de Código Penal. Em nível de Direito Aâminis
trativo, o Regime Jurídico precisa apenas de um apodo, E, 
finalmente, na questão dos crimes de responsabilidade, -igual 
procedimento. Não tenho aqui a legislação pertinente, mas 
o prefeito, o governador, o Presidente da República - no 
caso da Constituição ~ que provocar lesão ao património 
nacional, por ação sua, está sujeito aos cometimentos, tanto 
no âmbito administrativO, ou seja,-e7n termos de mandato, 
quanto em termos penais. Dessa forma, cOm esse desdObra~ 
menta, que na verdade seria uma tripartição, creio que se 
atenderia ao escopo- do projeto que, como disse o Senador 
Maurício Corrêa, é São-. Também, atendcr-se-ia a u_mil __ outra 
regra, que considero igualme_I_Ite sã, aqui expressa pelo Sena
dor José Paulo Bisol, que é a de se legislar menos- vezes, 
ou seja, seríamos menos prolíferos e mã.fs eficazes. - . 

E a contribuição modesta_ que gÕ~taria,__de trazer1 di?;endo 
que, com relação a esse projeto, o meu vOto também_ é con-_ 
trário. - - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -...,Em votação 
o substitutivo, que te_m preferência regimental, sem prejuízo 
do requerimento de destaque. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESII>ENTE (Lucídio Portella} -_Tem a palavra 
o Senador Chagas RodrigUes. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para enca
minhar. Sem revisão do oradOr.) -Sr. Presic:Jente_, quero 
deixar também claro que, pelas razões aduzidas, a Bancada 
do PSDB votará contra o projeto e contl"a o substitutiV-O. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella).-.,.- Rejeitado o 
substitutivo, ficam prejUdicados o projeto e: o destaque reque
rido. 

A matéria ·vai ao Arquivo-.- Será feita ___ à comunicação da 
decisão à Câmara dos Deputados. -

É o seguinte o substitutivo reje-itado: 

EMENDA N' 1-CCJ 
(Substitutivo) . 

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 46, DE 1989 

Regulamenta o § 4• do art. 216 da Constituição, 
punindo os danos e as ameaças ao patrimônio cultural 
brasüeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Constituem património cultural brasileiro os 

bens de natureza material e imaterial, tomados individual
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação e à memória dos diferentes grupOs forinadores da socie
dade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressãO; 
II- os mod_os de criar, fazer e viver; 
III- as criações científicas, artísticas e tecnológicis; 
IV- as obras, objctos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
V- os conjuntos urbanos e sítios de _valor históriCO, pai~ 

sagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científicO. - -

Art. 29 Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I- dano: a deterioração, a destruição ou o prejuízo cau-

sado ao património cultural brasileiro; -

II- ameaça; a ação ou omissão da qual possa resultar 
aâeleriorãção·, a: destruição ·ou qualquer outra forma de pre-
jufzo ao património cultural brasileiro~ _ 

Art. 39 ~ Qs. danos e as ameaças ao património cultural 
definido no ar_t. 19 constituem crime, sujeitando os infratores 
à pena· de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos e multa 
ae 5 (cinco) a SO_(cinqüenta) vezes o saláiio inínimõ--Iriensal 
vigehte na País. 

§ 19 Se a ameaça ou dano for de natureza culposa redu
zir-se-á a pena de um terço. 

§ zo . Na aplicação_ das penas estabelecidas_ neste artigo, 
será observado o procedimento sumário, previsto nos arts. 
531 e. seguintes do Código de Processo Penal (Decreto-Lei 
n9 3.689, de 3 de outubro de 1941). 

Art._- 49 . Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
caçjio. .. . 

Art. 5° Revogam-se as disposiçóes eni contrâriO. 

O sr:· MauríCio Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

~ .. O SR .. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palaVra aO -nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF. Pela ordem. 
Sein revisão-do orador.)- Sr. Presidente, apenas para uma 
explicação. 

_Fiz referência, ainda há pouco, ao fato de que eu teria 
sido o Relator. Mas, na verdade, não fui relator e nem apre~ 
sentei substitutivo, apeilas fiz um voto=em·separado. O projeto 
não é de minha autoria e o relator foi o Senador Aureo Mello. 
De modo que gostaria que esse fato ficasse registrado. E 
meu_yOto, Sr. Presidente, é pela aprovação do substitutivo, 
do SenaQor Aureo Mello acatando o _destaque do Senador 
Chagas Rodrigues. 

. O sR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Fica consig
~ada nos Anais a explicação de V. Er 

· 0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 27, DE 19~91 

· Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 27, de 1991 (n' 159/91, na Casa de origem), de iniciati•a 
do Presidente da República, que altera disposiÇões do Código 
de Processo Penal Militar e da Lei da Organização Judiciária 
Militar, tendo 

Parecer, sob n9 223, de 1991, da ComissãO 
-::-_de Con_stituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio

nalidade, juridicidade, e no mérito favorável, com Emenda 
no 1-CCJ~ que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 2 de 
agosto. . 

- Passa-se à votação do projeto, em turno úniCo, sem pre
juízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
_ A matéria vai à Comi~são Diretora para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 27, DE 1991 
(N• 159/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 
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Altera disposições do Código de Processo Penal Militar 
e da Lei da Organização Judiciária Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Os aru·.-451, 452, 453,454, 455, 456, 457, 463, 

464 e 465 do Decreto-Lei n' 1.002, de 21 de outubro de 1969 
- ~ódigo de Processo Penal Militar, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Termo de deserção 
Fonnalidades 

Art. 451. Cohsumado o crime de deserção, nos casos 
previstos na lei penal militar, o comandante da unidade, 
ou autoridade orrespondente, ou ainda a autoridade supe
rior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que 
poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assi
nado e por duas testemunhas idóneas, além do militar 
incumbido da lavratura. 

§ 1 ~ A contagem dos dias de auSência, para efeito 
da lavratura do termo de deserção, inidar-se~-á a zero 
hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta 
injustificada do militar. -

Efeitos do termo de deserção 

§ 29 No caSo de deserção especial, prevista no art. 
190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo será, 
também, imediata. , 

Art. 452. O termo_de deserção tem. o carát~_,r de ins~ 
trução provisória e destina~se a fornecer os elementos 
necessários à propositura da ação penal, sujeitando, des~ 
de-logo, o desertor à prisão. _ --- --

Retardamento do processo 

Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de 
sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação volun
tária-ou captura; será-posto em liberdade, salvo se estiver 
dado causa ao retardamento do processo. 

Lavratura do termo de deserção e sua 
pubUCl!ção em boletim 

Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar~se o 
crime de deserção, o comandante da unidade, ou autori~ 
dade correspondente, ou ainda a autoridade superior, 
fará lavrar o termo de deserção circunstanciadamente, 
inclusive com a ·qualificação de desertor, assinando-o com 
duas testemunhas idóneas, publicando-se, em boletim ou 
documento equiValente, o termo de deserção, acompa
nhado da parte de ausência. 

§ 1' O oficial desertor será agregado, permanecendo 
nessa situação ao apresentar-se ou ser capturado, até deci
são transitada em julgado. 

Remessa do termo de deserção 
e documentos à auditoria 

§ 2' Feita a publicação, a autoridade militar reme
terá, em seguida, o tenno de deserção à auditoria compe
tente, juntamente com a parte de ausência, o -ii:iventário 
do material permanente da Fazenda Nacional e as cópias 
do boletim ou documento equivalente e dos assentamen~ 
tos do desertor. 
Autuação e vista ao Ministério Público 

§ 3' Recebido o termo de <!eserção e demais peças, 
o juiz-auditor mandará tt.utuá-los e dar vista do processo, 

por cinco dias, ao procurador, podendo este requerer 
o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecer 
_denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, 
ou após o cumprimento das diligências requeridas. 

§ 49 Recebida a denúncia, o juiz-auditor determinará 
seja aguardada a captura ou apresentação voluntária do 
desertor. 

Apresentação ou captura do desertor 
sorteio do conselho 

Art. 455. Apresentando~se ou sendo capturado o de
sertor, a autoridade militar fará a comunicação aojuiz-_;au
ditor, com a informação sobre a data e o lugar onde 
o mesmo se apresentou ou foi capturado, além de quais
quer outras circunstâncias concernentes ao fato. Em se
guida, procedeiá o_ juiz-aUditor ao sorteio e ã convocação 
do Conselho Especial de Justiça, expedindo o mandado 
de citação do acusado, para ser processado e julgado. 

_Nesse mandado, será transcrita e denúncia. 

Rito processual 
§ 1? Reunido o Conselho Especial de JustiÇã, pÍ'esen

tes o procurador, o defensor e o acusado, o presidente 
ordenará a leitura da denúncia, seguindo~se o interro
gatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemu
nhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá 
oferecer proVa documental e requerer a inquiriçãO de 

--testemunhas, até o número de três, que serão arroladas 
dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro do prazo 
de cinco dias, prorrogável até o dobro pelo conselho, 
ouvido o Ministério Público. 

Julgamento 

§ 29 Findo o interrogatório, e se nada for requerido 
ou determinado, ou finda a inquirição. das testemunhas 
arroladas pelas partes e realizadas as diligências ordena
das, o presidente do conselho dará a palavra às partes, 
para sustentação oral, pelo prazo máximo de. trinta minu
tos, podendo haver réplica e trépJica por tempo não exce
dente a quinze minutos, para cada uma delas, passando 
o conselho ao julgamento, observando-se o rito prescrito 
neste código. 

Inventário dos bens deixados ou 
extraviados pelo aUsente 

Art. 456. Vinte e quatro horas depois de iniciada a 
contagem dos dias de ausência de uma praça, o coman
dante da respectiva subunidade, ou autoridade compe
tente, encaminhará parte de ausência ao comandante ou 
chefe da respectiva organização, que mandará inventariar 
o material pennanente da Fazenda Nacional, deixado 
ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas . 
testemunhas idóneas. 

§ 1 ~ QuandO a ausência se verificar em subunidade 
isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, 
oficial ou não, providenciará o inventário, assínando~o 
com duas testemunhas idóneas. 

Parte de deserção 

§ 2~ Decorrido o prazo para se configurar a deserção, 
o comandante da subunidade, ou autoridade correspon~ 
dente, encaminhará ao comandante, ou chefe compe
tente, uma parte acompanhada do inventário. 
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Lavratura do termo de deserção 

§ 39 Recebida a parte de que trata o parágrafo ante
rior, fará o coniã.nâante, ou autoridade correspondente, 
lavrar o termo de deserção, onde se mencionarão todas 
as circunstâncias do fato. Esse termo poderá ser lavrado 
por uma praça, especial ou graduada, e será_- assinado 
pelo comandante e por duas testemunhas idôneas, de 
preferência oficiais. - -

Exclusão do serviço ativo, agregação 
e remessa a auditoria 

§ 49 Consumada a deserção de praça especial ou pra
ça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do 
serviço ativo. Se praça estável, será agregad~. fazendo-se, 
em ambos os casos, poblicaçáo em bOletim õll- docuniento 
equ~valente, do termo de deserção e remetendo-se, em 
seguida, os autos à au~itoria comp~tente< 

Vistas ao Ministério Público Militar 

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou 
da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia 
do boletim, ou documento equivalente que o publicou, 
acompanhados dos demais atos lavradas e dos assenta
mentos, o juiz-auditor mandará autuá-lo_s e dar vista do 
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá 
o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresen
tação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade 
tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências 
requeridas. 

lnspeção de saúde para fios de reclusão 

§ 1• O desertor sem estabilidade que se apresentar 
ou for capturado deverá ser submetido_ à inspeção de 
saúde e, quando julgado apto para o seryiço militar, será 
reincluído. 

Incapacidade para serviço ativo 

§ 2"' A-ata de inspeçãO -de saúde seiá'remetlda, com 
urgência, à auditoria a- qne tiverem sido dis~r!buídos os 
autos, para que, em caso de incapacidade defiriüivã~-seja 
o desertor sem estabilidade isento da teinclusão e do 
processo, sendo os autos arquivados, após o pronuncia
mento do representante do Ministério Público Militar. 

Notícia de reinclusão ou reversão. Denúncia 

§ 3~ Reincluída que seja a praça· especial ou a p!aça 
sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça está
vel, o comandante da unidade providenciará, com urgên
cia, sob pena de responsabilidade, a remessa à··autlitoria 
de cópia do ato de reinclusão ou -do ato de reversão. 
O juiz-auditor determinará sua juntada aos autos e deles 
dará vista, por cinco dias, ao procurador, que requererá 
o arquivamento, ou o que ·for de direito, ou ofereCerá 
denúncia, s_e nenhuma formalidade tiver sido omitida, 
ou após o cumprimento das diligências retrueridas. 

Citação, interrogatório e inqi.iii-iÇào de testemunh-a 

§ 4"' Recebida a denúncia, determinará o juiz-auditor 
a citação do acusado, realizando-se ein tlía e hora, previa
mente designados, perante o COnselho Permanente de 
Justiça, o "interrogatório do acusado, ouvindo-se, ila -Qca
sião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. 

A defesa poderá oferecer prova documental e requerer 
a inquirição de testemunhas, até o número de três, que 
serão arroladas dentro do prazo de três_ dias e ouvidas 
dentro de cinco dias, prorrogávei~ até o dobro pelo conse
lho, ouvido o Ministérío Público. 

Julgamento 

§ 59 Feita a leitura do processo, o presidente do con
selho dará a palavra às partes, pata ·si.fS:tentação oral, 
pelo prazo máximo de trinta minutos, podendo haver 
réplica e tréplica por tempo não excedente a quinze minu
tos, para cada uma delas, passando o conselho ao julga
mento, observando-se o rito prescrito neste código. 

Comunicação de sentença condenatória 

§ 6? Em Cáso de condenação dÓ acusado, O juiz-au~ 
dito r fará expedir, imediatamente, a devida comunicação 
à autoridade competente, para os devidos fins e _efeitos 
legais. 

Sentença absolutória 
Alvará de soltura 

§ 7~ Sendo absolvido o acusado, ou se este já tive-r 
cumprido a pena imposta na sentença, o juiz-auditor pro
videnciará, sem demora, para que seja posto em liber
dade, mediante alvará de soltura, se por outro motivo 
não estiver preso. 

Lavratura de termo de insubmissão 

Art. 463. Consumado-O crirrie de inSúbmfsSão,- oco
mandante, ou autoridad_e_correspondente, da unidade pa
ra que fora designado o insubmisso, fará lavrar o termo 
de insubmissão, circunstanciadamente, com indicação de 
nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o 
insubmisso e a data em que este deveria apresentar-se

1 

sendo o termo assinado pelo referido comandante, ou 
autoridade correspondente, e por duas testemunhas idó
neas, podendo ser impresso ou datilografado. 

Efeitos do termo -de insubmissão 

§ 19 O termo, juntamente com os demais documentos 
relativos à insubmissão, tem o caráter de instrução provi.: 
sória, destina-se a fornecer os elementos necessários à 
propositura da ação penal e é o instrumento legal autori
zador da captura do insubmisso, para efeito da incorpo
ração. 

Remessa do termo de insubmissãO e 
documentos à auditoria 

§ 29 O comandante ou autoridade competente que 
tiver lavrado o termo de insubmissão remetê:.lo-á à audi
toria. acompanhado de cópia autêntica do documento 
hábil que comprove o conhecimento pelo insubmisso da 
data e local de sua apresentação, e demais documentos. 

§ 3"' Rece_bido o termo de insubmissão e os docu
mentos que o acompanham, o juiz-auditor determinará 
sua autuação e dará vista do processo, por cinco dias, 
ao procurador, que requererá o cjue for de direito, aguar
dando-se a captura ou apresentação voluntária do insub
miSso~ se nenhum~ formalidade tiver sido omitida ou após 
cumprimento das diligências requeridas. 
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Menagem e inspeção de saúde 

Art. 464. O insubmisso que se apresentar ou for cap
turado terá o direito ao quartel por menagem e será sub
metido a inspeção de satíd_e. Se incapaz, ficará is"ento 
do processo e da inclusão. 

Incapacidade para o serviço militar 

§ 1' A ata de inspeção de saúde será, pelo coman
dante da unidade, ou autoridade competente, remetida, 
com urgência, à Auditoria a que tiverem sido distnQuídos 
os autos, para que, em caso de incapacidad~ par_a? seryi~o 
militar, sejam arquivados, após pronunciar-se o Mmis
tério Público Militar. 

Inclusão de insubmisso . 

§ 29 Incluído o insubmisso, o comandante da unid_ade 
ou autoridade correspondente, providenciará, com ur
gência, a remessa à auditoria de cópia do ato de inclusão. 
O juiz-auditor determinará Sua jUntada aos autos e_deles 
dará vista, por cinco dias, ao procurador, que poderá 
requerer o arquivamento, ou o que for de direito, ou 
oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido 
omitida ou após o cumprimento das diligências reque
ridas. 

Liberdade do insubmisso 

§ 3' O insubmisso que não for julgado no prazo de 
sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação volun
tária ou captura, sem que para isso tenha dado causa, 
será posto em liberdade. 

Equiparação ao processo de deserção 

Art. 465. Aplica-se ao processo de insubmissão, para 
sua instrução e julgamento, o disposto para o processo 
de deserção, previsto nos §§ 49, 5{>, 6" e 7" do art. 457 
deste código." 

Art. 2• O capítulo III do título II do livro II, do Decre
to-Lei n' 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Pro
cesso Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Do processo de deserção de praça com ou sem-graduação 
e de praça especial". 

Art. 3' A àlínea b do art.~ 13 do Decreto-Lei n' 1.003, 
de 21 de outubro de 1969 - Lei da Organização )udiciária 
Militar, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13. 

b) Conselho Permanente de Justiça, pai-a processar e 
julgar os insubmissos e os acusados que não sejam oficiais, 
exceto o disposto no att. 40, incíSO- IX, alíneas b e c 
deste decreto-lei." 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç_ão. 

Art. 5' Ficam revogados os arts. 458, 459, o capítulo 
IV, do título II, do livro II e seus arts. 460, 461 e 462, do 
Decreto-lei n' 1.002, de 21 de outubro de 1969 .,- Código 
de Processo Penal-Militar, e a alínea c e o§ 3" do art. 13, 
o art. 17, o parágrafo único do art. 43, o parágrafo único 
do art. 44 e a alínea g do art. 68, do Decreto-Lei n' 1.003, 
de 21 de outubro de 1969 - Lei da Organização Judiciária 
Militar. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -~Em votação 
a Emenda n' 1-CCJ. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentàdos. (Pausa.) 

Aprovada. 
· A matéria vai à Comissão Dire_tQJa para a redação final. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N" 1-CCJ 

Suprima-se o ar!.' 3' do Projeto de Lei da Câmara n' 
27, de 1991- e modifique-se a ementa -e õ art. 59 -do mesmo 
projet~, q~_e passam a ter a seguinte redação: 

"Altera disposições do Código de Processo Penal Mi
litar. 

Art. 5' Ficam revogados os arts. 458,459, o Capítulo 
IV do Título II do Livro II e seus arts. 460 a 462 do 
Decreto-Lei n• 1.002, de 21 de outubro de 1969- Código 
de Processo Penal Militar e disposições em contrário." 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 8. 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 14, DE 1990 

Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Càmara 
n' 14, ~de 1990 (n' 2.922!89, na Casa -de origem), que 
estabelece princípios para punição da violação dos direi
tos e deveres individuais e coletivos, tendo 
~PARECER; sob n• 62, de 19\11, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania,- favorável ao 

projeto com a Emenda n9 1-CCJ, de redação. -

A matéria constou da pauta da sessão de 3 de junho 
passado, quandO teve a sua apreciaÇáó adiada para a presente 
sessão. 

Em discussão o projeto e a emenda de redação, em turno 
único. (Pausa.) 

O Sr~ Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, p-eço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Conéedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo também 
pela liderança do PMDB, fixando a posição de minha bancada 
a_r_espeito dessa matéria. 

O PMDB votará 'jnão" a esse projeto de lei constante 
do item 8, que "estabelece princípios para punição da violação 
dos direitos e deveres individuais e coletivos'', quase que pela., 
razões._ técnicas do item 6. Na verdade, trata-se de matéria 
atinente ao Código Penal e com critérios, no entanto,- que 
não-sao relativos a códigoi são critériOs de legislação ordinária, 
em matéria com natureza de Código Penal. 

Por outro_ lado, ela pouco acrescenta, Sr. Presidente, e 
ainda cria algumas circunstâncias que poderão gerar dificul
dades aos juízes e tribunais no futuro. Por exemplo, no art. 
19, nesses aumentos das penas, entendemos que haverá, de 
futuro, uma grave confusão com a_ aplicação do código e a 
aplicação desta lei. E sem mais delongas- porque já estamos 
com a sessão muito adiantada e os trabalhos desta tarde já 
estão muito cansati'!os -, quero apeç..as fixar a posição do 
meu partido, que será de rejeição ao item 8, por imperfeição 
técnica do projeto e por considerarmos inadequado resolver
mos assuntos dessa natureza através desse tipo de legislaÇão. 

É a pqsição do PMDB. se-Ior necessário, se a discussão_ 
se aprofundar. o nosso partido apresentará amiudadamente 
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as suas razões, após o pronunciamento de-ou_tros companhei
ros. 

O Sr. José Paulo Bisoi--Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena_dor. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Para discutir. 
Sem revisão dn orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
todas as considerações que fiz em relação ao projeto f~feren~e 
a dano ao patrimônlá cultural são válidas neste caso aqui. 
E o são com um acréscimo muito importante: eSte projeto 
é inconstituCional Além de ser dispersivo, ambíguo, vago, 
isto é, de não ter nenhuma das características in-dispensáveis 
para ser uma lei penal, ele é nitidamente inconstitucional, 
porque dispensa aos funcionários públicos, aos servidores pú
blicos, às autoridades públicas um tratamento desigual, desfa
vorável, pelo simples fato de a pessoa ser autoridade pública. 
Se a pessoa que exerce uma função pública cometer um dos 
delitos que envolva, na sua objeti.vidade jurídica, alguns dos 
direitos fundamentais previstos pela Constituição, haverá um 
aumento de pena, o que significã que. qUalquer que seja o 
delito, por exemplo, o delito de furto, o delito de violação 
domiciliar, o delito de homicídio que não têm nada a ver 
com o exercício de uma função pública, apesar disso, o· fato 
de o servidor ser oficial de justiça vai agravar a punição. 

Isso é um absurdo, porque ofende inteiramente O prin:.. 
cípio da isonomia! E, além disso, destrói, por completo, a 
técnica do Código Penal, que, na definição das agravantes, 
tem uma certa hierarquização, estabelece_sempre um aumento 
de pena em função de uma causa adicional. E essa causa 
está sempre ligada ao. crime de que se trata. Aqui não, generi
camente! Pelo fato de ser funcionário público, se cometer 
um crime que não tem nenhuma vinculação com a função 
pública, ele vai ter um acréscimo de pena: Quer dizer, isso_ 
é um tratamento penal diferenciado e ofende o princípio cons
titucional da isono!llia. E, pergunto: qual é a necessidade 
desse projeto? _ ·~ ___ _ 

Que coisa mais obsessiVa está -acontecendo neste País! 
De um lado a violência se multiplica; de outro, a obsessão 
punitiva adquire uma fisionomia- tal que se quer punir tudo, 
até o que não se tem razáo de punir. Estamos em duas extremi
dades, em duas polaridades, estamos perdendo o sentido. 
E há outro aspectO --:--- não quero ser muito extenso - há 
em que se compara uma igreja a umá ca-sa; Um sindicato 
a uma casa. Mas, para os efeitos penais,~isso é grave. Entãq, 
é precis-o conside-rar outras ·assoCiações~ oUtras fundações be
neméritas. Também vão ter que ser consideradas para os mes
mos efeitos. ~ conceito de ca_sa, no Direito, é i:DültO sério, 
porque a casa é uma extensão da liberdade individual. Quer 
dizer, casa não é apenas -cas-a~-em: -Direito- Penal. Casa é o 
ser humano em uma de suas mais positivas extensões. E, 
agora, aqui, de repente o sindicato vira casa, a igreja vira 
casa e não sei -o quê m3is vira casa. -

Entendo que o que se pretende nesse projeto é u-m excesso 
legislativo que, além de tudo é manifestamente incoriStitu
cional. 

Sugiro que o projeto seja rejeitado. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra 
para falar pela Liderança do PFL, 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, por não ser oportuno 
o projeto, e, mais do que isso, por ser indiscutivelmente in
constitUcional, o PFL vota contra. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Tem a palavra 
v, Ex• 

ÓSR. MAURíCIO CORRÊA ('PDT- DF: Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presídente, apresenter Um. 
requeiimeÍlto para reexame dá Comiss3.o de ·côósfíh.ii_çiiô,· 
Justiça e Cidadania que será lido agora; por esse motivo, 
faço uma ponderação aos Srs. Senadores, no sentido de que, 
ao invés de o votarmos hoje, o reencaminhássemos à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de que possamos 
examinar a inconstitucionalidade. 

É o requerimentO que formulo, neste instante, pedindo 
a V. Ex~& suporte para esse reexame. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

-É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 427, DE 1991 

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea b do 
. art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 

do Projeto de. Lei da Câmara n9 14, de 1990, a fim de que 
seja encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. . _ . _ _ _ _ __ _ 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991.- Senador-Mau
rício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

~· Rejeitado. 
Em votação o projéto sem Prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado o projeto, está prejudicada a emenda. 
A matéria irá aO arquivo, feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1990 
(N• 2.922/89, na Casa de orígem) 

Estabelece princípios para punição da violação dos direi
tos e deveres individuais e coletivos. 

o-congresso Nacional decreta: 
-- Art. 1~ As violações aos direitOs- in-dividuais e coletivos 

serão punidos na forma prevista na lei penal, obedecidos os 
seguintes princfpíos: -

I- a pena será aumentada de 113 (um terço) se a violação 
for diretamente cometida por autoridade pública ou com sua 
conivência; 

II- será considerado conivente e punido com 1/3 (um 
terço) da pena cominada à infração aquele que, tendo conheci
mento comprovável do fato criminOso e da sua autoria, deixar 
de comunicá~lo à autoridade competente; 
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III - nos crimes de que trata este artigo o autor res-po•
derá por danos materiais ou morais, conforme a extensão 
õos prejuízos ocorridos. _ _ _ _ _ 

Art. 29 Excetuados os membros das respectivas comu
nidades, a entrada ou permanéncia nos templos, escolas e 
sindicatos só se fará cóm o- consentimento -de seu~ -dirigentes, 
titulares ou representantes, salvo em caso de flagrante delito, 
ou para prestar socorro ou, durante o dia'· por determinação 
judicial. 

Parágrafo único.- - A- violação do disposto neste artigo 
sujeitará o infrator à pena prevista para a violaç-ão-de domiciliO 
(art. 150 do Código Penal) aumentada de 1/3 (um terçó), 
sem prejuízO do disposto nos§§ 1~' e 29 do mesino diSPOsitiVO. 

Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. Maurício Corrêa- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem. 
Sem revisão do_ orador.) -Sr. Presidente, para que se encerre 
esta sessão, falta somente um item da pauta a ser apreciado, 
motivo pelo qual gostaria que V. EX' considerasse Q_ pedido 
de informação que ora faço à Mesa. 

O Senado votou há uns dois ou três meses, aqtii não 
fala a data, o Parecer n? 180, que se converteu, na verdade, 
na redação final do Projeto de Resolução n' 31. 

"Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu Presi
dente, nos termos do art. 48, item XXVIII, do Regímimto 
Interno, promulgo a seguinte resolução: 

Altera os anexos I e II, da Resolução n' 87, de 1989. 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1• Os anexos I e II da Resolução n' 87, de 1989, 

ficam alterados na forma dos ane_::J:OS I e II, dessa reso
lução; 

Essa resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ -· _ __ _ 

Revogam-se as disposições em contrário." 

Apesar de já ter sido votada, até hoje, na verdade, não 
foram colocadas em prática as determinações co_ntidas nessa 
resolução. Trata-se, evidentemente, de uma norma que, colo
cada em vigor, vai exatamente resolver a situação de muitos 
modestos servidores desta Casa. E, até hoje, não houve uma 
resposta incisiva a respeito. Por que não cumpriu e por que 
não se cumpre'? 

De modo que, se V. Ex~ não tiver condições agora, Sr. 
Presidente, gostaria que oportunamente fosse respondido esse 
meu pedido de info.rmação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O pedido de 
informação de V. EX' será levado ao conhecimento da Presi
dência. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -

Item 9: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 12, 
DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do Regiruento 
Interno) 

Cria o ConSelho Nacional de Justiça e dá out.ras provi
dências. (1' sig~atário: Senador Maurício Corrêa.) 

A comissão incumbida do exame da proposição não emi
tiu o seu parecer no prazo regimf:rilal de 30 dias improrro
gáveis. Assim, a matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto' no art. 358, capU:t, do Regimento Interno, 
para que o Plenário delibere se a proposta deve ter prossegui
mento em sua tramitação. 

Em votação o prosseguimento da tramitação da proposta 
de Emenda à Constituição n9 2, de 199L 

.OsSrs. Senadores que aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. _ . 
A matéria constará da Ordem do Dia <;la próxima sessão, 

etn fas_e_de discussão._ . 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se à 
votação do Requerimento n9 423, de 1991, de u.Jgência, lido 
no Expediente, para o Ofício n' S-32, de 1991. 

Qs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pau&a.) 

· Aprovado. _ 
A matéria a qUe se- refere o reqUerimento será incluída 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
redações finais de proposiÇõeS, aprovadas na Ordem do Diã 
de hoje e que, nos termos do parágrafo único do art. 320, 
do Regimento Interno, se não houve__r: objeção do Plenário, 
serão lidas pelo Sr. J• Secretário. - -

São lidas as seguintes: 

. REDAÇÕES FINAIS . 

P !RECER N• 242, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 72, 
de 1991 (n• 365-B/90, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a i-Cdação finai do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 72, de 1991 (n• 365-B/90, na Cãmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Atlântida FM de Caxias do SulLtda., para explorar 
serviço de radiodifUsão sonora na cidade de t:axias do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de agosto de 1991. 
-Mauro BenevideS, Presidente -Alexandre Costa, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 242, DE 1991 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28~ do Regímento 
Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

Aprova o at() que outorga permissão à Rádio Atlântida 
· FM de Caxias do Sul Lida., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Caxias do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

O CODgfesso Nacional decreta: 
_____ Art. 1 ~ _É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n' 60, de 26 de junho de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Rádio Atlântida FM 
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de Caxias do Sul Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Caxias elo Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 29 Este decre-to legislativo entra em -vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 243, DE 1991 
(Da Comissão Diretora} · 

Redação final do Projeto de D~creto Legislativo n' 73, 
de 1991 (n• 369-B/90, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretoraapresenta a redação final do P'rÔjeto 
de Decreto Legislativo n'73, de 1991 (n• 369-B/90, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que_ outorga permissão 
à Empreendimentos de Radiodifusão Embalo Ltda,, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora na cidãâe de Itaocara, 
Estado do Rio de Janeiro. _ _,_, 

Sala de Reuniões da Comissão, 6--de agosto de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa,_ Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Lucídio Poriella. 

ANEXO AO PARECER N• 243, DE 1991. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente~ nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA TIVQ N• , DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Empreendimen
tos de Radiodifusão Embalo Ltda., para explorar serviço 
de radiodifus_ão _sonora na cidade de Itaocara, Estado do 
Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: _ -
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n• 28, de 1' de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado 
das Comunicações,- que outorga permissão à Empreendimen
tos de Radiodifusão Embalo Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem -direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sónora em freqüência oiOdulada, na cidade de Itaocara, 
Estado do Rio de Janeiro. _. · 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigór ·na data 
de sua publicação. -

PARECER N• 244, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 74, 
de 1991 (n• 370-B/90, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação filial do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 74, de 1991 (n' 370-B/90, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade Jandáia Ltda. ,_para explorar serviço de radio
difusão sonora na cidade de Jandáia do Sul, Estado do Paraná. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de agosto de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa, Relator 
- Racbid Saldanha Derzi - Lucídio PorteUa. 

ANEXO AO PARECER N• 244, DE 1991 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente, nos termoS do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno, promulgO o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991 

- Aprova o ato qUe o~torga perníissãO à Rá'dio Cidade , 
Jandáia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra na cidade de Jandáia do Sul, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 <:> É aprovado o ato a que s_e refere a Portaria 

n• 85, de 17 de julho de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações~ qUe outorga permissão-à-Rádio Cidade Jan

-dáia Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço .de radiodifusã.o sonora, c;:m freqüên
cia modulada, na cidade de Jandáia do Sul, Estado do Paraná. 

Art. 29 Este decreto legislati":o entra em vigói iLã data 
de Sua publicação. · · · - · ' 

PARECER N• 245, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 75, 
de 1991 (n' 374-B/90, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta aredação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n'75, de 1991 (n• 374-B/90, na Câmara 
dos DepUtados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Musical FM Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

Sala de Reuniões da ComissãQ, 6 de agosto de 1991. 
"'""':"' Mauro Benevides, Presidente --Alexandre Costa, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Lucídio Portella. -

ANEXO AO PARECER N• 245, DE 1991 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48; item 28, do Regimento 
Interno, proinulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Musical 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

O Congresso Nadonal deCreta::· -
Art. 1~ É ·aprovado o ato a que se refere- ã POrtaria 

n• 124, de 11 de agosto de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Rádio Musical FM 
Ltda., para explorar, Pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifUsão" sollói"ã em- fréqüên
cia modulada, na cidade de Campo Mourão, Estado do Pa-' 1 

raná. 
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na ·data 

de sua publicação. 

PARECER N• 246, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal das emendas dO ·senado ao PrOjeto de 
Lei da Câmara n• 27, de 1991 (n• 159, de 1991, na Casa 
de origem). 

A Comissão Diretora apresenta- ã iedação final das emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1991 
(n" 159, de 1991, na Casa de origem), que altera disposições 
do Código de Processo Penal Militar e da Lei de Orgariização 
Judiciária Militar. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de agosto_de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lucídio Portella - Iram Saraiva. 
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ANEXO AO PARECER N• 246, DE 1991 

Altera disposições do Có<Jigo de Processo Pe11,al Militar 
e da Lei da Organização Judiciária Militar. 

EMENDAN'1 
(Corresponde à Emenda n' 1, da CCJ.) 

Suprima-se o art. 39 do Projeto de Lei da Câmara n9 

27, de 1991 e modifique-se a ementa e o art. 59 do mesmo 
projeto, que passam a ter a seguinte redação: - : 

"Altera disposições do Código de Processo .Penal Mi-
litar.- ,,,. · ·· 

Art. 5' São revogados os arts. 458, 459, .o caP,ílldo 
IV do título do livro II e seus arts. 460 a 462 do Decre
to-Lei n' 1.002, de 21 de outubro de. 1969 - C6digo 
de Processo Penal Militar e disposições em coritrárlo. 

Dispõe sobre normas gerais para a -organização, o pre
paro e o emprego das Forças Armadas ... 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - As matérias 
lidas vão à publicação. · · · 

Sobre a mesa, reqUerimento que Se~rã lido pelo ~r. 19 

'iecretário. - · · · · - - · · 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 428, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, reciueiro 
dispensa de publicação 1 para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto- de Decreto Legislativo n~ 72, 
de 1991 (n' 365/90, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio Atlântida FM de Caxias 
do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão_ sonora1 

na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porteiia) - A"j)rovado 
o requerimentg, passa-se à imediata apreciação· dâ rêdação 
finai. 

Em discuss!o a redação finai. (Pausa.) 
Os Srs_. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lião pelo Sr. 1' Secretãrio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 429, DE 1991 

Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 73, 
de 1991 (n' 369/90, na Câmara dos Deputados), que aprova 

· o ato que outorga permissão à Empreendimentos de Radio
difusão Embalo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 

, sonora n_a cidade de Itaoc'ara, Estado do Rio de Janeiro. 
· Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteiia) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
finàl. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendO quem peça a pa,avra, encerro a discussão. -
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam .queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

- Aprovada a redação fillal, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteiia)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. - --

É lido e aprovado o seguinte:. 

REQUERIMENTO N• 430, DE 1991 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final d9 Pr_ojeto de Decreto Legislativo n~ 74, 
de 1991 (n' 370/90, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ·ato que outorga 'permissão à Rádio Cidade Jandáia Ltda. 
para explorar serviço· de radiodifusão sonora, na cidade de 
Jandáia do Sul, Estado do Paraná. · 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. - .Odacir Soares. 

O SR. PRES.IDJ;;l'jTE (Lucídio Porteiia) - Aprovado 
·o reciuerimento, pãSsa-.se· à imediata_ apreciação da redação 
1inal. - -

Em discussão-. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uSo da palavra, encerro 

a-discussão. -
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a reqaçã<;> final, o projeto vai à promülgação. 
O SR. PRESIDI;;NTE (Lucfdio Portei!a)- Sobre a mesa, 

requerimento que Será lido pelo Sr. 1' Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQ~Rl!"ENTO N' 431, DE 1991 

Nos termos do. art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
diSpensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 75, 
de 1991 (n' 374/90, Jl~.Câmara dos Deputados), Que aprova 
o ato que outorga permissão ã_Rádio Musical FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Campo 
Mourão, Estado do Paraná .. 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteila) - Aprovado 
o reql.)-erimento, passa-se ã imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
-- - Náo- fiaVenOo- quem--queira razer-uSO -da -palavra,- encerro 
a discussão. ' 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

· Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteila f- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 432, DE 1991 

Nos tet'(llos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, -
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da redação final da emenda ao Projeto--~e Lei d;::~: Câmara 
n• 27, de 1991 (n' 159/91, na Casa de oniem), de inídatlva · 
do Presidente da Rep~blica, que altera disposições dO Cõdígo 
de Processo Penal Militar e da Lei da Org-anização Júdidái'ia 
Militar. · · · · · ~--

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991 .. - Esperidião 
Amin. '' 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado 
o re-querimento, passa-se à imediata apreciação ·_da redação 
final. . .. 

Em discussão. (Pausa.) . 
. Não havendo quem peça a patàvrà, eOCer'!Ct a .dis~~sSã.o. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perirtanecer 
sentados. (Pausa.) . . . 

Aprovada a r~dação. final, o prOjeto ifá ·à Câmara dos 
Dejlutados. 

· O SR. I'RESIDENT.E (Lucídio l'orteUa) - Concedo a 
palaVra ao nobre Sena'dor Marco Maciel pata uma breYe~COomiJ-
nica~o. · 

. O SR. MARCO MACIEL (I'FL -. PE. Para breve comu-. 
nicação. Sem revisé}o do orador.)_--sr: PfeSideri.te, Srs.Sena
dor.es, gostaria de falar sobre um teitl~ e~tfemameilte. i~ por
tante, mas serei também muito breve. Refiro-me a uma soleni
dade ocorrida~ hoje, no Palácio do PlanaLio, 'alusiVa ·à in~ia~ 
lação do Conselho da República. . . . " . 

Como sabe. V. E_x~ e os Srs. ··sel).àq~res, a Constitl&Ção 
Federal_ de 1988 ciiQll. uni mecanis~q ÍJ1S~i~ucio·nal_novo pre
visto nos arts, 89. e 90 .da atual Cal,t~ Magna. É o chamado 
Conselho da República. _ . · 

Poderia dizer que o referido conselho tem como finali
dade precípua ser um órgão prevenidor de crises, porque, 
na realidade, pela sua própria composição, compréende os 
integrantes tanto do Poder E;<çcutivo quá.ntb do Poder Legis
lativo. Não significa- dizer que estão dando de presente os 
dois poderes essencialmente políticos-.-- friso: o- Poder Legis-
lativo e o Poder Executivo. · 

De outra parte, Sr. Presidente, neles estão preserltes, 
pela própria composição do órgão, os representantes das dife~ 
rentes tendências políticas, quer do Governo, quer da Oposi
ção, porque, como sabe V. Ex~, o dispOsitivo constitucional 
e a lei que o regulamentou, a Lei n~ 8.041, de 5 de Junho 
de 1990, estabelecem, tanto a COn$titiJição quanto a lei, que 
integrarão o conselho não somente os líderes da Maioria mas 
também os líderes da Minoria, o que significa -Jrisq IJlais 
uma vez- a presença ipso facto de parlamentares de diferen
tes tendências. 

A solenidade, Sr. Presidente, que hoje se realizou teve 
a presença de todos os membros do Cq:hselho da República 
e de seus suplentes, bem assim dos ministros de Estado, de 
parlamentares, inclusive, entre eles, do ex-Presidente daRe-
pública, o Senador José Sarney. _____ _ 

Durante a referida solenidade usou da palavra o Presi
dente da República, Fernando Collor de Mello. E o seu discur
so foi, a· meu ver, um discurso extremamente apropriado ao 
momento em que se instalava_ o ÇonSelho_ da_ ~epública e 
ao mesmo tempo se dava posse aos seus integraiites. 

O que esperamos, Sr. Presidente, é- que com -a presença 
desse órgão na arquitetura institucional brasileira tenhamos 
um mecanismo que seja garantidor da governabilidade, isto 
é, um mecanismo que venha a dirimir coriflitos, teriSOes que 
se observam no funcionamento dos pOderes da República, 

e._é'algo que nãO ocorre apenas em nosso PaíS, rilas em-tOdos 
osopa.fses de) mundO. CoÍn relação ao nosso País, uril iilS:titUtó 
dessa natureza é ainda mais i_inportante, sobretudo quando 
sabemos que ·se trata de um P~fs que tettrinstitulçõe:s ainçla 
n~o sólidas, frágeis ainda- infelizmente devemos co:n_fessá-lo 
-: ~ _q':H~, ·conseq'üeníe'mentê,' muitO Vai depender do funciona
mento de instituições cõmo o receriteinente cçmcebido Canse-' 
lho da República. A propósito~ antes de encerrar, Sr. -Presi
dente, gostaria de dizer que a Constituição que o criou permi
tiu q_ue posteriormente o COngrésso logo tratasse de regula
mentá-lo. A CoAstitu_ição ·conCebeU O ConSelho da República 
~m outubro de 1988, cçmo todos nós o ~~bemos~_:e iá: em· 
JUnho de 1990 o. Congresso Nacional havia aprovado a lei 
que o regulamentava e isso foi o que ensejou, conseqüen
temente, 'que já agora 6 tivéssemoS instalado. 

Sr. Presidente, gostaria, ·também, de diZer que, alén'l da 
solicitude e presteza com que se hoUve o Congresso na regUia
m~~tação desse dispositivo constitucional, entendi extrema
mente apropriadas as palavras proferidas pelo Senhor Presi
dente da República por ocasião ·do even_t_o. _.Sua Excelência 
m~~Cio~~u 3 'iniJ)ortàhi::ia· dó ·coilselho, alertOU para 'o 'mo
mento em que esse conselhp se. estahelece, ao dizer que a 
criação do Conselho da República CoinCide oom· ó ·momentO· 
de excepcional importância da, história brasileira poiS, ã.cres
ceritou ele, viv'eirtos um tempo em· que o Governo, ·eleito 
pela maioria do-po"vo; decide enfrentar os giganteScos desafios 
de modernizar o País, lutando contra um legado centenário 
de desigualdades. Além disso, Sua Excelência falou, também, 
sobre os desafios instituciOnais e, sobretUdo, a·respéito da 
necessidade de se pensar em mudanças_ na nossa legislação; 
iriclusiVe·, ·na légiSJaçã~ ~o~·stit~c~dnal ~~-~sileira._ 

Por esta _r;:ti:ão, Sr. ~residente·, ao Cônch.iif as 'rilinhas 
pal~vras, gosta!ia dê pedir a V. Ex~ que determinasse, com 
ãs minhas palavras, fosse escrito nos Anais da Casa o discurso 
proferido pelo Presidente Fernando Collor. 

_ Entendo que o Congresso Nacional não poderia· deixar 
de ter o registro sobre a instalação deste conselho e não pode~ 
ria deixar, em conseqüência ·disto; de ter o registro sobre 
as palavras que, por ocasião da instala·ção e posse do conselho, 
proferiu o !'residente Fernando Collor de Mello. 

São essas, Sr. Presidente, as palavras que gostaria de 
proferir neste instante. Agradeço a V. Er' e aos colegas a 
oportunidade que me foi dada de comentar esse evento tão 
impottante para a vida do País e, de modo especial, para 
o aperfeiçoamento institucional-da democracia brasileira. 

Era isto que eu queria dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A Ql.JE SE REFERE O SR. MARCO 
MACJEL EM SEU PRONUNCIAMENTO: . 

DISCURSO 00 SENHOR I'RESIDE.)'ITE DA REI'ÚBUCA 

NA CERIMÓNIA DE INSTALAÇÃO E I'OSSE 
DOS MEMBROS DO CONSELHO DA REPÚBLICA 
-- - - -

Com grande satisfação instalo, hoje, o Conselho da Repú-
blica e dou posse a -seus membros. -

Cada passo no sentido de concretizar .os dispositivos con
sagrados na Constituição Federal de 1988 representa um aVãn.
ço na consolidação da democracia e da ordem legal. 

A plena vigência do estado de direito, 3 restauraÇã(:, inte~ 
gral dos direitos políticos e civis foram conCi_üistãS duramente 
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alcançadas pel~ povo brasileirp, co~ a instituiçâo d~ _um regi
me qapaz de assegurar .liberdade, segurança,_ prosperidade 
e justiça. . . , . , . -

A Nação compreendeu' que a lei deve ser a fonte· de 
todo poder e de toda autoridade. · · · · · • · 

A ·~ação CÇimpFee~deu 1 também, que a matriz da legali~ 
dade é a Constituição, o instrumento -e a garantia, por excelên
cia, da governabilidade. 

Senhoras e Senhores, 
A Carta de 1988 é o marco do reencontro do :a_rasil com 

a normali,dade democrática: u'm ·documento yivo 1 g~n~ro~9 
e inspirador._ . 

Muito mais dp que um (!lenco .de direitos.e_ deVeres, a 
Constituição é verdadeiro contrato de estabilidad_e social e 
política, fundamental para o convíviO harmôniCO de todos 
os brasileiros e para a superação pacífica das desigualdades 
sociais, econômicas e regionais. 

A Constituição de 1988 concebeu inovações que visam 
ao equihbrio e à moderação, no processo de tomadas decisões, 
em momentos deliCados da vida nacional. 

Entre elas figurâ Ó Crifls~Ihoda Repdblica;-órgão-coDsulw 
tiVo, pl-e_sidido pelO Chefe de _Estado. e compOsto pof -voZes. 
representativas. da ciçladania.. . . . · - . . _ 

. Os conselheiros que. o integram são cidadãos de_ notóri\.1 
saber, de firmes ideais cívicos, de grande experiência enl aSslln· 
tos de Estado, e serão ouvidos à honi das decisões qUe envol
vam a preservação do sistema federativo e do própri(' regime 
democ_ráticQ. . . - . . .. . . ... _ 

O. Coriselho. da República é_um mecanismo -de aütu~des_a 
da democracia, de proteção contra _o arbítrio, quando medidas 
urgentes e de excepciririal relev~ poTfticO deva_~ ser tomadas 
pelo Governo, taiS cOmo a· intervenção federal, a decretação 
do estaçlo de,d,ef~s;:t ou do est~Qq çl~ s{tio, e_quando S1,ugirem 
quest6es_relevantes para a estabilidade das instituições demo· 
cráticas. · · · 

Na defesa da democracia,- poderá cumprir o papel de 
verdadeira consdência ciítica rtão só do Executivo·, mas de 
todo o aparato estatal, promovendo maior integração dos Po· 
deres e facilitando o entendimento político. 

Senhoras e Senhores, 
A instalação do Conselho. da República coincide com 

um momento de excepcional importância da história brasi· 
leira. 

Vivemos um tempo em que o Governo, eleito pela maio.: 
ria do povo brasileiro, decide enfrentar o gigantesco desafio 
de modernizar o País, lutando contra um legado centenário 
de desigualdades. 

Vivemos um tempo em que se busca em patamar mínimo 
de estabilidade económica, condição necessária parã a reta· 
mada do crescimento seguro e sustentado. 

Vivemos um tempo em que a sodedade procura fortalecer 
uma nova ética de convivência coletiva, baseada no respeito 
ao próximo e na proteção dos desassistidos. 

Chega a surpreender a alguns analistas políticos que tais 
esforços para a reconstrução nacional venham sendo empreen
didos num quadro de absoluto equihbrío entre os Poderes 
e de respeito ao marco constitucional, sem hegemonias, tutelas 
ou intervenções de qualquer das partes_ envolvidas. 

Ttãta-se de um acontecimento inédito na história deste 
País, notável realização para um sistema político que c_onhece 
há pouco tempo a plenitude democrática. 

Senhoras e_Senhores, o Governo do Brasil vem liderando 
um amplo projeto de transformação. 

Esse projeto procura colocar o País em sintonia com radi· 
cais e rápidas mudanças no mundo contemporâneo. 

Delas não podemos ficar fora, porque se isso acontecer 
estaremos condenando o povo brasileiro à estagnação e à 
marginalidade. 

O Brasil, portanto, tem pressa. 
Pressa que n·ão significa açodamento e desrespeito aos 

valores cardiais da nacionalidade. 
O Governo, Caril a cooperação e-coresponsabilidade dos 

demais Poderes, temwse esforçado para concretizar as mudan
ças necessárias à modernização do País dentro do mais abso
luto respeito à ordem constitucional. 

Convém ressaltar, contudo, que, em alguns casos, as mu· 
danças exigidas pela wciedade requerem adaptações ou ajus· 
tes de determinados dispositivos da Constituição, dentro de 
um processo regular de ·aperfeiçoamento da _ordem legaL 

Algumas propostas para possíveis emendas foram indica· 
das, para amplo debate, no corpo do PrOjéfo" de Reconstrução 
Nacional, que apresentei; em março deste ano, como uma 
plataforma para a retomada do desenvolvimento e correção 
de nossas históricas distorções sociais: · · __ 

Esse desafio está a pedir que os intérpretes da Consti
tuição, e·m especial- o SUpremo Tribunal Federal, levem em 
cOnta a dinâmica sOcial e política do momento que vivemos, 
reconhecendo, como já têm feito, o incontornável desejo de 
mudança manifestado pelo povo brasileiro. 
-- -A própria vontade constituciona_t assinala isso. 

Os Poderes co-nstitucídos devem assumir integralment~ 
sua quota de responsabilidade na tarefa ingente de moderni· 
zação do Brasil. 

Como afirmou o· Presidente da Assembléia Nacional 
Constituinte, o Deputado Ulysses Guimarães, a COnstíii.J.ição 

. de 1988 inova (passo- a -citai) "ao dividir competência para 
vencer dificuldades, contra a ingovemabilidade concentrada 
em um, possibilita a govemabilidade de muitOs". 

O Conselho da República é, sem dúvida, uma criação 
constituc?onal que permite ampliar a visão do Presidente da 
República e instruíwlo D.i:t tomada de decisõe·s de crucial impor
tância para o destino da República. 

Senhores Conselheiros, 
A cerimônia de hoje transcende seu próprio conteúdo 

para simbolizar a unidade nacional que todo país democrático 
procura. 

A unidade que estou determinado a promover lança uma 
ponte entre o passado e o futuro, para a superação de ressenti· 
mentos e preconceitos estéreis, e para a realização dos valores 
e aspirações maiores de nossa gente. 

Ao dar-lhes posse no Conselho da República, manifesto 
minha confiança no descortino, na experiência e na profunda 
fé Do futuro de grandeza e prosperidade do Brasil, que os 
trouxeram até aqui. 

Estou, certo de que irão dar-me o conselho sábio, a orien
tação segura, a indicação dos_ melhores caminhos a sere_m_ 
trilhru:los. 

Tenho empenhado todas as minhas forças na construção 
de um Brasil novo que dê dignidade, aaranta a liberdade 
e promova a justiça para seu povo. 

Com o apoio do Conselho da República, com a partic1· 
p-ação ·construtiva dos demais Poderes, e com o engajamento 
de todos os brasileiros, haveremos de alcançar esse·objetivo. 

Deus nos ajudará a vencer! 
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O Sr. Eduardo Snplicy- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - C9,ncedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte 'discurso.) =--Sr. Presidente, em nome 
do Partido dos Trabalhadores e levando em conta o disposto 
no art. 50, § 1':>, da Constituição Federal, desejo infotmar 
que encaminhei re-querimento ao Presidente da Comis~o Mis
ta de Orçamento, Senador Ronaldo Aragão, no sentido de 
que seja convocado o Secretário de Assuntos- Estr(\-tégicos 
da Presidência da República, Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos, 
para prestar pessoalmente a esta comissão informações relati
vas à execução orçamentária de sua Secre~aria, bem como 
das unidade...s gestoras a ela vinculadas em face d<!S quatro 
matérias publicadas no Jornal do Brasil, nos dias quatro e 
cinco do corrente mês, que abordam o problema da falta 
de transparência e da forma_ singUlar com que tem sido r_eali-_ 
zada a execução orçamentária daquela Secretaria e de suas 
unidades gestoras. Torna-se 'imperativa a convocã.Ção do Sr .. 
Secretário de Assuntos Estratégiços para detal~ar, !llinuc!osa
mente, a aplicação de recurs_o_s_ públicos sob- sua· reSponsa
bilidade, dentre os quais podemos destacar os "serviços de 
caráter-secreto ou resetva<to". . _ . 

É preciso. Sr. PreSidente, que tanto no Senado quanto 
na Câmara dos DepUtado"s venhamos a conhecer mais de perto 
o que realmente ocorre com esse item_ denominado «serviços 
de caráter secreto ou reservado". Há indícios de q_oe poderão 
ter sido cometidos abusos, e até por ocasião da apreciação 
da próxima mensagem orçamentária, tenhamos maior ciência 
do que realmente aconte_çeu. _. ., --·- __ 

O Presidente da Comissão Mista do Orçamento, Senador 
Ronaldo Aragão, informou-me que, provavelmente, na terça
feira,'ãs 10 horas e. 30-minutoS", aquela Comissão examinará 
o referido requerimento a firifde que seja marcado dia para 
que o Sr. Pedro_ Paulo Leon_i Ramos possa prestar os devidos 
esclarecimen_tos à Comissão Mi~ta~ que congrega-represen-
tantes de ambas as Casas do cOrigreSsO--NaC~~:n~al.- . - -

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presid~nte, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) -:- Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi· a palaVra para 
reportar-me ao requerimento do en_1inente ~e-nadqr EduarQ.o 
Suplicy, que está, inclusive, dentro da linha já traçada pelo 
Senhor Presidente da República em relação àquilo que deve 
fazer o Secretário Pedro Paulo Leoni Ramos, no sentido de 
esclarecer o Congresso Nacional sobre a aplicação da chamada 
"verba 'secreta" do Governo· Federal. 

Na realidade, todos os países democrátic_o~ e não demo
cráticos dispõem de verbas secretas que podem ser aplicadas 
em proveito da própria Sociedade e em benefício da segurança 
do próprio Estado e da própria Nação. Mas queria fazer essa 
observação apenas para corrigir, de certa forma, uma palavra 
que S. Ex~ pronunciou~-no sentido de que haveria indícios 
da aplicação irregular desses recursf:?s. ~té este CJ?.OJJ?-ento, 
não existe indício nenhum de aplicação irregular de qualquer 
recurso relacionado coni as verbas secretas. 

A imprensa noticiou a existência dessas verbas secretas, 
aprovadas, incluídas e inseridas no Orçamento da União e,_ 

portanto, com pleno e amplo conhecimento do Congresso 
N3c:#o~al conseqüentemente, co:rif o pleno e amplo aval do 
mesmo e, dessa forma, um documento legal a ser executado, 

·nãturalmente, pelos órgãos que têm a competência de auto
rizar as despesas dos diversos poderes da União. 

De modo que o GOVerno está plenamente consciente 
do dever que tem de prestar informações ao Congresso Nacio
_nal, do dever que tem de estar sujeito à fiscaliZação do Con
gresso Nacional. O requeriinento do Senador Eduardo Suplcy 
apenas regula a maneira pela qual essa questão deve ser expos
ta ao Congresso Nacional. 

Em uma outra oportunidade, um alto funcionãfio do Go-
vemo pretendeu vir aqui prestar esclarecimentos e o Con
gresso considerou que a iniciativa daquela autoiidade do Po
der Executivo n~o eStaVa adequada às normas regimentais, 
quer do Senado, quer da Câmara, quer do Corigressó Nacio
nal. 

Portanto, o requerimento de S. Ex~ preenche essa necessi
dade de se permitir a presença de um representante do Poder 
Executivo junto ao Corigtesso Nacional para prestar esclare-
cimentos. - -

Até -:-ste rr:.omento, não existe indíci9 nenhum de irregula
ridade. O que e:x:iste é a notícia da impre:risa de que o Governo, 
através da Secretaría de Assuntos Estratégicos, vem aplicando 
recursos da chamada "verba secreta". 

Eram eSse-s os ésclareciritentos q-ue eu qu-eria -prestar, 
Sr. Presidente. 

O Sr. EdUardo Suplicy- V. Ex~ n:te concede um aparte? 

o SR. ODACIR SOARES - Pois não, nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

- O S"r. Eduardo -Stiplicy - IndíciQs não significam que 
realmente possa ter havido abusos ou irregularidades. Mas, 
como houve pagamentos significativos a determinadas pes
soas, sem o completo esclarecimento das razões, ou das res
ponsabilidades atribuídas àqueles que receberam tais paga
mentos, vê-se a necessidade do esclarecimento. Talvez osgas
tos tenham sido normais, mas_é preciso que sejam esclarecidos. 

O SR. ODACIR SOARES- FitO satisfeito com a corre· 
ção que V. Ex~ acaba de fazer. 

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

O~Sr. Cid Saboia de Carvalho-: Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
p_alavra ao nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. ~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores gostaria, neste 
momento, de expressar o pensamento da Liderança do 
PMDB. 

Sr. Presidente, s·rs~- s·eó.ád-or_es, eStá -emex-ame~-Júl"Câma
ra dos Deputados, o projeto de lei oriundo do Goveino-PCde
ral, concedendo o q~e se chamou de aumento linear de 20%. 

Mais uma vez, estamos difere-nterriente considerados, os 
serVidores públicos, de um modo geral, neste projeto de lei. 
Há tratamentos diversos: o aumento varia, evidentemente, 
de 20%, mas pode-cbegar ã maiS-âe 200%, 250% ou até 
260% em alguns casos. ~ ~ 

O caso mais gritant,ê-díz respeitO à iíiiiVefSidãde brasileira, 
porque o Govei'no Federal, na verdade, concede_ um aumento 
llffi pouco ma~or_c!o que os 20%, tal_yez até duaS Ou 3 vezes 
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maior, mas que representa uma pequena fração do mereci
mento do professor e do funcionário da universidade brasi
leira. Merecimento e direito, porque, ao longo dos anos, a 
universidade, como um todo, foi achatada, desmoralizada, 
espezinhada, nessa luta contra a universidade, funcionários 
e professores foram tomados como bodes expliatórioS e, hoje, 
percebem salários irrisórios e humilhantes. 

É preciso que a Liderança do PMDB, Sr-. Presidente, 
deixe bem claro, no Senado Federal, que o Governo do Sr. 
Fernando Collor de Mello não dialogou com as lideranças 
universitárias, nem lideranças dos funcionários, nem lideran
ças dos professores. O aumento e conCedido pela visão única 
e exclusiva do Poder Executivo, nada resolvendo em termos 
de universidade, como também, Sr. Presidente, nada resolve 
quanto à fome e à privação dos funcion-áriOS-menores, quanto
à humilhação e à indignidade a que estão submetidos os servi
dores púiblicos brasileiros de todos os escalões. 

O que há, Sr. Presidente, é a urgénciã. que a miséria 
decreta, a urgência em se aprovar o qUe quer que seja para 
o funcionalismo. Bom ou inal, que se faça algo, que se faça 
qualquer coisa em favor do funcionários, no momento ein 
que se revela a urgência projetada pelo estado de desespero 
a que foi jogado o servidor público brasileiro. 

O PMDB, tanto nesta Casa como na Câmara dos Depu
tados, está sendo um partido altamente compreensivo, porque 
sabe que o momento é de relevância, é- de urgência, e u-m 
momento difícil, em que esse projeto de lei deve tramitar 
com rapidez, a fim de ser aprovado, porque, assim, algo caberá 
aos funcionados. A miséria é tão grande neste momento, 
o estado de desespero é tão grande qualquer coisa que acon
teça vale. 

Mas o PMDB, Sr. Presidente, não abre mão da luta, 
que não pára: a luta pela dignidade da administração demons
tada pela passagem do Sr. João Santana pela Secretaria de 
Administração, a luta do PMDB pela isonomia;- a luta do 
PMDB pela normalidade do servidor público~ por sua respeita
bilidade e pela dignidade de seus ocupantes. Notadamente, 
Sr. Presidente, o PMDB não abre mão da luta pelo ressurgi
mento e reconstrução da universidade, da luta, como um todo 
pela educação. Não abrimos mão de nenhum ponto dessa 
luta, em concordando com o projeto de lei que há de chegar 
a esta Casa nas próximas horas. Era essa a posição-do PMDB 
que deveria ficar fixada, como fica, neste momento, pela pala
vra de sua Liderança Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON .(PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso-.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores o fato 
de não estarmos sozinhos no mundo, mas, ao contrário, cada 
vez mais integrados a uma teia complexa de relações interna
cionais, nos obriga a abrir a janela e indagar sobre o que 
está acontecedendo lá fora. É por isso que não se pode falar 
em justiça social, produtividade, modernidade e competivi~ 
dade sem saber o que está ocorrendo em outros países, particu~ 
larmente na educação. O que lá acontece pode ter um impacto 
direto ou indireto sobre os processos que se desenrolam no 
nosso País. Nunca é demais lembrar que a interdependência 
mundial tem levado países a avaliarem mutuamente seus siste
mas educacionais, como" os Estados Unidos e o Japão, enquan
to várias instituições se ocupam de medir o rendimento dos 
alunos de diversos países em áreas críticas, cmrio Jingu·a nacio-
nal, matemática e ciências. - -

É assim que recentemente a Unesco realizou no Estoril, 
Portugal, o "Colóquio Internacional sobre as Estratégias Sig
nificativas para· a Promoção do Sucesso Educativo de Todos 
na Escola Básica". 

ProssegUimento-_ da conferência, também de iniciãtiva da 
Unesco, "Educação para Todos", que teve lugar no ano passa
do na Tailândia, o evento é parte de um esforço de escala 
mundial para assegurar educação básica a toda a população. 
O foCo da cónfetência do Estoril foi o Programa Intermi
nisterial de Sucess,o Educativo (Pipse), desenvolvido em Por
tugaL Representou" o Brasil - com base em consulta que 
me foi apresentãda pela Unesco - um brilhante Assessor 
da: Coniiss_ão de Educação do Senado, o Professor Cândido 
Alberto Gomes, eni cujO relatório me baseio para este pronun-
ciamento. -

Ficou caracterizado que o Governo português, ao ter 
aprovada a Lei de Base do Sistema Educativo (Lei ns- 46/86, 
de 14 de outubro), só obteria resposta a médio e longo prazos 
aos problemas educacionais portugueses. A publicação de uma 
lei não muda automaticamente a realidade. Por isso, o Conse
lho de Ministros criou um programa de emergência a ser im
plantado em etapas, por tempo determinado, a fim de promo
ver o sucesso educativo na escola primária. Tendo como base 
o princípio da responsabilidade do Gabinete como um todo, 
foi criado o Programa, que reúne sete pastas. 

As intervenções incluem alimentação, saúde, educação, 
pré-escola, educação especial, apoio às famüias, animação 
cultural e _desportivas, fornecimento de materiais didáticos, 
apoio psicopedagót:;ico, transporte escolar e iniciação prepro
fissiánal e profissional. O apoio pedagógico ao professor e 
a criação de uma cultura na escola, de articulação e envolvi
mento, são as tónicas do Pipse, de modo a encaminhar o 
país gradualmente ao atingimento dos objetivos fixados pela 
reforma. 

O trabalho começou pelos Conselhos com maior incidên
cia de fracasso escolar, generalizando-se hoje a todo o territó
rio continental. Os resultados são inequivocamente positivos, 
embora o Programa pudesse ousar mais aqui ou ali, como 
todos os programas. Bastaria mencionar dois resultados: um 
de ordem estatística, outro de caráter qualitativo. Entre 1987 
e 1990, a taxa de aprovação subiu de cerca de 50 para aproxida
mente 75 por cento. No entanto, o empenho pelo sucesso 
educativo_poderia simbolizar-se numa das escolas visitadas 
pelos participantes, a Escola 117, localizada no Bairro do 
Relógio, em Lisboa. Trata-se de um bairro pobre, onde não 
faltam problemas económicos e sociais, como famflias desinte
gradas, pobreza, tráfico de drogas, presença de imigrantes 
clandestinos e outras situações dolorosas. Apesar disso, po
rém, a escola, de prédio modesto, mas bem cuidado, é uma 
ilha onde as crianças· aprendem com alegria. A instituição 
escolar não é para elas um lugar onde se transmite a mensa
gem: você não é capaz porque está á margem da sociedade. 
Ao contrário, é o lugar onde, em meio à música, às represen
tações teatrais e á dança, elas são estimuladas a chegar a 
uma conclusão: nós podemos ser bem sucedidas. 

Os professOres incentivam ativo intercâmbio com a comu
nidade e, sem usar punhos de renda, procuram chegar aos 
habitantes do bairro como profissionais capazes de uma insti~ 
tuição respeitável pelo seu trabalho. Não é de admirar que 
nosso observador não tenha encontrado qualquer marca de 
vandalism-o oU falta de cuida~o dos alunos em relação à limpe
ia-_ e coõservação da escola, que é deles. Não é também de 
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admirar o caso de duas criançªs,_ cujos pais se encOntravam 
pres_os, que todos os dias chegavam pontualmente à escola, 
não que a isso fossem obrigados, mas P?P1ue a escola tocou 
seus cora_ções e mente~, ______ _ _ -~-----~~-- __ 

Estes fatos refletem alguns dos problemas e soluções vivi
das hoje por Portugal. Dizia um renomado educador inglês 
que "os sistemas educacionais não_ v~aj.am bem". _Çg~_ isso, 
expressava que o que vale para um país pode não valer para 
outro. No entanto, isso não nos impede de_ yestir __ ~:!g~~as 
carapuças que nos cabem. Depois de muitas décadas, Portugal 
percebe o óbiviO: a neCeSsidade de _re~ert~_r as prioridades 
e favorecer a educação fundamental, justamente o contrário 
do que o Brasil tem feito. Hoje, POrtugal não tem dúvidas 
de que não conseguirá integrar-se à Comunidade Européia, 
à nova Europa que se--desenha no hçrizonte, sem corisfruit 
a casa de baixo para cima. É preciso partir dos alicerces, 
para que a qualidade da educação se democratize e se propa
gue até o ensino sUperior. Sem isso~ cómo Competir 'cOm ecõ-:
nomias vizinhas, muito mais avanÇadas? Lembremo-nos de 
que, no Brasil, a média é de 5,2 anOs de escolaridade na 
área urbana de 2,5 anos na área ru.ral. Só iSso dá a dimensão 
do que nos cabe fazer. 

Outro ponto para refletir é o esforço de descentralização-
administrativa até o ní\iel-de Conselho, isto é, gávemõ ~ocal, 
onde funcionam comissões interprofissionais de coordenação. 
Para se ter um exemplo, embora Portugal seja um país tefrito
rialmente pequeno e tenha um Estado unitáriõ, a aquisição 
da merenda escolar cabe a cad.t) Conselho. Somente o leite 
tem aquisição centralizada. Enquanto isso, no tfraSg, ~m país
continente, com Estado federativo, a merenda e o livro didá
tico da modesta escola às roargens de um igarapé amazônlco 
dependem em grande parte, de Brasília. 

Ainda uma interessante questão é o papel atribuído à 
família pelo Pipse. Embora certas regiões portuguesas conti
nuem a ter lamentáveis condições de pobreza, o Programa 
tem em vista fortalecê-la. A base desta linha de ação é que 
a família é o principal agente educativo, devendo a_ escola 
encontra-se corn a mesma para alcançar melhores resultados~ 

No campo da avaliação, busca-se acompanhar o aluno, 
aferiD.do e analisando o seu desempenho em curtos períodos, 
ao mesmo tempo que se procura realizar uma espécie de recu
peração paralela, retardando o moment_o da reprovação. 

Estas são algumas reflexões que podemos extrair da expe
riência em: curso em Portugal. Nenhuma refo~ma é perleita 
e irretoc·ável, porém, muito pódemos aprender com acertos 
e erros de outros países. E, dentre os acertos, existe um: 
a prioridade efetiva ao-ensino fundamental, porque não se 
pode construir uma casa sobre a areia, mas Sobre a rocha, 
base dos ensinos de 2"' e 3~> graus, qUe niereCertCtambém o 
nosso iriiterrupto apoio. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia-o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a tese 
da modernidade enfatiza o consumidOr. É precis-o abrir a eco
nomia, retirar o Estado, reduzir o papel do Estado, desregula
mentar, tudo em nome dos interesses do consumidor, dizem 
os liberais. . _ _ _ _ 

Creio que é uniVétSalmenfe- ãceito a hilpOÍ'tâilcia do con~ 
sumido r. Ninguém a discute. Os direitos do consumidor foram 
por isso lnesmo., consagrados na ConstitUição brasileira, para 

um pouco adiante se elabo~ar e aprovar o Código de Defesa 
do Consumidor, um documento dos mais avançados do mun
do, na espécie. 

__;- !\.~nte~e_ que O_ conSUJDidOt, é ~portante_, mas não se 
pode refletir em. eConolnia como- se é:leS, os consumidores, 
se constituíssem na totalidade, ou como se os seus interesses 
fossem os úni~s a S~r preservados. 

Se fosse para raciocinar só com o consumidor, então, 
a rigor, não haveria nenhuma necessidade de se discutir uma 
Política industrial para o País. Bastaria -no limite -Simples
mente transformar o Brasil num enorme entreposto comercial, 
pãia vender os produtos que são fabriCados em todo o Mundo. 
- Queto dizer, em outras palavras, que os políticos_ que 

legiSlam, as autoridades governamentais que formulam as polí
ticas pUblicas~ junto com o interesse do consumidor devem 
levar necessariamente e;m conta os interesses de outros seg
mentos e setores. Por exemplo, como ficam os interesses do 
fabricante, do produtor, principalmente o nacional? 

Os países bem sucedidos - Todos, proporcionaram às 
empresas nacionais, aos produtores nacionais, as mais variadas 
formas de incentivos, estímulos e proteção. E continuam a 
fazê-lo. 

Os interesse-; do consumidor no sentido çle adquirir pro~ 
dutos mais baratos e de melhor qualidade~ é o resultado, 
é o .efeito de polfticas económicas, industriais e de ciência 
e _tecnologia adotadas nos países desenvolvidos, de apoio e 
~paro aos produtores nacionais. 
_ Não é, pois, o contrário, comO querem fazer crer õs libe

rais, ou seja, abrir fronteiras, internacionalizar ainda mais 
a economia para proteger o consumidor. 

----Os interesses do consumidor, portanto, devem ser avalia
dos no conjunto dos demais e superioreS interesses ·do País_. 

Qualquer principiante em eoonolniã sabe que a atividade 
produtiva industrial gera mais empregos e maior riqueza do 
que as atividades comerciais. Qualquer um sabe que é elemen
tar o fato de que os países que deram certo, dominam· a 
técnica, a ciência, a tecnologia. E que- quem não as domina 
fica fora do clube seleto dos países do Primeiro Mundo. 

O que é ser país de Primeiro Mundo, senão estar no 
estágio de domínio de uma ciência, de uma tecnologia, de 
uma técnica desenvolvida? 

Se se tiver em I?erspectiva tão-somente o: interesse do 
consumidor. então não há por que desenvolver nacionalmente 
essas áreas estratégicas que se constituem na marca cl_a prospe-
ridade contemporânea. _ ~ 

Na verdade, toda essa verdadeira idolatria do consumidor 
ignora, esquece, disfarça uma outra discussão que ê preciso 
se estabelecer: de que consumidor estamos faland~? 

Erige-se em dado essencial o debate sobre os interesses 
do consumidor, mas na verdade se trata, nesta discussão, 
somente do consumidot de altas rendas, o que pode comprar 

__ equipamentos eletroeletrônicos, de informática, ou veículos 
automotores, e outros bens, inclusive supérfluos. 

-auando muito, o~ -~nsuntidores em nome de quem se 
pretende abrir as fronteiras do País, não são mais do- que 
10% :ou 15% ~da população brasileira. 

Os liberais não falam de um mercado consuniidor interno 
de alimentos básicOs, de serviços básiCOS de saúde, de educa
çãq~ que se constituem na imensa maioria uo--nosso povo. 
os- interesses dessa legião de consumidores não estão nesse 
debate, ou seja, propõem-se mudanças substanciais na estru· 
tura pródutiva do Brasil, em nome .de uma parCelã-feduzida 
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dos consumidores, sem se levar em consideração outras ques
tões da maior relevância para o interesse do País como um 
todo_ 

O que está em jogo neste debate não é outra coisa senão 
outros interesses, variados interesses, que se localizam mais 
lá fora do que no próprio País.. . _ 

Sob a capa de defesa do consumidor brasileiro, faz.-se 
o jogo das grandes corporações transnacionais, em prejuízo 
ao produtor nacional com todo o seu desamparo, com toda 
a sua desassistência, com toda a falta de políticas oficiais de 
apoio, receita certa para o êxito dos países que deram certo. 

Está bem: vamos proteger os direitos e os interesseS do 
consumidor brasileiro, e o seu justo desejo de obter produtos 
mais baratos e de melhor qualidade. Mas é indispensável que 
se pense num projeto mais amplo, de defesa Ço conjunto 
das necessidades e dos interesses do noss.o País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Não há mais 
oradores inscritos. Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n~ 
120, de 1990 (n' 5.284/90 na Casa de origem), que dispõe 
sobre nonnas partidárias. 

Ao projeto não foram ofeiecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna~ 

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A presidência 
convoca sessão conjunta a ralizar~se hoje, às 19 horas, no 
plenário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 28, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 

d, do Regimento Interno.) . 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 28, de 1991 (n' 2/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano Na
cional de Informática e Automação- PLANIN (dependendo 
de pareceres das Comissões de Educação e de Assuntos Eco
nômicos). 

-2-~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 13, DE 1990 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 13, de 1990 (n' 3.238189, na Casa de origem), que a~rescenta 
dispositivo ao art. 7' da Lei n' 7.492, de 16 de Junho de 
1986, tipificando conduta delituosa no caso de operações em 
bolsas de valores, tendo 

PARECER, sob n' 171, de 1990, da Comissão · 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável nos ter

mos de substitutivo que oferece. 
. -~-3~ .... -- -· 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO N' 12, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emen~a 
à Constituição n' 12, de 1991, de autoria do Senador MauríCio 

Cori'êa e Oütros Senhores Senadores, que cria o Conselho 
Nacionai de Justiça e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.) 

ATA DA 39' SESSÃO, REALIZADA EM 16-4-91 

(Publicada no DCN (Seção II) de 17-4-91) 

RETIFICAÇÕES 
---No Projeto de Lei do Senado n' 79, de 1991, à página 

1625, 3' coluna, na sua numeração, 

Onde se lê: 
Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1991 

Leía-se: 
Projeto de Lei do Senado n' 79, de 1991 
No Projeto de Lei do Senado no:> 80, de 1991, que institui 

CJ Programa de Garantia de Renda Mínima-PGRM, e dá outras 
providências, à página 1626, 2• coluna, no art. 6', 
Onde se lê: 

Art. 4' ·······························--····-·-·············· 
- Leia-se: 

Art. 6' 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 616, DE 1991 

_Q Presidente do Senado Federal, no uso -de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2', da Lei n' 8:112, de 1990 e no· Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, resolve tornar sem efeito o Ato n~ 
492, de 1991, desta Presidência, que nomeou JOSÉ MARCOS 
FERREIRA DA CRUZ para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS.102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
gabinete do Senador Flaviano Melo. 

Senado Federal, 6 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 617, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de compet<'lncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n' 1, de 1991, resolve nomear JOSÉ MARCOS FER
REIRA DA CRUZ para exercer o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS.102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
gabinete do Senador Flaviano Melo. . .. 

Senado Federal, 6 de agosto de 1991.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 618, DE f991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, resolve 
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nomear RAFAEL DE FREITAS LIMA CAMPOS, Técnico 
Legislativo, da Área de Processo Legislativo, Classe "Espe
cial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
para exercer o cargo·, em comissão, de Assessor Legislativo, 
código SF-DAS-102.3, do Quadro Pennanente do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 6 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. - - -

ATO DO PRESIDENTE. 
N• 619, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidãde com_-a 
delegação de competéncia que lhe fói outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~'2, de 1973, e de acordo com a decisão 
da Comissão Diretora, em sua 340' Reunião Ordinária reali-

zada enl -9 de novembro de 1989, resolve nomear JEOVÁ 
FRANKLIN DE QUEIROZ, VERA LÚCIA M. SAUT
CHUK, MARIA TERESA CARDOSO, EDSON LUIZ DE 
ALMEIDA, CEZAR MOURA DA M01TA, LUIZ FER: 
NANDO M. VALLIS, CÉLIA MARIA DOS SANTOS L. 
MOITA, RITA DE CÁSSIA NARDELLl, JOSÉ HUM
BERTO MANCUSO e VINÍCIUS BECKER COSTA para 
o-cargo de Analista Legislativo ....:_ Área de Comunicação So
cial, Classe 3l, Padrão I, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, em virtude de aprovação em concurso público, homo
logado pelo Ato da Comissão Diretora n• 33, de 9 de novembro 
de 1989 e publicado no Diãrio do Congresso Nacional, Seção 
II, de 11 de novembro de 1989. 

Senado Federal, 6 de agosto de 1991. - Senádor Mauro 
BelieViaes, Presidente. - - - -
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SENADO FEDERAL 
-----SUMÁRIO 

1991 
1- ATA DA 117• SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Aviso do Ministro da Saúde 

W 852/91, encamínhando informações prestadas pelo 
Ministério da Saúde sobre os quesitos constantes do Reque
rimento n' 317, de 1991. 

1.2~2- A viso do Secretário-Geral da Presidência da 
República 

N' 800191, encaminhando informações prestadas pelo 
MiniStério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre 
os quesitos constantes do Requerimento n9 326, de 1991. 

1.2.3 - Ofício do Secretário do Desenvolvimento Re· 
gional da Presidência da República 

N' 639/91, en,caminhando informações prestadas pela 
Secretariã- de Desenvolvimento Regional da Presidência 
da República sobre os quesitos constantes dó Requeri· 
menta n' 324, de 1991. 

1.2.4- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n'265, de 1991, de autoria 

do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre_o con:
trato de franquia empresarial, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n' 266191, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que dispõe sobre a utilização, 
pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos de Segurança 
Pública de que trata o § 4' do art. 32 da Constituição 
Federal. 

-Projeto de Lei do Senado n'267/91-Complementar, 
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que regula· 
menta o inciso VII do art. 192 da Constituição Federal, 
que s-e refere aos critériOs restritivos da transferência de 

poupança de regiões com renda inferfor à médüi nacional 
para outras de maior desenvolviiD.eD.to. 

--:Projeto de Lei do Senado n' 268/91, de autoria 
do Seriador Dirceu Carneiro, que reVigor·a Os arts. 72, 75, 
76 e 77 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos), que dispõe sobre perda do mandato 
por infidelidade partidária. · 

1.2.5- Requerimento 

N" 433/91, de autoria do Senador Júlio Campos, solici
tando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, a partir 
de 11 de agosto, pelo prazo de 5 dias. Aprovado. 

1.2.6- Comunicações 

Dos Senadores Júlio Campos, Mauro Benevides e Nel· 
son Wedekin, que se ausentarão do País. 

1.2. 7- Ofício 

N' 1.492191, da Câmara Municipal de Belém, comuni· 
~ndo a aprovação de requerimentos, inandando inserir 
nos Anais daquela Casa votos de pesar e observar um 
minuto de silêncio, pelo falecimento da Sra. Gelda Lyra 
Nascimento, exRchefe de supervisão da taquigrafia do Sena
doFederªl. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 

Deferimento, ad referendum da COmissão Diretora, 
do Requerimento n' 425, de 1991, do Senador Esperidião 
Aínin, ao Ministério da Economia-, Fazenda e PlanejaR 
mento. 

1.2.9- Discursos do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPL!CY- Visita do Pre· 
si dente do COngresso Nacional Afri~n.o_,_ Nelson Mandela, 
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EXPEDIENTE 
CIINTIIO ORÁPICO DO SI!NADO PBDERAL 

PA$05 I'ÓRTO 
DVeiOr.Qenal do S.udo Federo! 
AOACIEL DA Sll.VA MAIA 
DireiOr Ezce.tivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NÀciDNAL 
'•~'<"""'..., respo....,ilidacle da Mesa do s .. ado Fedcnl 

CARLO> HOMERO VIEIRA I!IJNA 
Dirclor Ad•illiltrarivo 

ASSINA1URAS 

LUIZ CARLO> DE BASTOS 
Diretor Iad.utrial 

Semestral ···-·-············-.. ·--·--·-·-----·-·-·-~ 3.519,65 

FIDRIAN AUGUSTO CX>IJI'INHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

ao Brasil. Registro de caso de procedimento médico inade
quado, denunciado no livro Caso Laura- Retrato da Medi
cina Privada. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Considerações sobre denúrici:ls de- eiiVOivimento 
de deputados federais com narcotráfico, furto -de veículos 
e outros delitos. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Projelo do Go
vernador Joaquim Francisco-para enfrentar o agravamento 
da crise económica do Estado de Pernambuco. 

1 .. 2.10- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n' 269/9I, de -autoria do 
Senador Marco Maciel, que dispõe _sobre ~~- pesq!Ji~as e 
testes pré-eleitorais. 

1.2.11 - Requerimentos 

N" 434 e 435/9I, de autoria do Senador Hydekel Frei
tas, solicitando providências no sentido Ue serem conside
rados como período de licença concedida, para tratamento 
médico, os compreendidos entre os dias 20 e 25 de fevereiro 
e 26 de março e 3 de abril, I6 e 20 de maio e 23 de 
maio e 7 de junho de I991. Aprovados. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 28, de I99I (n' 2191, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o II Plano Nacional 
de Informática e Automação - PLANIN. Retirado da 
pauta. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 13190 (ni-3.238/89, 
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 
7' da Lei n' 7.492, de 16 de junho de 19_86, tipificando 
conduta delituosa no caso de operações em bolsas de valo
res. Aprovado o substitutivo, ficando prejudicado o proje
to. À COmisSão- Diretora para redigir o vencido para o 
turno suplementar. 

-Proposta de Emenda à Constituição n9 12/91, que 
cria o Conselho Nacional de Justiça e dá ou~ras providên
cias. Em discussão (1• sessão). 

Tiragem 2.200 cxemplan:a. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO. como 
Líder - Considerações sobre a tramitação do Projeto de 

_ Lei da Câmara n' 2819I, constante da Ordem do Dia ·da 
presente sessão. 

Õ SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos ao Sr. Ciç! 
Sabóia de Carvalho. 

SENADOR DARCY RIBEIRO- Análise da dívida 
extefna e da privatizaçãO ,no Brasil. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
Nota oficial da Comissão Executiva -Nacional 'do PMDB 
repudiando campanha difamatória-do __ Governador Rober

- to Requião, do Paraná, contra o ex-Gõvernador paulista 
- e atual Presidente do partido, Sr. Orestes Quércia. 

SENADOR IRAM SARAIVA -Apelo em favor da 
recriação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rura.l -
SENAR. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG -TranscurSo do 1599 aniv-ersário de Laranjeiras
SE. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Deterioração 
da malha ferroviária e a defasagem salarial dos servidores 
daquele se to r. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Observações 
sobre critériOs anunciados_ pelo Presidente do Banco do 
Br~sil para reabertura de agência daquele banco. 

SENADOR ONOFRE QUINAN :__Assunção do sr: 
Luiz Alberto Maguito Vilela ao Governo de Goiás, em 
caráter interino, em face da viagem do Governador Íris 
Rezende ao exteriOr. 

são 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses--

1.4-ENCERRAMENTO 
2- ATO DA COMISSÃO DlRETORA 
-N• I9, de 199I 
3- MESA DlRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMÁ- . 

NENTES 
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Ata da 117~ Sessão, em 7 de agosto de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Dirceu Carneiro, 

Rachid Saldanha Derzi, Beni V eras e Áureo Mello 

ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS SENADORES: . 

Affonso Camargo -Albano Franco- Alexandre Costa 
- Almir G abri e! - Alufzio Bezerra - Amazonino Mendes 
-Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho.-.,. Divaldo 
Suruagy - Elcio Álvares - Esperidião Amin - FfãlldSco 
Rollemberg - Garibaldi Alves -Gerson Camata -Henri
que Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas _;_ 
Irapuan Costa JúniQr -- Jóãq Calmon ......: -João França -~ 
Josaphat Marinho - José Eduardo ..,- J~ Fogaça ..,-José 
Paulo Biso!- José Richa- Júnia Marize- Jutahy Maga
lhães- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival 
Baptista - Magno Bacelar - Mansueto de L_a_vor -~ M_arco 
Maciel - Mário CoVaS ~ Mauríc_io Corrêa - Mauro Bene
vides- Moisés Abrão- Nabor Júnior- NelSon Carneiro 
- Nelspn Wedekin - Odacir Soares- Onofre Qüflfãii -
Oziel Carneiro - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotónio Vilela Filho -
Valmir Carnpelo- Wilson Martins · · · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa ·o comparecimento de 50 Srs. Senado_res. Ha
vendo número regiinental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos-trabalhos. 
O Sr. 1• Secretáriol>focetlerá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: . ·· 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO DA SAÚDE 
N'? 852, de.l~ de agosto corrente, encaminhando infOrma

ções prestadas pelo Ministéfío da Saúde sobre os q~esitOs 
constantes do Requerimento n'? 317, de 1991, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães. 

Encaminhe-se cópi?- ao requerente 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA . 

N'? 800, de 2 de agosto corrente, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Plane-. 
jamento sobre os quesitoS constantes do Requerimento n9 

326, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

Encaminhe-se cópia ao requerente 

OFÍCIO DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLiCA • 

N'? 639/91, de 2 do corrente, encaminhando informações 
f>restadas pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da 

Presidência da República sobre, os quesitos constantes do_ 
Requerimento n' 324, de 1991, de autoria do Senador Eduardo 
Supficy. · · · · 

Enc_aminhe-se Cópia ao requerente 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l9 Secretário. 

SãO lidÕs os s~g\}i~tes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 265, DE 1991 

Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial, e dá 
outras providências. · 

o-congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Contrato de franquia (franchising) é o celebrado 

entre empresa franqueadora e empresa franqueada, mediante 
o qual aquela permite que esta use a denominação comercial, 
marca, tecnologia industrial, processo comercial ou outra qua
lidade pertencente à primeii"à, -na jJi"Oduçãó -ou comerciali-
zação de bens ou na prestação de;: $eryiços. _ 

Parágrafo único. O cOntrato âe franquia rege-se por 
esta lei e disposições aplicáveis da legislaç-ão comercial. 

- .-:Art. 2'? A empresa franqueada operará com as caracte
rísticas qualificadoras de somente uma empresa franqueadora. 

Art. 3-9 Fica a empresa frarfque"adora, respeitadas as si
tuações específicas doS diferentes ramos Q.e franquia, obrigada 
a prestar assistência téCriiCa, aCónfpanhamento gerencial e trei
namento especializado â empresa franqueada. 

Art. 49 A empresa franqueadora que se apropriar inde
vidamente de tecnologia, processo ou qualquer característica 
pertencente a outra, empresa franqueadora, estará sujeita à 
sanções aplicáveis nos casos de_usurpação de direito ou privi
légio comercial, além da indenização equivalente a 50% (cin
qü_énta-~por cento) da receita bruta auferida, e _deverá suspen
der o uso não autorizado tão logo seja notificada da respectiva 
açá9 judi_cial. 

Parágrafo único. O titulp.r ou os sóciOs da empiesa infra
tora são responsáveis solidários com ela pela usurpação come-
tida. ---

Art. 5'? A remuneração devida pela empresa franquea
da à empresa :franqueadora, a título'de taxa de franquia, royal
ties ou denominação equivalente, não poderá exceder de 20%
(vinte por cento) da receita bruta da empresa franqueada. 

Art. 6° A empresa franqueadora põderá acordar com 
as empresas franqueadas o partilhaml\nto das despesas de 
publicidade e outras de interesse comum, __ lJ.a prgporção das 
respectivas receitas brutas, caso em que a fraitqueadora deverá 
fornecer às participantes uma cópia dos respectivos compro
vantes. 

- Art. 7~ Nas hipóteses em que a empresa franqueada 
necessitar fazer investimentos ·novos para-receber a franquia 
da empresa franqueadora, o co~trato terá _duração mínima 
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de três anos e estipulará a índenlzação devJda peta tranquea
dora à franqueada. 

Art. 8"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9"' ReVogam-se ãs disposiçôes em cOntrário. 

Justificação 

O sistema de franquia empresarial está em franca expan
são no mundo. 

Dentro dessa modalidade uma empresa detentora de de
terminado conhecimento técnico, ou de uma marca conhecida, 
concede à outra o direito de constituir uili empreendiriieritó 
próprio, viSando ã produção ou comercialização -do mesmo 
produto, com a mesma marca. 

No Brasil, embora esta modalidade de cooperação empre
sarial também se desenvolva velozmente, a verdade é que 
o sistema não dispõe ainda de uma legislação específica. 

Com intuito de sanar essa IilC::una -legiferante encamiriha
mos o presente projeto que estabelece no art. 1~' a definição 
do contrato de franquia, lembrando inclusive a sua vinculação 
com a legislação comercial. O art. 29 permite que_ a empresa 
franqueada opere com as características qualificadânis de so
mente uma empresa franqueadora. O art. 39 obriga as empre
sas franqueadoras a oferecerem assistência técnica, aCompa
nhamento gerencial e treinamento especializado às empresas 
franqueadoras. O art. 4? prevê sanções para os casos de usurpa~ 
ção do direito ou privilégios coMerciais, caso uma empresa 
se aproprie, indevidamente, da tecnologia de outra. O art. 
5~' estabelece como valor máximo da taxa de franquia 20% 
da receita bruta da empresa. Prevê o artigo 6~ o partilhamento 
das despesas de publicidade e outras de interesse comum, 
na proporção das respectivas receitas brutas. Finalmente, o 
art. 7" estabelece para casus.especiais,-um contrato de duração 
mínima de três anos, para a franqueada que necessitar fazer 
novos investimentos. -- -

Com e_ssa contribuição temos a intenção de precisar al
guns pontos ainda vulneráveis nesse promissor tipo de relação 
empresarial. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1291. - Senador Fran
cisco Rollemberg. 

(À Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania -
Decisão terminativa.) - · -- - -

PROJETO DE LEI DO SENADO N! 266, .DE 1991 

Dispõe sobre a utilização, pelo Governo dri Distrito FedeM 
ral, dos órgãos de Segurança Pública de que tnlta o § 
4• do art. 32 da Constituição Federal. 

O Co:g_gresso Nacional decreta: 
Art. 19 A utilização, pelo Governo do Distrito Federal, 

das polícias civil e militar e do corpo de. bombeiros militar 
será procedida de conformidade com o _disposto_ nesta lei, 
observados os princípios estabelecidos na Constituição F'ederal 
e as competências de cada um desses órgãos de segurança 
pública, definidas em leis específicas. 

Parágrafo únicQ. Os órgãos referidos neste artigo serão 
utilizados em condiçõe"s consideradas normais, para a preser
vação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
património. -

Art. 29 Em caso de grave comprometimento da ordem 
pública e durante a vigência de estado de defesa, estado de 
sitio e de intervenção no Distrito Federal, a Policia Civil, 
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal poderão _ser utilizados pelo Governo Federal, me
diante ato do Presidente da República, no qual indicará suas 
subordinações temporárias pará fins--operacionais. 

Art. 39 Visando a eficiência da segurança pública no 
Distrito Federal, o Ministério da Justiça e o Governo do Dis
trito Federal, em conjunto, estabelecerão as medidas neces
sárias à articUlação dos órgãos refeiidos no art. 1~' desta lei. 

Art. 4o O orçamento da União consigriará, em anexo 
próprio, as dotações destinadas â Polícia Civil, Polícia Militar 
e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

§ 19 Os órgãos referidos neste artigo encaminharão suas 
-propo-stas orçamentárias diretamente ao Ministério da Justiça, 
observada a legislação específica. ---

§ 2~' Os órgãos de que trata esta lei ficam jurísdicionados 
ao Tribunal de Contas da União, para efeito de prestação 
de contas, bem como de apreciação da legalidade dos atas 
de aposentadoria, reserva, reforma e pensão. 

Art. 59 O proviinento dos cargos de Comandantes Ge
rais da Polícia Militar e do Corpo de_ Bombeiros Militar, bem 
como do Diretor-Gera1 da Polícia Civil do Distrito Federal, 
será por ato do Governador do Distrito Fe_deral, após indica-
ção do- Ministério da Justiça. -

Art. 6~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Constituição Federal, em seu art. 144, preceitua que 
a segurança pública é exercida para a preservação da ordem 
pública e incolumidade das pessoas e do património, através 
da polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária 
federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros 
militares. 

No que pertine ao Distrito Federal, essa atribuição é 
cometida ã polícia civil, â polícia m"ilitar e ao corpo de bom
beiros militar, cujos órgãos são orgariizados e mantidos pela 
União (art. 21, XIV, da CF). 

Essa característica dos limites da autonomia administra
tiva do Distrito Federal nasceu, nos debates _constituintes, 
do- temor de deiXar ao governo local o contrOie total-sobre 
uma área que iriiplica não só na proteção gerar do cidadão, 
mas na proteção dos bens públicos da União, das embaixadas 
e de outros organismos internacionais localizadoS na Capital 
da República. 

Vale lembrar, ainda, que o§ 6<? do referido art. 144 preco
niza que as polícias militares e corpos de bombeiros militares, 
forças auxiliares e reservas do Exércifõ-, subordinam-se, junta
mente _com as polícias civis, aos governadores dos estados, 
do Distrito Federal e dos territórios. 

Para conjurar a iminência de uma situação ambígua, en
tendi que, no Capítulo V da Constituição, que trata do Distrito 
Federal, deverá constar dispositivo segundo o qual, por lei 
fedei'cil, fosse disciplinada- a utilização daqueles órgãos pelo 
Governo do Distrito FederaL Daí o§ 4º do art. 32: "lei federal 
disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, 
das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar''. 

_A antinomia entre dispositivos constitucionais irilpõe que 
se explicite, através de lei, os compartímeiifos dO eXercício 
da utilização desses serviços pela autoridade local e pela fede
ral. E é exatamente a isso que se propõe o presente projeto 
de lei, para o qual espero merecer o indispensável apoio aos 
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ilustres pares que haverão de aperfeiçoá-lo no curso do pro
cesso legislativo. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1991. -Senador Mau
rício Corrêa. 

(A Comissão de Constituição, "Justiça e Cidadania -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 267, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

Regulamenta o inciso VII do art. 192 da Constituição 
Federal, que se refere aos "critérios restritivos da transfe
rência de poupança de regiões com renda inferior à média 
nacional para outras de maior desenvolvimento". 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. 19 As instituições financeiras públicas e priVadas, 

que tenham dependências localizadas em regiões com renda 
inferior à renda média nacional, aplicarão, no rriínimo, 70% 
(setenta por cento) dos recursos captados por essas depen
dências, em operações de crédito que beneficiem ós USuários
locais. 

§ 1 ~ Para os efeitOS- desta lei, os recursos captados são 
os constitu{dos pelos depósitos à vista, em trânsito, a prazo 
e os de poupança voluntária de_ todos os tipos. -

§ 2~ A renda média de que trata este artigo, será a 
renda per capita apurada pela Fundação Instituto Brasile~ro 
de Geogi"afia e Estatística -:-IBGE, para o Brasil, as Unidades 
da Federação e o Dísti'ito Federal, mediante a divisão entre 
o produto interno bruto e a população residente, tomando-se 
como base o ano imediatamente anterior:. 

Art. 2~ As instituições financeiras públicas e privadas 
farão publicar, no primeiro dia útil de cada mês, no Diário 
Oficial do Estado e no DiáriQ Oficial da União, os volumes 
de recursos captados por suas dependências, em cada região, 
no mês imediatamente anterior. 

Art. 39 O não-cumprimento das dispÕsiçóes des.ta lei 
sujeita a instituição infratora a aplicação da quantia não utili
zada na forma do art. 1 ~, acrescida da Taxa de Referência 
de Títulos Federais do último dia do mês de ocorrência da 
ir.fração, bem como de juros de 12% (doze por cento) ao 
ano, e devida no primeiro dia_ útil subseqüente. 

Art. 4!' O Poder Executivo regula:rrierftará ·esta lei, no 
prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. 

Art. 5" _Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Justificação 

De acordo com o disposto no incisO VII, do art. 192, 
lei complementar disporá sobre __ "o_s._critériOs re_s[_riflvos da 
transferência de poupança de regiões com renda inferior à 
média nacional para outras de maior desenvolvimento". 

A intenção do legislador constituinte de interferif.no fun
cionamento do sistema financeiro, aliviando as pressõeS decor
rentes das desigualdades regionais que vêm-se aprofundando 
historicamente, carece do apoio de todos os membros deste 
Congresso, mantendo coerência com as de:plaisnormas apro
vadas com o mesmo fim. 

O presente projeto de lei complementar que se coaduna
coro os demais que tramitam nesta Casa versando sobre a 
matéria~ tem o objetivo de regulamentar o referido dispositivo 
constitucional, estipulando regras para as aplicações obriga-

tórias dos recursos captados e penalidades pelo não-cumpri
mento de tais regras. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1991. -Senador-Cid 
Sabóia de Carvalho-

( A Comissão de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 268, DE 1991 

Revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n~ 5.682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos), que dispõe sobre perda do mandato por infidelidade 
partidária-

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Ficam revigorados os arts. 72, em sua redação 
original, 75, 76 e 77 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971. 

Art. 2~ A presente lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O fortalecimento do_s partidos políticos, instituições indis
pensáveis ao Estado Democrático de Direito em que se cons
titui a República Federativa do Brasil, só será possível com 
um J;IIÍnimQ ae coerência ideológica, traduzida na fidelidade 
partidária dos filiados, sobretudo dos _titulares de_ mandato 
parlamentar. 

Daí, a necessidade de expressa previsão legal da perda 
do mandato por parte do senador, deputado federal, deputado 
estadual ou vereador que, por atitude ou pelo voto, se ppuser 
às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de dire
ção partidárias, ou deixar o partido·sob cuja legenda for eleito, 
equiparando-se a perda do mandato à renúncia, para efeitO 
de convocação do respectivo suplente da mesma legenda parti
dária. 

Em suma, o mandato há de vincular-se mais claramente 
ao partido que ao Parlamentar. e sua perda há de ser cominada 
para a prática da infide1idade partidária, consistente no aban
dono da própria filiação ou na flagrante oposição, por atitude 
ou voto; às dír~trizes regularmente fixadas pelos órgãos com
petentes, consoante as normas de fidelidade e disciplina pre-
vistas nos respectivos estatutos. _ . . _ __ _ 

É o que se pretende com a presente proposição, que 
visa atribuir eficácia aos arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos (Lei n' 5.682, de 21-7-71), em sua reda

-ção original, os quais haviam sido derrogados, inicialmente, 
com a redação dada ao art. 72 pela Lei n' 6.767, de 20-12-79 
(que admiti~ a exCeÇão de o parlamentar deixar seu partido 
para participar, como fundador, da constituição de um novo, 
lJ.llla vez em cada quatro anos) e, por fim. com o advento 
da Emenda CÔÍistitucional n~.25, de 15-5-85 (c~jo~ arts. 1~ 
e 8' revogaram o item V do art. 35, o item IX do art. 137 
e os §§ 5' e 6' do ar!. 152 da Constituição Fed,eral, que dispu
nham sobre a ~nfidelidade partidária. 

Os efeitoS repristinatóriõs dos- aludidos dispositivoS da 
Lei Orgânisa dos Partidos Políficos,-Objeto do art. 19 do pre:-
Sente projeto de lei, coadunam-se ·coitf O previsto no-§ 39 
do art.2' da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei 
-riq.657, de 4-9-42), sabidamente considerada lei de introdu
ção a todo o nosso Direito Positivo, e não cólidein com a 
noVa ordem constituciorial vigente, i_nclusive coq~ o disposto 
no § 1' do art. 17 da Constituição de 1988. 
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Estas, as razões que respaldam o oferecimento do pre
sente projeto de lei à apreciação dos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1991.- Senador Dirceu 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.'682, DE 21 DE JULHO DE 1971 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos) 

......... ~ ................ - .. cA:PíTüiõ"ii ...... ------~-
na Perda do Mandato por 

Infidelidade Partidária 

Art. 72. O senador, deputado federal, deputado esta
dual ou vereador que, por atitude ou pelo voto, se opuser 
às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de dire
ção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda fôr eleito, 
perderá o mandato. _ -

_.. Parágrafo único. Equipara-se a renúncia, para- efeito 
de convocação do respectivo suplente, a perda de mandato 
a que se refere este artigo. - - --- -

Art. 75. A perda de mandato do parlamentar será de
cretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação do par
tido-, ajuizada no prazo de 30 (trinta} dias, contados: 

I- da investidura do representado no cargo eletivo, se 
o ·ato que possa caracterizar a infidelidade partidária tiver 
sido praticado após o registro de sua candidatura, e antes 
da posse; e 

II-do conhecimento do ato que caracterize a infideli-
dade partidária, se posterior à posse. · -,-~-

Art. 76. São partes legftiinas para juii:af a_ represen
tação perante a Justiça Eleitoral, os Diretórios Naci_Qnal, Re
gional e Municipal, ou suas Comissões Executivas, pata decre
tação de perda do mandato de senador ou deputado federal, 
de deputado estadual e de vereador, se deixarem o partido 
sob cuja legenda foram diplomados, ou se daqueles órgãos 
ou respectivas convenções tiver emanado a diretrli descum
prida. 

§ 1 ~ Se, decorrido o prazo estabelecido no artigo ante
rior, não houver sido ajuizada a representação, poderá esta 
ser proposta, nos 30 (trinta) àias Subseqüentes: 

I- pelo DiretóriO Naciorial, no caso de perda de man
dato de deputado estadual ou de diretriz emandada da Con
venção ou do Diretório Regional; e 

II- pelo Diretório Regional, no caso de perda- de man-
dato de vereador ou de diretriz emanda"dã. da Convenção ou 
do Diretório Municipal. 

§ 29 Quanóo se tratar de senador_ ou deputado federal, 
mesmo que a diretriz descumprida seja do Diretótio ou da_ 
Convenção Regional, somente o Diret6ri6 Nacional pode re
presentar ao Tribunal Supeiior Eleitoral, depois de decidir 
sobre a procedência do pedido, devidamente instruído, que 
lhe encaminhar o Diretório Regional. 

Art. 77. Quando se tratar de atO de irifidelidade prati
cado por vereador, a representação de que trata o art. 75 
somente poderá ser apresentada mediante a equiesância pré
viâ da Comissão Execulíva Regional, cuja decisão será irreco-
rível. 

LEI N• 6.767, DE 20 DE DEZEMBRO DE1979 

Modifica dispositivos da Lei n• 5.662, de 21 de julho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), nos termos 

do art. 152 da CÕnstituição, alterado pela Emenda Consti
tucional n" 11, de 1978, dispõe sobre preceitos do Decre~ 
to-Lei n9 1.541, de 14 de abril de 1977, e dá outras provi
dências. 

DECRETO DE LEI N• 4.657 
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 

Lei de Introdução ao Código Civil-Brasileiro 

Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei 
terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 

§ 1 ~ A lei posterior revoga a anteríOr quando expressa
mente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

§ 29 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 
especiais a par das já exiStentes, não reVoga nem modifica~ 
a lei anterior. 

§ 3~> Salvo disposição em contrário, a lei revogada não 
se restaura por ter a lei revogadora perdido_a vigência. 

. ···coNsiiTü"iÇA"ü.i:.iA:.RúúiiúcA:'·ffi·i.iEiP::YivP:··· 
. . DOBRASIL 

.............................. C:A:PiTüúi"v ..................... ~ ...... .. 
Dos Partidos Políticos 

Art. 17. É livre a criação, fUsão, incorporação e extin
ção de partidos polítiCoS, resguardados_ a soberania nacional,· 
o- regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos funda
mentais da pessoa humana e observados os seguintes pre-
CeitOs. - -
0

' 

0 

~ 
0 "i ri~" 0 0 

~· ~;~~~;~d~ ~~~·-p~~tid~; P~úti;;~·~·~t~~~~iã rp~;~ 
definir sua estrutura interna, organíza:ção e funcionamento, 
devendo seus estatutos estabelecer norm_as de_ fidelidade e 
disciplina partidárias. 

...... kt~. 49~ ... ~- ~· ~~~P~tê~-;:i;~~-~í~~i~~ ~d~ c·~~g~~~~~-N~-
cional: , 

I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem:, encargos ou compromissos 
graliósos ao patrimônio nacional. 

XIV- aprovar iniciativas do PQder Executivo referentes 
a atiVidades nucleares: 

Art. 177. Constituem rrionopóJio da União. 
I-a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluídos; 

V:- a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprOcessa
mento, a industrialização e o comércio de mineirós e minerais 
nucleares e seus derivados. 

§ 19- O mOnopólio previsto neste artigo inClui os -riscos 
e: resultados decorrentes das atiVidades nele mencionadas, sen
do Vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de partici
pação, em espécie ou- em valor, na- exploração de jazidas 
de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, 
§ 1• . 
• • • ~·. ~· •••••••• ·-· u ••••••••• ~ ••••••• ··~··...-. -······· ••••••••••• ·-· ••• '·~.' ••••••• 

0 • • ~~rm o •-• ••••••• •••••--'-• • • • • • o • o o •• • • • ~ • •••-H• o ••• •• • • • •• o ••• • • • •• •• • •• •• • 

A Comissão de Constituição, JuStiça e Cidadania -
decisão terminativa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Çosta)- Os projetos 
lidos serão encaminhados às c.omíssões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido e aprov~do o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 433, DE 1991 

Nos termos do disposto no art. 43, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro licença para afastar-me dos trabalhos da 
Casa, a partir de 11 de agosto, pelo prazo de cinco dias, 
a fim de tratar de interesses particulares. 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1991. -Senador Júlio 
Caml'os. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Çosta) - Será conce
dida a licença solicitada. 

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

São lidas as s~~uintes: 
Brasília, 6 de agosto de 1991 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de aCor

do com o disposto no art. 39, alínea a, do RegiineritOiriterno
do Senado Federal, que estarei ausente dos trabalhos da casa, 
de 11 a 15 de agosto;·ocasião em que realizarei breve viagem 
a Washington (EU A) de caráter particular. 

Aproveito a oportunidade, para apresentar a Vossa Exce
lência protestos de elevada consideração. - Senador Júlio 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O ofício lido 
vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presídênçja 
comunica ao Plenário que deferiu, ad referendam da ComisSão 
Diretora, o Requerimento de Informações n9 425, .de 1991, 
do Senador Esp~ridião Amin, ao Ministériá da Economia, 
Fazenda e PlaneJamento. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ~ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte-discurso.)_- Sr. Presidente, Senador Alexandre Cos

. ta, Sra. Senadora, Srs. Senadores, gostaria, em prinieiro lugar, 

. de registrar a impr~ssão que me causou a visita ao Brasil 
do ilustre Presidente do Congresso Nacional africano, Nelson 
Mandela. Acredito que tenha sido uma das mais importantes 

·visitas de pessoas do exterior ao Brasil, e que, certamente, 
·deixará por muito tempó Uma lembrança extremamente posi
·tiva: 

Campos. 

Nas diversas ocasiões em que pude acompanhar os passos 
I de Nelson Mandela, no Brasil, seja pelas imagens de televisão, 
pelo noticiãiio de jornais por sua passagem pelo Rio de Janei

. ro; por Vitória no Espírito Santo; ou por Salvador, na Bahia; 
'onde não pude estar presente, mas em São Paulo, particular
. mente, onde acompanhei seus passos,. tanto no Palácio dos 
Bandeirantes, na Prefeitura Municipal de São Paulo, quanto 

, na Assembléia Le_gislativa e, principalmente, aqui em Brasília, 
quando foi premiado ~oin o título de Doutor Honoris Causa, 

·na Universidade de BrasOia,_mas, em especial, na sua visita 
Brasília, 7 de agosto de 199l ao Çongresso Nacional, ao plenário da Çâmara dos Deputados 

Senhor Presidente, e, a_in~a, ao Itamaraty, eventos que acompanhei de perto, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor- com emoção, com alegria, pude ver ~m Nelson Mandela, 

do com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento lriternO, um exemplo para todos nós. _ __ ·-
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 8 Pm:ticularmente se destaca quando muitos brasileiros se 
do corrente, para breve viagem ao estrangeiro, etti ·caráter ·perguntam sobre os homens públicos, quando muitos brasi-
particular. _ · leiros yéem· a preocupação do Congresso Nacional com respei-

Atenciosas saudações. -Senador Mauro Benevides. - . to às ações daqueles que nem sempre estão se movendo pelo 
Brasília, 6 de agosto de 1991 . in~!_esse Público; quando, infelizmente o Congresso Nacional 

Exm(!'. Sr. Senador Mauro Benevides DD. Presidente do Sena- . se vê obrigado a gastar energias e tempo para controlar, fiscali-
do Federal Nesta • zar, sancionar ou até criar sanções relativamente ao cámporta~ 

Senhor Presidente, mento de nossos própfios pares. 
Pelo prelente, e nos termos regimentais, comunico· qué Como é bom ver o líder, primeiro cidadão .cÍo seu pafs, 

me afastarei do País, de 11 a 18 de agosto, em viãgem a~ pelo reconhecimento de todos os sul-africanos e, particular~ 
Buenos Aires, para tratamento de saúde de pessoa da família. mente, da comunidade negra, mas da maiotià, certamente, 

Grato, cordialmente,- Senador Nelson Wedekil!· . do_ povo da África do Sul, e pelo reconhecimento interna-
O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) - As corouni- cion:alt Como é importante e bom ver uma pessoa assim, 

cações lidas vão à publicação. - que mostra que vale a pena, sim, batalhar pelos ideais, dedi-
Sobre a mesa, ofído que será lido pelo Sr._ ~~-~ec:retá,Jjo_!- i car-se durante a sua vida a uma causa em que tanto se acredita. 

É lido o seguinte: t Po:r: maiores que sejam os sacrifícios, mais cedo ou mais tarde, 
ESTADO-DO l'ARÁ ~ às vezes até aqueles que venham a tombar ao longo da sua 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM~ luta, sabem que, se os objetivos forem justos, a vitória acabará 
sendo alcançada. 

Of. n• 1.492/91 -DL 20-6-91 Nelson Mandela representa o caminho daqueles que sa-
Senhor Presidente, 
Levo ao conhecimento de V. S• que este Legislativo Muni

.cipal aprovou requerimento de autoria dos -~i:s. Vereadores 
Carlos Augusto Barbosa e Bento da Costa Pereira, mandando 
inserir nos Anais da CaSa votos de profundo pesar e observar~ 

'um minuto de silêncio, pelo falecimento da S~ Gelda Lyra. 
Nascimento, ex-chefe de supervisão da taquigrafia do Seriado 
Federal. 

1 
• No ensejo apresento a V. Ex• protestos de consideração. 

Çarlos Augusto Barbosa de Souza - Presidente. 

bem que, apesàrde tan~o tempo encarcerado, apesar de muitas 
vezes mal compreendido, apesar de muitas vÇzes ser objeto 
até das dj.sputas entre facçõeS rívahú~mí seu j}àís, a sua meta 

. está próxima de ser -alcã.nçada. -
O regime do apartheld cai sob o estrondo de um edifício 

que foi construído, montado sobre estruturàs de um concreto 
manchado ·de sangue, manchado de perseguições, de desres
peito aos direitos humanos, e sua voz e a dos seus compa
nheiros acabar~ repercu,tindo sobre todos os pólos do mun~ 
d..Q.. E, agora, .Pr?ximo_ está o ~a em qUe Nelson Mitndela: 
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e seus companheiros do Conselho Nacional Africano vão con
seguir ver em seu país, respeitado o princípio de, para cada 
ser humano, um voto. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer nobre 

Senã.dor Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy -V. Ex~ deStaca, com muita 
felicidade, o exemplo de um homem público que de há muito 
extrapolou as fronteiras do seu país, e transf~rmou-se num 
património da Humanidade. V. Ex• enfatiza, também, com 
muita propriedade que, neste instante em que a socie~ade 
brasileira, perplexa e estarrecida, recebe diariamente; attãvés 
dos meios de imprensa, as denúncias maTs absurdas sobre 
o procedimento de alguns homens públicos, V. EX' vai buscar 
um exemplo daquele que coloca o ideal acima de suas conve
niências, daquele que fez da luta pela Iiberdade a preocupação 
maior da sua vida. Isso é gratificante para-nós-que, em alguns 
momentos de depressão chegamos a duvidar do ser humano 
saber da existência de homens como Nelson Mandela. Daí 

.a minha alegria em verifiCar" que-v. Ex•, ao destacar a visita 
tão importante para a soCiedade brasileira deste grande líder 
sul-africano, também como que entoa um cântico de espe
rança, em que os homens públicos de nosso País se mire~ 

· no exemplo de Nelson Mandela, daquele que fez do servtr 
a uma coletividade o objetivo maior de toda sua luta. Meus 
parabéns, Seriador Eduardo Suplicy, pela feliz iniciativa de 
V. E~, de homenagear um património da Humanidade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço a V. Ex• pelas 
palavras. Eu gostaria apenas, aqui, Senador Divaldo -Suruagy, 
de reforçar aquilo que foi expresso, inclusive pelo Presid~nte 
Mauro Benevides, pelo Senador Nelson Çamei~o, pela Depu
tada Benedita da Silva, pelo Deputado Trindade, pelo Depu
tado Amaury Müller, enfim, por todos aqueles que, ~m nome 
de todos os partidos, se sentiram comovidos com o exemplo, 
com a inspiração, com o facho de esperança que, para nós, 
representa Nelson Mandela. Quero apenas registrar o q:uão 
importan~e foi para mim próPrio, para o Partido dos Trabalha: 
dores, ouvir as suas palavras de perto e, também, fazer aqut 
eco à sua determinação, à Sua recomendação de que devemos 
auxiliá-lo na sua luta, inclusive assinalando que é impo~~~te, 
sim, para o Govenio brasileiro, ainda não leva:r:atar~as sanções 
económicas contra o Governo da África do Sul. Por que razão? 
Isto nos foi muito bem exposto por ele e por seus compa
nheiros, quando em 1986, Nelson Mandela e o CNA avaliaram 
que não seria mais o caso de aceitarin_~trumentos não-pacíficos 
para atingir as stias metas, avaliando que era muito jmport~tft~ 
utilizar instrumentos pacíficos para levar o Governo sul-afn
cano a recuar. 

E,.dentre.os principais instrumentos paCíficos de tfanfor~ 
mação da sociedade sul-africana, es_tavam justamente as san
ções económicas que os paíSes solidários à causa do fim 
do apartheid poderiam dar contra o Governo da África do 
Sul; portanto, significa um inStiuniento de luta pacífica, para 
que o quanto antes possam ser atendidas as meta~ de _um 
governo realmente democrático. - --- --- --~-

Agora, quando Nelson Mandela n?s expõe, seria impor~ 
tante que o Governo sul-africano se abrisse para que houvesse 
um governo de unidade nadonal, com a representação de 
todas as forças, para justamente caminhar na direção da transi
ção, na d.ireção da eleição de uma constituinte, só então com 
este passo é que poderíamos considerar como -atingida uma 
das suas metas prihcipais. - - - --

Cabe ainda dizer que Nelson Mâridela, nos últimos dias 
em nosso País, em diálogo com a comunidade negra, pode 
saber mais de perto que airida no Brasil estamos muito longe 
de atingir o ideal de uma democracia multiracial, ainda muito 
longe de vermos no Brasil os negros em condições de igualdade 
com os brancos; ainda muito longe de vermos_ tantos negros 
nas universidades, nas escolas SLJperiores, quanto o são em 
sua proporção na população brasileira; _tantos_ negros a~·_l!_ível 
dos ministérios, dos postos públicos mais important~,_d9~_ 
governos estaduais, dos governos municipais, dos secretaria
dos, nas empresas privadas e públicas, em postos de direção, 
~auto o são em termos de sua proporção na população brasi
leira. Mais isso só poderá ser alcançado na medida em que 
tivermos para todos os homens e mulheres deste País, indepen
dentemente de sua origem, de sua cor, de sua raça ou do 
seu credo, efetivamente oportunidades iguais. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, Sena
dor João Calmon. 

O Sr. João Calmou- Nobre Senador, desejo inicialmente 
parabenizá-lo pelo seu objetivo discurso, salientando os aspec
tos mais importantes da visita de Nelson Mandela ao Brasil 
V. Ex• foi também muito feliz ao enfatizar que a visita desse 
grande Líder, que deve ser uma fonte permanente de inspi
ração para todos nós, tornou possível uma reflexão sobre 
a Lei Afonso Arinos, que até hoje não foi integralmente cum~ 
prida no Brasil. V. Ex~ salientou que ainda há muita mãrgína
liz:ação dos nossos irmãos de pele negra, e citou alguns se_gmen
tos da sociedade brasileira que ainda cultivam esse _odioso 
preconceito. A memorável sessão do Congresso Nacional, 
presidida pelo nosso eminente Presidente, Senador Mauro 
Bfmevides, permitiu-nos uma série de reflexões_sobre a figura 
fascinante de Nelson Mandela, deve ser realmente cultuada 
por todos nós. Entre~ os_ segmentos da sociedade brasileira 
onde ainda não se nota um_a participação pelo menos razoável 
do.s_ nossos irmãos negros, gostaria de destacar também as 
nossas gloriosas classes armadas. Realmente, em alguns seg
mentos das classes armadas, o número de negros ainda é 
extremamente reduzido. A passagem de Nelson Mandela pelo 
Brasil permitiu~nos essa evocação do nome de um dos mais 
_notáveis homens públicos deste País que foi o Senador A~onso 
Arinos, autor de uma lei que poderia 5er uma nova Lei Area, 
em termos de sociedade brasileira. Infelizmente as falhas, 
as _d.diciências, os -preconceitos ainda continuam a manchar 

_ a nossa sociedade. Encerro este _rápido aparte felicitando V. 
_EX"'_ pelo brilho da sua oração e pela oportunidade de seus 
Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Muiio obrigado, Senador 
João Calmon, pelo aparte que enriquece a reflexão propiciada 
pela visita de Nelson Mandela ao Brasil. 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY - Cofn muita honra, Sena
dor Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata- Ilustre -Senador Eduardo Suplicy; 
o Senado devia essa homenagem, esse registro- da passagem 
pelo Brasil dessa figura mundial. Creio que, ao final do século, 
quafldo forem analisar as grandes personalidades desses anos, 
Nelson Mandela, certamente, se não for a primeira figu-ra 
na área política pelo seu trabalho~ pela persistência, por tudo 
aquilo cjue representa não na África dO Sul, mas pela ra9a 
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humana-, pelo ser humano, pela Humanidade, será talvez uma Nacional, um exemplo de dignidade, um exemplo de como 
das grandes figuras que marcará este século pelos séculos tratar da c:;oisa pública, de como tratar do interesse do povo, 

·afora. Mas o registro que eu queria fazer, cumprimentando sem estar pensando em projetas que possam, eventualmente, 
V. Ex• pela lembrança de que não só nos Anais do Congresso estar benefiçiando grupos privados por este ou aquele procedi-
por aquela memorável sessão, mas aqui no Senado, ficasse mento de natureza política. _ 
o registro dessa passagem de que não é uma lembrança agradá- Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr.' Senadora, há poucos 
vel a passagem de Nelson Mandela pelo Espírito Santo, pelo dias, recebi o depoimento em livro de caso de extraordinária 
risco que ele correu. Primeiro, a corrupção anda tão deslavada gravidade na medicina brasileira, o qual gostaria de, nesta 
no meu estado, que se pagou a alguém da caravana de N_elson segunda parte do meu pronunciamento, fazer o registro. 
Mandela, 27 mil dólares para que ele fosse ao Espírito Santo. Sabido e notório é que, no Brasil, a saúde só pode ser 
Não se sabe se um aproveitador, um vigarísta, mas lá no d~sfirit~da e mantida por aq_ueles que dispõem de recursos 
Espírito Santo se racha tanto, há tanta ânsia de pagar para financeirps próprioS -para custeá-la, constatação que nos ena-
dividir, que qualquer pessoa que apareça com um rea"bo está doa como Nação e reflete, amargamente, a injustiça social 
pagando, desde que deixe uma parte. Depois deram dinheiro que nos vitima e nos deixa estacionados no grupo dos países 
a uns falsos representantes de uma suposta revista norte-ame- terceiro-muridistas. Quando, porém, um grosseiro erro rilédi-
ricana chamada "Ebonny". E houve uma coisa mais 'grave, co é cometido num dos maiores centros urbanos do País, 
no meu entender, que poderá preju"dicar a fig_ura de Nelson como o Rio de Janeiro, numa clínica de classe média, onde 
Mandela em seu país. O Governador do Espírito Santo, que nada custa barato e onde se confunde cordão umbilical com 
tem uma grande empresa de consultaria que já trabalha~~- cólon intestinal, chegasse âs raias_do absurdo, razão por que 
Moçambique, e que, certamente, quer fazer a sua empresa consider;:tmos oportuno e válido que a tribuna do Senado 
penetrar na África do Sul, promoveu- uma reunião. com .o.s. se manifeste sobre essa "medicina nülrginal", que ameaçado-
empresáriOs do Espírito Santo. E, na presença dessa figura ramente _começ(l a ptosperar em nosso~ Pafs. E, mais do que 
venerável, o Governador do Espírito Santo teve o desacato isso, é preciso buscar as causas prováveis desSe descaminho 
de propor aos empresários que aqueles que reunissem e ~qu~ 1a que tão nobre profissão parece estar sendo condenada, por 
dessem recursos para a campanha de Nelson Mandela na Afn~ fatores menores tais como ganância, omissão,_ in~ensibilidade, 
ca do Sul, quando este assumir o poder, as sua-s empresas descaso, incompetência e falta de ética profissíonal. 
seriam agraciadas e favorecidas pelo governo que se ia implan~ O pai da criança vítii:na de proce-dimento médico inade-
tar. Bem ao mérito do que ele implantou no Espírito Santo, quado, que confundiu cólon intestinal com cordão umbilical, 
achou que podia transferir_ para a Áfri_ca do $ui. Como a já cumpriu sua parte: acaba de publicar seu livro- denúncia, 
fala foi em português, acredito que se tivessem "traduzido para "Caso Laura- Retrato da Medicina Privada" (Mário Nazaré. 
o Sr. Nelson Mandela o que ele havia dito;ele teria se retirado F'), no q_uaf, abstendo-se de declinar nomes, historia a dramá-
da reunião. Mas, ele, graças a Deus, não entende português. tica sitUaÇão real vivida por ele e sua esposa, no intuito nobre 
Tive a oportunidade de conversar com um dos empresários de alertar seus-leitores, e motivar ampla discussão e público 
que foram convidados pelo governador. Ele ficou ve~elho debate que se fazem necessários, no sentido de se_perseguir, 
diante da proposta que o govern~dor fazia, que 1_1ão foi aquela discutir e analisar as causas responsáveis por esse padrão iode-
do ilustre visitante ao Estado do Espírito Santo. Mas, toda· __ sejável de conduta médica e que, às vezes, se torna dramático, 
essa ânsia culminou na percepção do povo do Espírito Santo como ora no caso em epígrafe. _ 
da promoção que o governador queria fazer. Na reunião pro- Laura, a criança vítima de deplorável errottédico, nasceu 
movida no Estádio da Desportiva Ferroviária, o governador a 31 de dezembro de 89, ao cabo de nove meses de uma 
foi recebido com uma estrepitosa vaia, não conseguindo sau- gravidez tumultuada e atípica. Uma primeira ~ltra-sonografia, 
dar Nelson Mandela, o qual foi recebido com aplausos, quase realizada no segundo mês de g_estação, acusou a presença 
não conseguindo falar, tanto que· o povo o aplaudia. O povo de gêmeos xifópagoS, estando ambos os fetos alojados -~m 
soube separar o joio _do _trigo, na expressão bíblica. Afora uma única· placenta, a qual, por sua vez, não ~ ~uficienté-
esse registro sobre esse acontecimento, a deslumbrante passa- para fornecer condições vitais para dois bebês. Quando isso 
gem de Nelson Mandela pelo Espírito Santo, com ·o- que üm ocorre, normalmente um é sacrificado e o feto que não resiste 
cometa que deixou a sua marca naquele estado, eclips~u-se é mumificado, dentro do útero matemo, e posteriormente 
atrás do processo de corrupção que Já existe e no qual tentaram expelido. Foi exatamente o que ocorreu no caso Laura: no 
fazer com que ele se enredasse. Cumprimento V. EXf faz~ndo iníco do terceiro mês de gravidez, o irmão gêmeo de Laura 
este registro: ele foi envolvido, foi enredado nessas_te:i_as da morreu e ela foi o bebê que conseguiu sobreviver, a despeito 
corrupção, ·e temo que essas notícias, qiú~- a Embaixada_9.a de o ginecologista ter quase imposto a -realização imediata 
África do Sul já deve estar com sofreguidão mandando para de um aborto, idéia que Os~pais rechaçaram de pronto. Logo 
lá, venham a prejudicá-lo em sua campanha, o que será um após esse primeiro episódio, o casal foi condenado a uma 
mal para toda a Humanidade. verdadeira peregrinação, que durou de maio a dezembro de 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não tinha conhecimento 
em detalhe desses fatos, Senador Gerson Camata. Considero 
que efetivamente a proposic;ão mencionada p~r V. ~~', s~ 
ocorreu na forma: como descnta, se também constder3f]a mtet
ramente inadequada, e avalio que isso não está nos procedi
mentos com os quais está de acordo o eminente IJ9er Nel.son 
Mandela. E, em especial, o que eu justamente esfava salien-· 
tanôo no início de meu pronunciamento, é que a figura de 
Nelson Mandela representa para todos nós, neste Congresso· 

1989, às mais diversas clínicas particulares, realizando consul
tas com mais de vinte médicos, de oito diferentes- áreas de 
especialização, a mãe submetendo-se a treze ultra-sonografias 
durante o período de gestação-:- E, sublinhe-se, todo esse esfor
ço-~" toda essa preocupação com uma nova vida, todo esse 
cuidado tendo em vista criar condições mais seguras possíveiS 
para a gravidez e o parto. -

Já no oit::tvo mês de gestação, a última ultra-sonografia 
evidencia o aparecimeJ!to de um cordão umbilical não-~na
tômico, que o obstetra explicou como sendo o feto morto 
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sendo absor:vido Pelo organismo, e que não ofereci~~ segundo 
ele, problema ou perigo algum. O pai de Laura, que assistiu 
ao parto, testemunhou que "os médicos se assustar~ quando 
se depararam com aquela massa envolvendo o-cordão_umbi
lical, e, pensando eles qve fosse o cordão do feto. mortO, 
cortaran-no". Na verdade, o feto morto havia sido expelido 
quando a bolsa estourou, e a massa era parte do intestino 
delgado de Laura, o qual nasceu exposto~ - . . _ . 

A perda da metade do intestiõo delgado implicava, Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, em grave e iminente- risco 
de vida para o bebê, o qual teve que sertransferido,-às pressas, 
para outra clínica, pois a maternidade onde nascera não· dispu
nha de UTI infantil. A imprevidência e imprudência médicas 
começam aqui: uma gravidez de risco exige, de acordo Com 
as mais comezinhas regras de bom senso, que o parto se realize 
em casa de saUde com recursos para situações anormais e 
de emergência - o que não aconteceu. Submetida a recém
nascida a percuciente exploração cirúrgica, já na nõVa -clínica, 
detectou-se que, além <;la perda de parte do intestino delgado, 
Laura nascera sem o intestino grosso, fato que tornou· inevi
tável uma ileostomia - li_gação da ponta do intestino a um 
orifíco na proximidade do umbigo, por onde ela evac.ua. Para 
se ver livre do incómodo saquinho na barriga, Laura terá 
que se _submeter a uma outra cirurgia de reversão, para que 
o instestino possa ser ligado ao reto e -desligado do orifício 
vizinho ao umbigo. 

No Centro de Terapia Intensiva da segunda casa de saúde 
em que Laura foi atendida, o médico exigiu de seus_ pais 
pagamento em dinheiro e à vista, para a realização de uma 
tomografia computadorizada. A recém-:nascida teve que 
aguardar, enquanto seu pai corria ao banco! Nq CTI, Laura 
permaneceu internada pOr três meses, sendo que os exames 
e os remédios eram custeados pela Cia. Souza Cruz de Cigar
ros, multinacional para a qual o pai de Laura trabalhava como 
auditor e da qual foi despedido, por contenção de despesas, 
apesar de ser cotado como excelente funcionário, acima da 
média em seu rendimento. A direçáo da empresa já havia 
gasto 60 mil dólares desde o segundo mês de gestação até 
os três mese_s que o bebê passara no CTI da segunda clínica 
para onde fora levado, e onde ainda continuava em trata
mento. Desempregado, ainda assim o pai de Laura conseguiu 
recursos para comprar - e era indispensável para mantê-la 
viva - leite em pó pré-digerido, na époc0 importado dos 
Estados Unidos, determinado composto vitamínico tarftbém_ 
importado, tudo vendido a dólar, além das bolsas plásticas 
de colostomia para as fezes. E esse quadro permaneceu até 
que foi feito um corte no pescoço da recém-nascida, para 
introdução~e sua alimentação. 

Sr. Presidente, S,.' e Srs. Senadores, além de a medicina 
pública estar desaparelhada e desmoralizada no Brasil, agora 
a medicina privada caminha a passos largos rumo a um número 
assustador de diagnósticos e providências imprecisos e inade
quados, razão pela qual tem sido rotulado de comércio torpe 
e imoral, em face de tantos erros, a tantos objetivos inescru
pulosos e mercantilistas que delineiam a sua decadêricia e 
desnudam a falência dos serviços privados de saúde em nosso 
País. No caso ora em tela, o cuidado, a dedicação, o zelo, 
a consciência da paternidade responsável não consegUiram 
deter as conseqüências do erro médico. Essa mesma consciên
cia agora alardeia, em alto~ e ~ritante tom, através do livro 
ora publicado, para que terceuos incautos se precavenham 
contra possíveis desacertos médicos do mesmo jaez daqueles 
que vitimaram a pequena Laura. Seu pai está consciente de 

que os fatos que denunçia "são o Bateau Mouche da classe 
médica", expressão sua que resume o caso de maneira_ elo
qüente e concisa. 

O drama particular de Laura e seu~ pais é aspecto da 
crise de valores que nos assola. É esta crjs.e que_ faz. com 
que o pai da menina não tenha fé em julgamento do.Conselho 
Regional de Medicina, que geralmente sói se caraderizar in6-
CU9. N.o período da ditadura, a imagem dos conselhos se des
gastou e denegriu de tal sorte a categoria médica, que uma 
reformulação se· impõe necessária nos seus- tiiecaniSinO.S. É 
de se apontar ainda que o aumento na quantidade de denún
cias, especialmente contra ginecologistas, obstetras e materni
dades do setor privado, tem sido alarmente, de modo a sugerir 
que os conselhos de mediciria se dispam do conhecido "espírito 
de corpo" que preside suas decisões e que visa à estrita defesa 
dos seus próprios interesses. 

. Está em xeque, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, 
a ética médica, trazida uma vez mais às manchetes da imprensa 
nacional, através da denúncia que ó pai extremado e zeloso 
faz a todos os segmentos da sociedade. Mais do. que nunca 
se faz a hora de repensar a crise da medicina, a reestruturaçãO 
das faculdades que formam os profissionais dessa área, porque 
a má formação universitária, vítima das deficientes reformas 
de ensino e dos malditos atos_ip;stitu.cio.n~js.Qa ditaPura militar, 
comprometeu o conhecimento científico, ceifou lideranças e 
fe~ com que profissionais mal formados e inabilitados. pela 
escola, cjue deixa muito a desejar em termos de conteúdo, 
JlãssasSem a ter como valor prineípal a sobrevivência, o ganhar 
dinheiro, comprometendo a dignidade do exercício de tão 
nobre profisSão. 

· Tal é a crise da deterioração dos valores sociais que vive
mõs, dentro da qual se insere, para vergonha nossa, a caótiCa 
situação da saúde do povo brasileiro. . · 

Que a voz da Tribuna do Senado Federal, por nosso 
intermédio, venha fortalecer o protesto, a denúncia, o clamor, 
o pedido de justiça que exigem a pequena Laura e seus pais. 

Que nós possamos, o CJ.i.Iãilto antes, no Brasil, ter melho
res condições na área de _saúde para todos os brasileiros, a 
fim de que não se registrem casos vergonhosos como esse, 
contrastando com tantos outros que dignificam a profissão 
médica e mesmo muitos de nossos hospitais. 

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

Durante o discurso do Sr. Eduardo_Suplicy, o Sr. Ale
- xandre Costa, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presi

dênpia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da Presi
dência que é ocupada pelo Sr. Dirceu- Carneiro,· H Secre
tár[o. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) __: Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa.) 

S. EX' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car

valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGJJE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. · · 
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O Sll. NEY MARANHÃO (PRN ~ PE. Proi>uncia o 
seguinte discursá~ Sem revisão do·orador.) -Sr. Presidente,' 
Srs. Senadores, Pernambuco vive a crise eco-nómiCa Iiia~S gfav~' 
da sua história, qu~ se iriiciou·na· fini do século passado, com 
a deterioração do· preço- do açúcar, estendeu-se por toda a 
República e àgravou-se· nos últimos 25 anos. 

Este agravamento é visível pelo decréscimo da partici--
pação percentual do estado nà renda iilte·rna.a'? País. Enqúan
to que o Nordeste, como u·m todo, obteve um pequeno ganho 
de 12,01% em 197D, para 13;55% em 1985, Pernambuco 'de· 
crescia .sucessivamente de 2,97% em 1970, para 2,73% em 
1975,2,55% em 1980 e 2,42% em 1985 (ver ánexof . 

Três fatos oont_ribuíram para·que·a crise se tornasse a·guda. 
O primeiro foi a falência tlo Recife como empório comercial 
do Nordeste, via porto de. Recife, fato este acontecido como
conseqüência da pavimentação da BR-101 e BR-232, após 
1962. Assiní, todó -o conlércio grossista de tecidos. de ferragens 
e de cereais, que tomava· todas as ruas do -lmperador, das 
;FJ.orenti,1as, Tobias Barreto ~ adjacências, desapareCeu.· -

O·segundo fato foi a crise da indústria açucareira, áSsiStída 
passivamente pelas nossas lideranças·políticàS é em:presari~üs. · 
Além de se conformarem com· ó préç'o reprimido -do açúcar 
e do álcOol, acomodaram~s'e corri a eXcluSãO da agroindústria 
cana vieira dos benefícios da Sudene, como o confisco pelo 
lAA das exportações de açúcar entre 1972 a 1975. 

Aliás, Sr. Presidente, ~m respeito a esse assunto, na 
época eu fiz um pronunciamento, quando o Superil'lte.ndente 
da Sudene, o Sr.· Adauto Bezerra~ assumia aquela importante 
autarquia em nome do Secretário de Assuntos Regionais, Sr. 
Egberto Baptista; esse pronunciamento teve repercussão Ira.:. -
clonai, tendo .sido, inclusive artigo de fund.o. de_ jornais de 
importância como O Estado de S. Paulo, além de outros jornais 
do Pafs. 

Com os recursos deste absurdo confisco· (o IAA chegou 
a exportar a US$ 1.500,00/t, enquanto comprava a 'US$ 
190,00ft), o IAA financiou, com a omissáo.das nossas lideran
ças, a expansão da indústria açucareira e parte do Proálcool, 
expansão esta feita principalmente em São Paulo. 

O terceiro fato foi a crise da segunda maior_ indústria 
do estado, o parque têxtil. Infelizmente, permitimos que· a -
Sudene só incentivasse novas indústrias, impedindo a expan,:. 
são das existentes e excluísse a região metropolitana do ReCife 
da faixa" A" de prioridades da autarquia. _ ' 

Ciente desta grave situação, o Govemãdor JOaquim Fran
cisco criou alguns projetas prioritários para reerguer a econo
mia pernambucana. 

Sr. Presidente, Srs. SeD.adores, desejo abordar, sucinta
mente, esses projetas e tecer alguns comentários a respeito: 

1 - A Ferrovia Transnordestina, que fará a ligação de 
Petrolina/Salgueiro/Missão Velha (CE), num percurso de 
345km, permitirá que os grãos produzidos no cerrado baiano 
(antiga comarca do São Francisco) abasteçam o sertão e o 
agreste pernambucano. Este fato tornará competitiva a pecuá
ria de pequeno porte do estado, particularmente a avicultüra. 
Permitirá, também, o barateamento do transporte da gipsita 
do Araripe e viabilizará o porto de Suape como corredor 
de exportação. 

A demanda do primeiio ano de funcionamento da ferro:: 
via está prevista em 600 mil toneladas de grãos; 422 mil tonela
das de sal, 262 mil toneladas de derivados do petróleo, 214 
mil toneladas de cimento, 192 mil toneladas de farelo, 139 
mil toneladass de álcool, 128 mil toneladas de gipsita, entre 
outras mercadorias. 

_ 2 ;.___ Projeto turístico Costa DOurada, que compreende 
a duplica:çãó da rodovia PE-60 cfe aeesso ao' litoral· sul do 
esta"do, nu:ma exte-nsão de 85 km e _que vai da ·cidade do 
CabCf até" a divisa com Alagoa•. Este é' o principal ·projetó · 
turístico de Pernambuco e, pelo seu potencial_ de gerar empre
go ·e_ rend_a,- COnstituí a maior prio'ridatie dentro da estratégia 
econôniica-do governo pe'rnambucano. O custo previsto para 
a obra é de 100 milhões de dólares . 

. 3--~ Conversão ·da dívida externa em projetas .na área 
de turismo. A conversão da dívida externa foi Criada pela 
Resolução n' 1.460/88, do Banco Central. Nos leilões realiza· 
dos·ç!e·março a dezembro de 1988, período em que o programa 
esteve-em operação, foram convertidos,_ em investimentos no 
Nordeste, cerca de DS$ 780 milhões. Este valor é. 3,5 vezes 
superior ao valor anual do Finar. . · -

É preciso retomar o programa da conversão. da dívida 
para aplicação de investimentos na região para viabilizar o 
desenvolvimento norde~tirio. Para compensar o aumento da 
base. monetária que a conversão -cria; poderia ficar reStrito 
aos investimentos que ·gerassem cainbíais, como é o caso do 
turismo internacional. · 

4-!... Zona de P-rocessameílto de· "ExPortação de Suape; 
as ZPE foram criadas pélo Decreto-Lei n"' 2452, de julho 
de 1988, o qual foi revogado pela Medida Provisória n9 158, 
d,e março de 1990. O Congresso Nacional, ao transformar_ 
a Medida Provisória n' 158 em lei, suspendeu as ZPE por 
180 dfas, suspensão esta que nunca foi revogada, ãpesar de 
játerempassado 490 dias da promulgação da lei. 

-As-ZPE são um instrumento modemo;utilizados no mun
do inteiro para proinover -a industrializaÇão de regiõ.es _subde-. 
senvolvidas, que têm _provado o seu poder de industrializar 
rapidamente uma região, incorporando tecnologias avançadas., 
ao processo produtivo. · 

Sr. Presidente e- Srs. Senadores, com respeito às· ZPE, 
estamos ainda pensando em colocar uma ZPE em Pernambuco 
ou no Estado do Ceará. O Brasil ainda está caminhando a 
passos _lentos, está nascendo ainda a criação -desses órgãos 
de desenvolvimento do País. 

Visitei, há um mês, a República Popular ·da China, e 
vi, com espanto, que ·aquele Pais já possUi Onze ZPE'. Posso 
citar a ZPE de Shên Zhen, perto de Hong-Kong que, em 
1997~ será reintegrada novamente àquela possessão inglesa, 
à República Popular da China. Uma ZPE com 365km2; 70% 
já está pronta e tem um faturalll~!Jto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, de 500 milhões de dólares por mês! Um pafs comu
nista, um país por cujo povo tenho grande respeito e admira
ção. Quando me reflro ao povo Chinês, refiro-me ao povo 
da República Popular e da República de Formosa, que tam
bém é um país menor do que a Parruba e tem uma reserva 
cambial, hoje, de 80 bilhões de dólares, tanto quanto devemos 
ao estrangeiro. É um pafs de competitividade. É isso_ que 
precisamos fazer no :f:lrasil, é isso que o Presidente Fernando 
Collor está tentando com o seu Projeto de Reconstrução Na
cional. Temos, principalmente, que resolver o problema dos 
artigos da Constituição Federal que dizem respeito ao investi
mento de capital estrangeiro, como o art. 172. Se esse artigo, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não estiver regulamentado, 
nã_o virá nenhum investimento para este País. 

Esteve aqui, neste tribuna, o Ministro da Economia, Fa
zenda e Planejamento, Sr. Marcílio Marques Moreira, dando 
conhecimento de que o México, no ãno passado, teve um 
investimento de capital estrangeiro de 8 bilhões e 500 milhões 
de dólares, quando o Brasil teve apenas 475 milhões de dóla· 
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'res. O próprio chefe do governo cotnunjsta da•China,_que O Sr. Divaldo Surpagy -Senaçlo~·Ney Maranhão, V. 
· visitaráõ Brasil em setembro, irá dizer ao Presidente Fernando g~ dt;:f~niu com muita propriedade que a c_onclusão das ob:ras 
·Collor _que~ a China Continental deseja também-hivestir nó do Porto de Suape não é unia reivindicação de Pernambuco, 
. Brasil, não só através de governo ·a gOverno, mas prinéípal- _maS uma reivindicaçãO âo ·ctesenvolvimento do Nordeste. A 
mente através dos_eiJlpresários nacionaiS. Mas isSO fica difícil, obra, pela sua grandiosidade, tem uma influência· .marp"ante · 
pela maneira como estão eScritos os· artigos da Constituição ·nos estados circunvizinhos, principalmente". nos Estados d_e 
que deliberam sobre investimentos de capital estrangeiros--nes- ' Alagoas e da Paraíba. Daí por que endosso as suas palavras, 
te País. A China Continental, qUe ãbiiu Suas fronteiras para· '·neste Í!J.Stante- enl que V. Ex•, num discurso muito bem elabo
os grandes cai?itais estrangeiros, comú·"d capital ·arn.eíicà.ito; ' · . .tacto, ·destaca os aspeCtos económicos e os efeitos positivos 
o capital alemão, o capital do Fundo Nakazoni, de Taiwan, , ,da conclusão da obra dentro da realidade de Pernambuco. 
quer investir aqui, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, principal-' Gostaria que V. E~ extrapolasse as fronteiias do seu Estado, 
mente em minas, que é um -investimento pesado. A China· · -deixando bem claros os efeitos benéficos que resUltarão para 
tem hoje, na Austrália, -grandes investimentos em minas de ·. A:lagoas e para a Paraíba. V. Ex• não fala apenas.pOr Petnam
cromo, e quer investir nó Brasil. Mas, sem regulá~_ehtannos · ·buco, mas por tódo o Nofdeste. Meüs PMabéns. 
esses dispositivos da nossa Constituição, não poderemos espe
rar, de maneira D.'enhuma, investimentos de capital estrangeiro. 
maciço neste País. - -- ;;_ -

Evidentemente, para que o capitai éstrangeiro seja atrai
do a participar do. ·empreendimento, é necesSáriO que seja 
regulamentado o artigo 172 da ConstituiÇão Feder.a!, que dis· 
põe sobre os investiQ:l~ntos ~~-sapital e~-t~angeiro, (?s reinvcst~
mentos e remessa Qe. lucros desse mesmo capital, conforme 
tenho chamado a ·atenção d_e_sta CaSa, repetidas vezes, tendo, 
inclusive, apresentado um Projeto Sobte este a~sunto. 

O porto de Suape já tem toda a infra:estrutura necessária 
para a instalação de uma ZPE, só faltando a autorização legal 
para o seu funcionamento: _ ~ ~ . _ 

5 - O complexo portuário de Suape é Q único ,porto 
brasileiro próximo às rotas dos grand.es petroleiros (menos 
de 12 horas), que possui calado e canal de acesSo em cima 
da· plataforma contin~ntal, com 40 metros de profundidade. 
Entretanto, para completá-lo há neCeSsidade de abertura dos 
arrecifes para que haja acesso ao porto interno, que se faça 
uma dragagem interna e exte~na para- obter maior compri
mento dos piers, de se realizar um aterro hidráulico. da coloca
ção do balizamento, da complementação do acesso rodoviário 
e ferroviário e da instalação de equipamentos de elevação 
e transporte, num custo total de 150 milhões de dól~r.es ... 

A respeito do porto de Suape, Sr. Presidenfe, ·eu faço 
um apelo, neste instante, em nome do Estado_ de Pernambuco 
e da bancada de Pernambuco no Senado e na Câmara, para 
que o Presidente da Repúbli~ veja esse assunto com malór 

·interesses para o Nordeste. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Ney Maranhão, permi· 
te-me V. E~ um aparte'? -

O SR. NEY MARANHÃO - Concederei o aparte ao 
meu amigo, ·o-nobre Senador Divaldo Suruagy; c_om muito 
prazer. Deixe-me apenas completar o meu raciocúrio. · 

Quéro chamar a atenção do Governo e do Presidente 
para o fato de que essa obra de Suape foi feità exclusivamente 
com o sangue, suor e lágrimas do povo pernambucano. Não 
houve praticamente nenhuma verba federal para a construção 
desSe porto. E-hõ]e tiramos, Sr. Preisdenie, Srs. Senadores, 
do povo pernambucano, sangue de" cafangtieijo, que rião exis
te, porque nunca vi carangueijo com ·sangue, para continuar 
essa obra, que é a redenção de Pernambuco e, principalmente, 
do Nordeste. V. Ex• está vendo muito bem a importância 

: fundamental e estratégica desse PortO para o escoameiito da 
produção industrial, pecuária e agrícola do Nordeste, princi-
palmente daquela região. · ·· •· · 

Ouço com muito ·prazer o nobre Senador Divaldo Su
·ruagy. 

O SR. NEY MARANHÃO ·:·Agradeço o aparte do meu 
ártrigo Senadqr Divaldo Suruagy. S. Ex> é ·um·nomem públit.o 
ql!e conh~~ profundamente oS prOblelli'"aS- ·da Região. Como" 
Governaaor do Estado de Alagoas, V. Ex• fezum grande go
verno, defendendo intransígentemente os, interesses do Nor

. deste e do s~u e estãd_o. Q aparte que' V. Ex• acaba de dar 
ao meu discurso vai Çt;tgra*decer ·muito êSsa proposição que 
estou dirigindo ao GQv.emQ Federal, no seiltido d.e que ajude 
não só Pernambuco; mas todo o_ Nortfe_~!e. Agradeço a V. 
·Ex~ -

Continuando, Sr. Presidente, o SeXto ponto -é o Projeto 
Pontal de Irrigação situados nos MuniCJpiOS de Petrolina, San
ta Maria da Boa Vista e Casa Nova, numa área total de 49 
mil hectares. 

Um grande líder paraibano, por quem tenho respeito 
e -admiração, que naquela época foi Ministro -de Viação e 
Obras Públicas do GQverno Getúlio Vargas, dizia sempre: 

"O Nordeste não precisa de esmolas, mas apenas de 
viabilizar ·o Rio São Francisco, os seus barreiras e os 
seus açudes, para molhar as terras calcinadas pela seca, 
para o Nordeste tomar-se a Califórnia da América do 
Sul, abastecer o Brasil e exportar para o mundo .. " 

O _Govenià feder~l tem que continuar com esse programa 
de-irrigação, porque é isso que va:i dar solução ao problema 
do abastecimento no Brasil. 

Dou co~n:o exemplo .novamente, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a viagem que fiz à CHina Continental, um país 
com uma população oito VezeS maior que a do Brasil. Ela 
tem 18% das suas terras que prestam, e agora estamos vendo 
as catástrofes provocadas pelas inundações, onde morreram 
milhares de chineses. Dessas terras, 11% são cultivadas e 
65% o são à mão. É um país com 1 bilhão e 150 milhões 
de habitantes. 

Eu corri seis proVíncias, andei olto horas de avião e uns 
mil quilómetrOs de estrada. Não vi ninguém morrendo de 
fome, não vi ninguém pedindo esmolas; só vi gente traba
lhando. É um povo de barriga cheia. Disse num programa 
de televisão e repito: pelo que vi nã China, concluo qUe ela 
é o único lugar em ·que o -comunismo deu certo. 

Continuo, Sr. PreSidente. Há, ainda, o projeto de pereni
zação do Rio Ipojuca no agreste pernambucano, com a nas
cente no Município de Arcoverde. A bacia deste rio tem 3600 
quilómetros quadrados. Fica 76% na região semi-árida e o 
restante na Zona da Mata. 

O projeto prevê a construção de barragens regula-doras, 
de contenção de sais e sucessivas. Pretente atingir os seguinte 
objetivos: 
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a) diminuição dos efeitOs das secas; 

b) maior oferta de água para a pecuária e para â irrigaÇão 
d~ áreas desti:Qadas à prod_ução de forrageira; . 

c) "itrigação pãra maior produção de matérias-primas das 
agroiÍldústriais locais (frutas para doces e tomates). 

. Era esta a explicação que e~ queria dar a- _respeito do 
projeto do" Governador de Pernambuco. Tenho -certeza de 
que, acin1.a ç:los problemas partidários, toda a Bancada per
nambucana ~o povo de Pemambuco-e·speram que este projeto 
tenha o apmo de todos nós. , _ ~ _. , . .-. =-

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
NEY MARANHÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

ClJ~IO I•C • 
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COMPAf!.ECEM MAIS OS SRS. SENADORES:-
~ Alfredo Campos - Amir Lando - Antonio Mariz -

Aureo Mello _... Beni V eras - Carlos PatrocíniO .....;;;: ba,rcy 
Ribei_ro -Dirceu Carneiro...:... Eduardo Suplicy- Fernando 
Hennque Cardoso -Hugo Napoleão -Jonas Pinheiro -
José Sarney -Júlio Campos....:. Lucídio Portella- Marluce 
Pinto- Meira Filho - Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 2692 D~~!-

Dispõe sobre as pesqnlsas e testes pré-eleitorais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica criada, junto ao Tribunal Superior Eleito

ral, comissão encarregada de examinar e propor nonnas visan~ 
d(Í assegurar, no âmbito da previsão eleitoral, a objetividade · 

,e a qualidade das pesquisas e testes pré-eleitorais. -
Art. 2ço As proposições da comissão, para serem aplica~ , 

das, deverão ser objeto de resoluções do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

· Art. 3<:> A .comissão será constituída pOr seis membros, 
sendo três ministros do Superior Tribunal Eleitoral e três 
representantes dos partidos polítfcos com representação no 
Congrelso Nacional. 
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Art. 4• A publicação e difusão das pesquisas e testes 
pré-eleitorais devem ser acompanhadas das indicações seguin
tes, estabelecidas sob a responsabilidade da entidade que as 
realizou: ~ 

I-o nome da entidade que realizou a consulta; 
II - o nome e qualificação ao PãfioCiiladór ou do desti- ' 

natáiJo; . 
. DI -o número de pessoas interrogadas, com sua distri

. buição espacial; 
IV- planO-amostral e peso ponderado no que se refere 

·~rseXo, idade, grau de instrução, nível económico e área física 
de realização do trabalho; . . . --·

V - a data ou datas em que se desenvolveu a consulta. 
Art. 5• Por ocasião da publicação ou difusão de qual

quer pesquisa ou-teste pré-eleitoral, a organização que a rCali-
zou deve encaminhar, à Comissão, dentro de uma semana 
após a publicação ou_ difusão, relatório indicando: 

I-o objeti_vo da consulta; 
II -o método pelo qual as pessoas interrogadas foram 

selecionadas, a escolha e composição da amostragem; 
III-as condições pelas quais foram procedidos os inter

rogatórios;--
IV- o texto integral das questões; 

. V- os limites de interpretação d.os resultados publica
dos; 

VI -.;;.e for o caso, o método utilizado para deduzir os 
resultados de caráter indi~eto que serii()_publicados. 
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§ 19 A Comissão poderá deterniifiai a-publicação, pelos 
responsáveis pelas pesquisas ·e testes pré~eleitorais, de indica
ções que figurem nó" relatórlõ previsto neste artigo, Ou corre
ções que julge devidas para esclarecimento do corpo eleitoral. 

§ 29 A organização que realizou a pesquisa ou teste 
pré-eleitoral manterá a disposição da ·comissão os âOCi,Iirientos 
que respaldaram a consulta publicada ou difundida. 

Art. 6' Os órgãos de informação que publicarem ou 
difundirem prévias ou testes pré-eleitorais em Violação às dis
posições da presente lei e textos regulamentares; bem como 
as pessoas jurídicas ou físicas divulgarem seus reSultados, in- · 
correrão na pena prevista no art. 232 da Lei il9 4.737, de 
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). · · 

Parágrafo único. ·serno entendidas como viQlaÇãO à-pre:. · 
sente lei, de modo especial! · · 

I- a publicação-ou difusão de pesquisa ou teste eleitoral 
desacompanhada dos elementos previstos no art. 4~ desta lei; 

II -a publicação ou difusão de pesquisa ou teste pré-elei
toral a que "não se siga, no piãio de uma_ semana, a entrega, 
ao Superiof Tribunal_ Eleitoral, dos elementos indjc_ados no. 
art. 59 ; -- -

III- a recusa a dar a devida diVulgação as recomen
dações ou correções determinadas p~la comissão, nos termos 
do art. 5', § 1•. . . . .. __ ". . .. 

Art. 8~' Estalej entra ew vigor na dat~ de sUa Pllblicaçao· 
Art. 9~' Revogam-se as disposições em contrário. -

Justificação 

Tem sido preocupante o impacto, Tio processo eleítort,: 
dos tempos modernos, do que os franceses chamam "sonda
gens" e do que, em noss.o-meio,-se denominam "pesquisas", 
"prévias" e testes pré-eleitorais. c.. - -

Através da seleção e interrogação de uma pequena amos
tragem de indivíduos, define-se o sentir de um vasto número 
e pela aferição da intenção de voto de poucos chega-se, por 
critérios estatísticos, a antecipar - o mais das vezes com 

, toda a precis~o- o resultado das eleições. ~'- ~ 
Ciosos-em- Co-nl:folar o mecanismo eleitoral e em afastar 

qualquer constrangimento ao direito de voto, tentaram alguns 
países a proposição de normas com vistas a garantir "a objetivi- . 
dade e qualidade" de tais pesquisas. E alguns deles chegaram 
a proibir a publicação e difusão das prévias em períodos prõxi-
mos às eleições. ___ _ 

No caso brasileiro, nosso_código eleitoral, por Seu art. 
255; obstou, nos quinze dias anteripres aos pleitos, ''a divulga
ção, por qualquer forma, de resultados de prévias ou testes 
pré-eleitorais". E mais recentemente, a-Lei n9 7.773, de 8 
de junho de 1989, que dispõe sobre a eleição do Presidente 
e Vice-Presidente da República, estabeleceu prazo maior
pelo menos para o primeiro turno -:que o fixado no código 
eleitoral, ao preceituar; no art. 26", § 29 que: _ 

"Fica vedada, nos trinta dias anteriores à data da elei
ção em primeiro turno e nos déz dias ãnteriores à do 
segundo turno, a divulgaçãcfde quaisquer pesquisas, pré-· 
vias ou testes pré-eleitorais, relativamente à eleição presi
dencial de que trata esta lei". 

A França é o país que mais se tem destacádo na busca 
do controle_ sobre essas consultas populares. Ali se editou 
a Lei n' 77.808, de 19 de julho de 1m, relativa "à publicação 
e à difusão de certas sondagens de opinião", regUlada, poste
riormente pelos decretos 78-79. e 70-351, de 25 de janeiro 
de 1978 e 16 de maio de 1980, respecfiviúnente: Segundo 
a lei, suas disposições se aplicariam: . · 

"À publicação e à difusão de toda sonda_g~m de opinião 
tendo _uma ligação direta ou indireta com _um referel!do, 
uma eleíÇãó presidencial ou uma das eleições reguladas 
pelo código eleitoral e, tam~ém, com a eleição dos repre
sentantes à Assembléia das Comu~fdades E~ropéjas". 

-A lei criOu; j"unto ão Ministéri() do Interior da França 
(lá não existe, como no B-rã.sll, uma Justiça Eleitoral) uma 
Comissão de Sondagens, encarregada de: 

"Estudar' e propor regras visando assegurar no domínio 
· da previsão eleitóral.a objetividade e a qualidade das 
sondagens publicadas ou difundidas". 
Dez anos após sua criação, na França,-~- Comissão de 

Sondagens apresenta um bom saldo de atuação. Através do 
obrigatório encaminhamento, pelas entidades responsáveis 
pelas pesquisas, de dados sobre o_desenvolvimento das consul
tas, à comissão; tem sido possível a esta um rigoroso exame 
sobre as técnicas empregadas e sobre su_a cientificidade. As 
irregularidades_ mais cómuns, nesse campo, "tem sido a falta 
de __ indicação de sua o_rig:em, defeitos rias cOndições de sua 
aplléação, redífecionarnento$ que afetaram-a; sinceridade das 
prévias, erros na publicação e- apresentação dos resultados. 
Empenhou-se, também, a comissão, em evitar que pessoas 
e instituições ·responsáveis pelas consultas procedessem, por 
--açOÇ!~_conc~rtadas, a im_pedir ou restringir a mesma atividãde 
por dutros: 

Tudo leva a crer que seria conveniente, para a limpidez 
do processo eleitoral no Br~sil, se seguis~e aqui, a conduta 
francesa. Cremós se es~~j a, efetivanle~e, ~ptótegertdo o eleitor 
entre nós, ao lhe dar garantias de que as pesquisas, prévias 
ou testes pré-eleitorais, divUlgados com tanto estardalhaço 
-_e atingindo, graças a expansão dos meios de comunicação, 
todO -o espeCti:'õ de no_SSo corpo eleitoral- sejam realizados 
com a isenção e a qualidade que se deveriam esperar. 

A vigilância do Poder Público, aí, volta;.se para o resguar
do da livre escolha, pelos eleitores, de seus dirigentes, para·· 
que o direitqde_infor~_aç~o não_seja abastardo por divulgá.ção 
viciada~ qUe utilize uma pretensa técnica como biombo à frau~ 
de vastamente mais danosa do que aquelas que, em um passa
do próximo, o nosso país conheceu. 

Creio que, pelas razões_ e;tpostas, este projeto merecerá 
a necessária aprovação dos ilustres pares para que se converta 
~m preceito legal. 

Sala das Sessões, 7 çle agosto de 1991. -::: Senadqr Marco 
Maciel - --- · 

(À Comíssãó de Co'nstitqição, l"fS~iça' e _çitf.a_9,~nia -
decisão terminativa.) · - --
0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto 

lido será publicado e remetid_o à Comissão competente. 
Sobre__a_ mesa, requerime]J.to que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
_ REQUElUMENTON• 434, DE 1991 

Exm!> Sr. Senador Mauro BenevfdeS 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente 
SoliCito a V. Ext, nos termos regimentais, tomar as devi· 

das providências no sentido de serem considerados como pe~ 
ríodos de licença·cortcedida, para tratamento médico, os com
preendidos entre os dias 20 e 25 de fevereiro a 26 de ma;rço 
e 3 de abril de 1991, conforme atestados médicos anexos. 

Brasília, 25 de julho de 1991.-Senador Hydekel Freitas. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA 

r;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::-,-lDENTiriCAÇÁO -===========! f!J NOME 00 S~fiVIOOR · 

~~ !1).(\l>t.\\. \\\I) (li. <L M. '1'1\klT!\S 

f- f~ONTUÁRIO li REGIME JUAIOICO 

D ESTATUTARIO D Ct.T 

ORGÃO 

1 

N· DO PROTOCOLO 

[2;;J SE~ADO FEDERAL D PROOASEN o CEGRAF 

~==============~~==============~~li~CE~N~Ç~A~~~~~~~~======~~~~========~ ~ Ç TIPO ~AFASTAMENTO- - S:Tl:AÇ:.Ó 

r=1 TRATAMENTO OE SAU' o• l--A PARTIR DE- r::7T . t::...:1 ~ CONCf.S&:.::t ;~:ICIAL 

D REPOUSO A GESTANTE ~ , 1) ,_ I q A D 
?RGRnOG!.~J.O o ACIDENTE OE TRABALHO 

D DOENÇA EM PESSOA DA FAMfUA f---N• OE DIAS- D ABONO·A'ii. 3"33."~3" 
GRAu oe PARENtesco: . _-- :_ · O b ( ~\-S.) - O REAssur~ciJ 

CIO 

l-10L C\\?> 

• .,.... ~ FUNOAMENT AÇÃn LEGAL 
'41 ~ ... ~ •.• ' 
~o- 'tll,.,\t· - - -

Ares. 375, 376, par,~rafo tJnico, 377, 378, ~O, 381 e 382 do Regula~enro Administrativo. 

O A.Tts. 541 do RA. 25, parágrafo Cinico, da L~i n'3.807~ de 26·08-60. e 79, U 1• e 2'. do ~c. n• 83.080, de :!<i-<11-79. 

D Arts. 385, n 1• e '2*,e 541 do Regulamento Administrativo'e 392, U: 1•ao 4•, da CLT. 

O Art. 384, U 1• ao 4' do ftcgulamp~(o Administra_tfvo. 
~ 

Adicionad~ aolsl pedodo(s) anterlor(esl. perfaz um toUII de dias. 

). consideração da Sra. Diretora da Subsecretaria de Administraçao de Peswal. 

Em I I 
CHEFl DO S~IPRO 

~o .De acordo. JJ;.o Sr. Diretor-Geral, fia rorma do 1rt. 383, I, do Regulamento Administrativo. 

O De .!!I corda. Ao Sr. Oiretor·Geral para submeter A consideração -do Sr.Primoiro-Seeretário, na forma do art. SS3.H. do Reguf.lome..."'lto 
Administrativo 

Em I I · 
OlltfTORA DA SSAP!S 

LJ O Defiro, na forma do art. 383, I, do Acgulamento Administr;tivo. 

o Encaminhe-~e ~o Sr. _P~imeiro-SecreMriCJ, n11 forma do .art. 383, 11, do-Regulamento Administrativo. 

Em I I 
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o Encaminhe-se ao Sr. Primeiro-Secretário, na f~rma do art. 383, 11, cio Regulamento Administrativo. 

Em I I· . ~--- - ·-
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SENADO fEDERAL 

SubsC!cr(lt.nna dC! AssistOnc:.ia fl.lt:ldica q Soctlll 

Sub~'I«OI:Hi.!l deAdrnamstr~ç.'lo de ressoai 

CONCESSÃO OE LICENÇA 

'::;::========::-. JDENTiriCAÇÁO -===========1 1- NOME DO S~RVI(lQR 

1-!J SE>J·I\D~R. 
f-- PRONTUÁRIO I I liEGIME JÚRTDICO 

- l . o ESTATUTÁRIO D CLT. 

~========~====~o~'GGÃO 
f'Ç) SENAOQ H.OUJAL -IL:J ~ .. o~ROOASCN 

TIPO 

~TRATAMENTO DE SAÚDE 

D REf>OUSOÀ-ciESTANTE 

D ACIDENTE DE TRABALHO 

D OÜENÇA EM PESSOA DA FAMfLIA 

GRAU DE PARENTESCO: 

- .. 

D CEGRAF

LiCENÇA 
___:_ AfASTAM.ENTO

-A PARTIADE--

f?_/:, ,03 lql\ 

-N-OEDIAS-

0'\ (1\lou~:) 

~ .,_._; FUNDAMENTAÇÃO LEGAl 
~,.. . - ~o~ ,..,e -

O Arts. 375, 376, parag'faft; ónico, 377,-378, 380, _38,1 e ãs2 do Regut~mento Administr~tivo. 

S:lUAÇÁO 

Ct:::SÂO INICIAL 

D PRORRUG~ÇAÕ 

D ABONÕ:ART. ~31t_3· 

D REASSUNÇÃO 

o Árts. 541 do FIA. 25. parAgrafo Unicà," d~ lei n•3.807, do 26·08·60. c 79, U ·1' e 2', do OeC. n• 83.080, do 24·01-79. 

O Aru. 385, §§.1• e 2•,e 541 do Regulamento Ad~~~istri!tivo e 392,11 1• ao 4". da CtT. 

O M. 384, i! t• {10<1' do Rflgutsrr:cr.to Adn11mstrat•Vr;>, 

Adiciontdo •o{sJ pllflodo(sl anwior/esl, Perfaz um total de dias. 

~ con:;:idoMç.1io da Sra. OiretoUI da Subsecret<~ria de Administração de Pessoal. 

Em I 

~- ·. . - ~ O De acordo. A.c Sr. Dlrtltor-Geral, na forma do art. 383, I, do Regulamento Administrativo. . 

--

D De acordo. Ao Sr. Diretor·Geral para submeter ii consideração do Sr. Primeiro-Secretário, na Forma do art. 303,11, do Regulamento 
Admmistr<:~tivo 

Em I I 
OIRrTORA OA SSArES 

2J o Defiro, na forma- d-0 art. 383, I, do Regul.amento Adinlnis!rãtivõ: 

o Encollminhc·se ao Sr. Primeiro-Secretário, na forma do iut. 383~ 11, do Regulamento Administrativo. 

Em I I • 
CIRETOR (;~RAL 
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RESIDCNCIA. _ 
235-61ó6 

_ _CON5.: RUA GETÚLIO DAS NEVES, 22 
TElS.: 266-1208 · 286 Si93 

EMERGE.NCII\S: 246803.6 
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SH~ADO fEDERAL 
Subsf'tC'Ofdrla de Assistt'!~cia Médi<"'ll o Soei~;~] 

SuiJ:o('cr11tar1a dr.! f,drninis:ro~ção do Pl!s.sO.JI 

-;;:;:===::w-SEf'ROT ---:;,---·· -l AUTENl'lCAo0n -,--
~- ----

CONCESSÃO DE LICENÇA 

F,;:========::-; IDENTIFICAÇÃQ·--===========1 NOM[ DO SERVIDOR 

~ 
Shli\MR 

- PRONTUÁRIO li REGIME:: JliRIOJCO o ESTATUTÁRIO__ -o CLT 

ÔRGÁO 

DPRODASEN 

TIPC 

~ TR~Tli.MEN'J:O_~SAÜDE 

D REPOUSO A G"E:STANTE 

D ACIDENTE DE TRABALHO 

D DOENçA EM PESSOA DA FAMfLIA 

Oce-GRAF 

LICENÇA 
-AFASTAMENTO

r--A PARTI~ OE-

1\b ,oç 1 ~--i 

-N"DEDIAS-

N• DO PROTOCOLO 

SITUAÇÃO 

o CONCE.SSÁQ __ INICIAL _ 

O PRORROGAÇÃo 

D ABONO·A~i"-_38313~ 

O r; [ cúJ c.o) O REASSUNÇÃO 
:==========-icõi:Joõ-=========....:::;~r=====:;;Miio~OjCdtCÃRfMBO/ASSINATúRA 

GRAU DE PARENTESCO: .---

I 4oA. 11\ ~ - - I aRASr'"'~ o:1- 1 olS -~~:\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~U~N~TAiMot:O~ifCA~~~==:;~~~~~~·~:-;··~-=··~~::==~ 
Pf .. lc!e~ta ~:- Ju~r.t~_f.'~ÍdJ~~o~e~/rJ;;;~deral CAR!MBOS:ASSINATURAS Ga.'{··~· ·;11'' ·;-.··:~~~r.:: ;.. . t 1 'f>,\~<:1\t.O ... , -, ,· ·~ 

---'-J•_•.fl\:1;,· -"/I.L'"""ç.:::"'c:·'·0---''f1J;_R....::::c___·c....:,....~;;. ... _: · --- - ~~;:·'. '·' " . 
( "~'~i~rE -Á ()#::~~~~ 'ft~~: t: f:~~ .. ~ .- MEMBRO 

_______ ,;;.~~:,A~l11e\ ~~V1~-~~~~~~.;~~~'~;;;;~~~~;;;;;~'~~~ªª;;;;;;;;;;;;;;d ··t.,1.~ • E:MBAO 

141 ~ ot FUNDAMENTP,ÇÃOLEGAL - ·~· . ·• ~ Arls. 375, 376, parâ~·;afo {mico, 377, 3?_?. 380, 381 e 382-do Regulamento Administrativo. 

O Arts. 541 do RA.- 2S.purégrafo único. da Lei n•3.S07, d.a 26·08·60, e 79, U t~e 2•, do Dec. n•83.0SO,da 24-ol-79. 

O Art$, 385, JJ 1• e 2",e 541 do Regulamento Admr~;;;rativo e 392. .i .i 11 ao 4•, daCLT. 

O Art. 3~, J•J 1• ao 4~ do Regulamento Adminis~~ativ~. 

Adicionlldo aõ{s)-pcrfodo(sl antarior(es). perfaz um total do- dias. 

). con~eraç!o da Sra. Oiretor;í da Subsecretaria deAdminls:raçao do PessoaL 

Em I I 
CHEfÊ DO SEIPRO 

!J D De acordo.' Ao Sr. Dirclor-Geral, na forma do a~. 383, I. do Regu!ament~ Administrativo. 

D De acordo. Ao Sr. Direlor-Goral para submeter a consideração do Sr.Primeiro·Secrctário, na for'fna do art. 383,11, do Regulamento 
Administr.<~tivo ' 
Em I I 

OIAI!:TOAA OA SSAPES 

~" . · O Defiro, na forma do a~. 383,1, d'o Regulamento Administtativo. 

o Enc.11minhe·se ao Sr. Primeiro-Secretário, na forma do att: 383, Jl, dc.t Re\jlulamonf.o Ado·;inistrativo. 

Em I ~ -
Olfl(tOFIClAAL 

L-------~------~--------~----------------~----~-~-----"··· 
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SENADO FEDtRAl 
Su:,$ccrctllria de Assi:;tõr.cia Mól.l;ca e SÕcial 

9ubsocret11ria do Administra~·do dd Pessoal 

r;;====iü SEPAOT 'r.==:==::{ ~ AUTENTICADOr. 

CONCESSÃO DE LICENÇA 

.-,:;::::::::::::::::::::::::::-; JDENTIFICAÇÁO -::::::::::::::::::::::::::::-q .. J-: NOME. 00 SERVIDOR • 

f!J S12Ní'I~~R- ~\il>\.ltU -!:>~ -=l'ru:_\'í1\S - LI,IV\1'1 

-PRONTUÁRIO li REGIME. JURIDICO 

D fSTATUfJ./i!O -' o ClT 

ôflGAO 

-0 PRúDASEr~ 

TIPO 

0 TRAJAMENTC OE SAúOE 

D REPOUSO A GESTANTE 

D ACIÓE.N'rE oe. TRABt\t_Ho 

D DOENÇA EM PESSOA OAFAMi:.JA 

OceG~F_ 
LICENÇA 
r-- AFASTi\MENTO I 
f----A PARTIR 01; ---

o:l_~ 'o~~~~~ 

D Arts. 385, §!i 1~; 2~-~ 541 do R~ulamento Administrati<J"ci'e 3!n, 55 1• ao 4', da ciT. 
< 

O M. 384, U 1• ao 4'. do R;gulamento Ad~inisÍ;;;i~o. 

N• DO PROTOcm.O 

S~TUAÇÁC 

Ad1:.~onado ao(s) pcrlodo(s) anteriorfesl, perfaz um tot81 da •d~ia~•·------,;,.,-;""""'"~~--~--- [f 
"- cons:deraçâodaSra.Dlretor•da SubsecrCUirilt de AdmiÍii10traçi!o de Pessoal. 

Em _.!. __ ..;':......- __ 
CHEfÊ DO SEI PRO 

~ D Oo .aco:d~. Ao Sr~ Ouetor-Geral, u forma do ~rt. 383. I, do Rcgu!amento Administrativo. 

O De acordo. Ao: Sr. Diretor-Geral par.! submeter a consideraçao do Sr.Primeiro·Sccretário, na forffia cfo art. 383,11, do P.egulamento 
Administrativo 
fm I I . 

DIRETC.RA. DA SSAPES 

~. . . o Do firo, na forma do an. 383, I, do Regul~mento ddminístra~ivo. 

o Encaminhe-se ao Sr. Primeiro·Sccretário.~na form.J do an. 383, 11, do--Regulamento Administrativo. 

Em I I -----------~====-~--------~-' tiiRET,ÇIIGfA.+.t. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ...::. Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo;:o 
Secretário. - -

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 435, DE 1991 

Exm~' Sr. Senador Mauro Benevides, 
DD. Presidente do Senado Federal 
Senhor Presidente, 
Solicito a V. Ex', nos tennos regimentais, tomar as devi

das providências no sentido de serem considerados como pe
ríodo de licença concedida, para tratamento médico, os com
preendidos entre os dias 16 e 20 de maio e 23 de maio e 
7 de junho de 1991, conforme atestados médicos anexos. 

Brasília, 23 de junho de 1991. -Senador HedekelFreitas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o reql1erimento, fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos. do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úriiCo", do Projeto de Lei da 
Câmara n• 28, de 1991 (n• 2191, na Casa de origem), 
de iniCiativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
o II Plano Nacional de Informática e automação- PLA
NIN (dependendo de pareceres das Comissões de Educa· 
ção e de Assuntos Económicos). ~ 

A matéria constante do item 1 da Ordem do Dia da 
presente sessão deixa de ser submetida ao Plenário, nos termos 
do art. 48, item 6, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - ftem 2 
2 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 13, DE 1990 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 13, de 1990 (n• 3.238/89, na Casa de origem), que acrescenta 
dispositivo ao 3rt. 79 da Lei n9 7 .492, de 16 de junho de 
1986, tipificando conduta delituosa no caso de operações em 
bolsa de valores, tendo 

PARECER sob n• 171, de 1990 da Comissão- de Coosti· 
tuição, Justiça e Cidadania, favorável nos termos de substi
tuitivo que oferece. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessóes ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos no disposto 
do art. 235, item II, alínea d, do Regimento Interno. Ao 
projeto não foram oferecidas emendas. 

Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

tal. 
Em votação o substitutivo, q-ue tem preferência regímen-

_ Os Srs. Senadores que o .aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de ser redigido 

o vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA SUBSTITUTIV A AO 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 13/90 

Acrescenta inciso ao art. 7', da Lei n' 7 .492, de 16 
de julho de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 7• da Lei n• 7.492, de 16 de julho de 

1986, passa a vigorai' acrescido do seguinte inciso: 

"Art. 79 ··~··············~···················•·••••• .. r• .. •••••• 

V- com inobservância de norma regulamentar bai
xada por autoridade competente ou entidade legalmente 
investida de poder para disciplinar a atividade. 

Pena- reclusão, de dois a oíto ãnõs, e multa. 
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO N• 12, 
DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 12, de 1991, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa e outros SenhoreS S-enadores, que cria 
o Conselho Nacional de Justiça e dá outras providências. 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 29, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o primeiro dia para a discussão da 
proposta e de apresentação de emendas assinadas por um 
terço, no mínimo, da composição do Senado. 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A discussão terá prosseguimento-na sessão de amanhã. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Pr.Sidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
-Sr. Presidente, o que houve com o item 1 da pauta? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Foí retiràdo 
da pauta, segundo o art. 48, do Regimento Interno, por falha 
de instrução. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Vai às comis· 
s6es? Na verdade, é uma matéria muito importante, e verifico 
que está dependendo de parecer das Comissões de Educação 
e de Assuntos Económicos. Então, pergunto se houve a retira
da para que o projeto vá às comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- É para serem 
completadas as instruções, e amanhã o projeto receberá pare
cer oral em plenário. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado, 
Sr. Presidente, pelo esclarecimento. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -' Estã esgotada 
a matéria constante da Ordem do -Dia. - - ---- ---

Volta-se à lista d~ oradores. · 

O Sr. Jutaby Magalbães -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador. - ----~-----~---

O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA; Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, complemen
tando as explicações a respeito do Planin, e-u solicitaria a 
V. Ex~ me informasse quem apresentou o _requerimento de 
urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Este projeto 
está em urgência, de acordo com a tramitaçãO de 45 dias 
solicitada pelo Executivo. - - --

0 SR. JUTAHY MAGALHÁES - Chegou no Senado 
quando? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em-4 de junho 
de 1991. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Quatro de junho? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'-- E, a partir 
do dia 4 de junho de 1991, ele tem 45 dias de tramitação 
na Casa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Não foi à comissão 
nenhuma? Nenhuma comiss.ão_e~mi.Qou esse projeto? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Ele foi à co
missão_ que, no entanto, não ofereceu parecer no prazO regi~ 
mental. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Lamentável. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, pela Liderança do PMDB:· ···-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

Dg~~ifg ~ggz~~~~:~~L:t~~t?I'fb')J~ 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)" - Senador Cid 

Sabóia de Carvalho, a matéria foi despachada à Comissão 
de Educação e à Comissão de Assuntos Económicos. A Comis
são de Educação ofereceu um parecer que forCOD.êlúído no 
último dia do prazo da sua tramHação naquela. co~issp.~, e 
sugeriu neste parecer que fosse submetido também à Comissão 
de ConstitUição, Justiça e Cidadania. 

O SR. CID S~BÓIA DE <;ARVALHO.- E a Comissão 
de Assuntos Econ_QmiçQs? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Também. 
Mas, neste caso em que a matéria tramita cõm prazos de 
45 dias, ela tem que entrar em plenário na Ordem do Dia 
10 dias antes_ mesmo sem os pareceres d<l:s comissões. É o 
que aconteceu parcialmente. Portã.ntO -tereiii<?s Os pareceres 
das Comissões de ÇonstituiÇão, Justiça e Cidadania e de As-

. suntos Económicos em plenário amanhã. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Obrigado pelos esclareci
mentos, Sr. Presidente. 

o Sr. Esperidião Amin ..:: -oue-m-s-aO~ os reliitOr~s? 

·o·sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O Senador 
Josaphat Marinho é o autor do pareCer. na Comissão de Educa
ção, e o Senador; EduarQo Vieira é o ~utor do parecer na 
Comissão de Assuntos Eco[!ô~icos. 

o Sr. Cid Sahóia de. CarvOiho- A explícação de v. 
Ex~ satisfaz a curiosidade da Liderança do _PMPB,. maS não
resolve a questão. V. Ex~ não tem culpa nenhuma, nem a 
Mesa. Este é um problema regimental, indiscutível, mas alta
mente l~mentáveL De tal sorte que amanhã estaremos atentos 
para o trâmite dessa matéria. _ _ 

Desculpe a interrupção do trabalho de V. Ex~, Sr. Presi
dente: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Darcy "Ribeiro, por delegação do 
nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. DARCY RffiEIRO (PDT - RI. Pronuncia o se
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tema 
que versaremos nessa fala :--:- a dívida externa e a política 
das privatizações- diz reSpeitO a um destino mesmo da Nação 
Brasileira. Alcançar claridade com respeito e a ele é, hoje, 

-o repto maior o que o destino nos impõe. Cada um de nós, 
Senadores da República, que somos uma das vozes respon
sáveis do povo brasileiro,_ tem por -isso mesmo de _fazer o 
máximO esfOrço para alcançar a lucidez que a história exige 
de nós. Isso· é o que, fazendo das tripas coração;tentO alcançar 
essa tarde, aqui, ein nossa Casa: 

-Ao contrário do que geralmente se imagina, as sOciedades 
humanas não evoluem passo a passo, conio se ascendessem 
por uma mesma escada progressiva. Em conseqüência, não 
há noções avançadas, configurando o que seja o futuro das 
retrógradas. Nem nações atrasadas. repetindo passos passãdos 
das adiantadas. Umas e outras formam_ configur~ç<?es contem
porâneas de povos interdependentes dentro da civilização a 
que pertencem. 

Assim e põ-rque no CUrsO doS ptótesSõS civilizatórios urDas 
poucas sociedades se avantajam sobre as outras, graças ao 
domínio autônoll)O e criativo _do-.saber e da tecnologia do 
seu tempo e impõem sua suserania sobre outras, formando 
impérios. As demais sociedades ou se.isolam, paralisadas num 
mundo de atraso tribal, ou são submetidas à dominação colo
nial e à dependência dos novos pólos imperiais. 

-- Há, pois, duas vias de evolução. Uma real e altamente 
vantajosa. A outra, Subalterna e altamente espoliativa. Desig
namos a primeira via como acelaração evolutiva, correspon
dente ao movimento de povos que se incorporam ao-processo 
ciVilizatõrio que os atinge, com o comando de seu próprio 
destino, através do domínio da tecnologia: em que sua civili
zação se assenta. 

A outra via é a 9,a atualização histórica, ou modernização 
reflexa, correspondente aos povos meramente atrelados a pó
los metropolitanos como Socíedades conteffipótâneas, na-con
dição de povos dependentes e economias subalternas. Seu 

·-papel é contribuir, com seu próprio sacrifício, para a -prOSpe
ridade e o poderio dos povos vanguardeiros. 

Assim compreendidos, os mundos do passado e do pre.: 
sente se configuram como constelações de povos postos sob_ 
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a hegemonia de nações dominadoras na qualidade de seus 
proletariados exte_mos. _ __ · _ __ _ -

Exemplifica estas duas vias de evoluçao ó-Cãnliitho tõln_i
do pelos EUA e pelo Japão frente à Revolução Industrial, 
apropriando-se de suas sementes, para se fazerem pólos autó
nomos da nova civilização. O Brasil, ao contrário, s<? abSorveü 
seus frutos e, em conseqüência, foi avassalado e reOOlqniZ3dO 
sob o domínio dos novos donos do mu_ndo. 

Como meros consumidores_ dos frutos da CiVíllZ~Ç~O in
dustrial, começamos comprando caldeiras e loconiotiias a va
por, depois vieram Os motores elé:tricos, os caminhões e auto
móveis movidos a petróleo e, mais tarde, todos oS produtos 
industriais que a eles se seguiram, para nos fazermos mais 
eficazes no papel antigo de produtores de insumos D.ãOTnduS-
triais para o metcado mundial. Em conseqüência, tios endivi
damos e caímos numa situação de dependência semelhante 
à dos índios de 1500, quando eles se habifuaram aos instru
mentos de metal, que não podiam produzir. 

Uma nação, como a brasileira, herdeira de uma das mais 
amplas,·mais belas e mais ricas próvfnciasda Terra, integradª 
por um povo homogêneo, na língua e na cultura, pacíficO 
-porque não tem disputas fronteiriças -e coeso_;,. porque 
aqui não existem barreiras étnicas, nem quistos nacionais aspi
rantes à autonomia - tem não só a possibilidade concre_ta, 
mas, também, a missão histórica de fazer-se uma- sociedade 
vanguardeira. Vale dizer, uma sociedade.que domine o saber 
e a tecnologia essenciais ao controle do seu próprio destino, 
como nação livre, autónoma, avançada, progressista é prós
pera, cujo povo exista ·para si mesmo e não seja um mero 
proletariado externo, destinado a servir ao mercado Il'l:Undial. 

A integração nesse mercado é imPeratiVa, porqUe isolar
se dele importaria num retrocesso. Uma nação-contiriehte, 
como o Brasil, com condições próprias -singulares ( 40% dos 
trópicos úmidos do planeta) tem o dever e a necessidade de 
dominar as equações tecnológicas, fundamentais e adequadas 
ao seu programa de desenvolvimento. O Brasil não pode ser 
simples peçã, e peça subalterna do mercado internacional, 
produtor da& insurilos por ele requeridos, dentro de práticas 
comerciais corrente$_ de urp. inter$bi_o até_ desigual: Nele, 
as·nações dependep.tes são as sacrificadãs: quanto mais am
pliam sua produção, mais se aprofunda sua dependência eco
nômica e a pobreza de sua própria população trabalhadora. 

Integrar-se subalternamente ao mercado externo, ou 
abandonar-se, ingenuamente, nas mãos do estamento geren
cial das empresas estrangeiras, seria abdicar de nossa própria 
soberania, anulando as pote~cialidades de nosso povo para 
se dar um futuro próprio-, poi nós mesmps escoll;li_do. Este 
pode ser o caso_ de na~óes pobres demais para se abrirem 
melhores caminhos, Não é nosso caso. Ou não. deve sêMlo: 

Entretanto,- Srs. Senadores, defendeMse hoje, no Brasil, 
da forma mais inseriSata, -uma postura imediatista, fatalista, 
corrupta e interesseira, prediposta a apontar, como único ca-:_ 
minha aberto a nosso povo para o progresso, o espontaneísmo 
da perpetuação dos dyscaminhos da_gependência em que Vive
mos nos perdendo nas últimas décadas. SustentaMse, por outro 
lado, a falácia de que somos uma economia totalmente fechada 
e desconectada do cenário mündial, com Se não tivésSsemos 
nosso parque industrial suficientemente invadido pelos gran
des oligopólios mundiais; como se no~sa·saú_de_fin~_nceira não 
~stivesse hipotecada junto aos banqueiros inteiiüicioriais; co
mo se nossa força produtiva não estivesse trabalhando para 
geou saldos externos para pagamento de uma dívida de legiti
midade duvidosa. Chega-se ao absurdo de apresentar como 

modernidade o simples trotar na rota do lucrismo e da priva· 
tizaç-ão. 

Os mecariismos·a.o mercado do lucro, sendo os mais singe
los d~ ecoriomia, apresentam-vantagens atrativas para os ime
diatisfaS~ qUe só- querem mais do que já têm para alargat 
as vantagens que já alcançam._ Temos que nos condicionar 
a 5!les, em larga medida, dado o caráter da economia interna
cional modema. Mas não podemos a eles nos submeter, sub· 
rrii.ssos,~· esquecidOs -de qu~ -o mercado e o lucro selvagem e 
abusivo, além de socialmente irresponsáveis, têm a pr6pensão 
inelutável de promover maior riqueza -dos ricos e o conse
ci_üe:rite empobrecimento dos pobres. 

J'l"ossa economia funcio~Ou; de-sde sempre, nes!:ra:s bases, 
d~ixando os ricos luçrarem fartamente nas quadras de prospe
lidade e fazendo pesar sobre o povo o preço das crises, quando 
elas eclodiam. Nisso consiste a chamada socializaçã~ dos pre
juíZOs, únic~ forma- de socialismo que se pratica entre nós. 
De fato, ela é que correpô.nde ao Capitalismo dependente 
que viceja no Brasil, só capaz de gerar uma prosperidade 
tacanha, não generalizável à massa trabalhadora, ontem escra
va, hoje assalariada. 

Perpetuar-se nessa condição pode ser o ideal de um patro
nato empresarial atrasado e de -um patriciado político medío
cre. Como projeto de governo seria cOndenar o povo brasileiro 
à- mediocridade e à pobreza, num triundo cão, competitivo 
e audaz, em que nossa própria soberania estaria sOb grave 
risco. · 

O modelo económico hoje_ dominante, fundado no priVa~ 
tiSmo, exacerbado no cosmopolitismo e na irresponsabilidade 
social e ecológica é a causa principal do--empobrecimento de 
todos os países dependentes. Mais deste modelo só nos pode 
dar mais pobreza geral e riqueza de poucos por sua incapa
cidade intrfnsica em gerar uma prosperidade generalizada. 

Foram os líderes e entusiastas deste modelo que desde 
1964 ditaram a Constituição e as leis, colocando todo o poder 
do Estado Militar a serviço do prtvatistno, especialmente das 
empresas multinacionais. Nada mais insensato, pois, que ape
lar no regime demo_crático para as mesmas diretrizes ComO 
se quer fazer. 

Há lugar, amplíssimo lugar, em nossa economia para a 
expansão das empresas privadas, inClusive das multinacionais. 
Mas temos que exigir delas, através da vigilância do Estado, 
que àtuem solidariamente com os interesses nacionais, não 
contribuindo para degradar nossa moeda. não se entregando 
às práticas usuais do roubo de divisas, _não se dedicando a 
b~;~scar, por todos os meios, a liquid!lção de concorrentes ou 
fornece-dores nacionais, não desgastando em vão nossos recur.:
sos-naturais não renováveis, riem prosseguindo na devastação 
que já deteriOrou vastas áreas de elevado potenchtl de recurso~ 
renOváveis~ d~ nosso País. 

Essa diretriz e ca.utela não importa em qualquer restrição 
à colaboração de grupos estrangeiros que aqui estejam ou 
para cá venham trazendo capital novo e nova tecnologia. Fren: 
te ao capital estrangeiro, só nos deve preocupar uma vigilância 
contábil, que indique se ele nos deixa ou nos deixará, em 
p-razos previsíveis, algum -saldo, ou se só opera sugando nossos 
recursos. Outra preocupação deve ser uma política de distri
buição regiOnal dos investimentos multinacionais, que não 
aumente _a concentração. que já está ameaçando fazer do BrãSil 
rico, centradO em São Paulo, um pólo de colonização interna_ 
sobre os Brasis pobres. -- ~ 

dda-nação.hoje desenvolvida alcançou êxito através df: 
alguma estratégia defensiva em relação ao mundo exteri()r 
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e de algum prOjeto auto~construtivo do mercado intern_o, de 
mobilização de sua força de trabalho e de seus recursos, dentro 
da tecnologia mais vantaJOsa em Opção inteligentemente auto
sustentada que lhe fosse acsessível. Essas diretrizes se aplicam 
também a nós que dispomos de uma vastíssíma força de traba
lho subutilizada e de um património portentoso de terras, 
águas, florestas e minérios. A formulação e execução de um 
projeto nacional de mobilização desses recursos é a tarefa 
básica de nossa geração. Ela não pode é ser encetada com 
alienação do que já temos em bens patrimonia.is, em m-ãO-de
obra especializada, em tecnologia e em recursos naturais~ 

Na atual conjuntura, duas questões cruciais desafiam o 
Brasil, ambas decisivas para nosso-presente e para nosso futu
ro: a negociação da dívida externa, principalmente_ com o 
governo norte-americano; e o aventureiri_smQ das privatiza
ções programadas pelo Governo. Demonstramos, a seguir, 
que na primeira, nos defrontamos, basicamente, com os ban
queiros, que são nossos credores. Mas, atrás deles, o que 
opera, de fato, é o poderio das nações ricas, impondo regras 
extorsivas às nações pobres. 

A DÍVIDA IMPUTADA 

Com efeito, Sr. Presidente. Srs. Senadores, a díVida exter
na se converteu no mais odioso instrumento de chantagem 
e de pressão do mundo dos ricos. No plano global, é um 
mecanismo pernicioso, de longo prazo, competentemente 
criado para frear o crescimento económico do Terceiro Mun
do, forjado a inadinplência p;;tra que os _credores se arro&uem 
o direito- de interferir para "arrumar a casa" dos devedores 
a fim de que estes não interrompam seus pagamentos. É um~
imposição colonial que se apresenta cruamente, na forma de 
cobrança de um ctedor indignado frente a um devedor incum
prido. E todo um programa imperial de alca~ce mundial, 
mas quer apresentar-se como progressista e até dadivoso~ atra
vés das escassas ações caritativas do Banco Mundial. 

A característica mais espantosa deste programa é ·que 
ele não nos oferece nada de novo. Só nos propõe que continüe
mos trilhando os velhos caminhos da dependência. Caminhos 
que nos levaram à economia suicida dos últimos governos, 
em que todo o excedente económico produzido pelo povo 
brasileiro saiu daqui, para pagar os juros da dívida externa 
que nos imputam. Com esse objetivo, passamos a produzir 
e exportar, cada vez mais, para alcançar divisas, cada vez 
mais escassas, retidas todas lá fora, na voragem dos custos_ 
da dívida externa. -

Viabilizamos esse intercâmbio aloucado, muito mais es
poliativo que o colonial, implantando um processo inflacio
nário que desestabilizou a economia brasileira e_ empobreceu 
drasticamente nosso povo. Isso foi alcançado da forma mais 
irresponsável, acatando as exigências de nossos credores, atra
vés de duas práticas sinistras. A das emissões astronómicas 
de papel moeda, cada vez mais desvalorizado, para pagar 
os produtores internos do mercado externo. E a conversão 
do Góvemo no maior especulador financeiro do País, coÕt 
a tomada de empréstimos. A maior parte da massa de recursos 
do país é retirada c!o processo produtivo, que paga por ela 
custos financeiros impensáveis. 

O Governo do Presidente Collor tentou e-nfrentar essa 
situação calamitosa, opondo maior resistência ãos banqueiros 
internacionais do que a que lhes foi oposta desde Getúlio 
Vargas. Simultaneamente, tomou as medidas mais ousadas 
de controle da especulação financeira de que se tem notícia. 
Alcançou, desse modo, um elevado grau de controle sobre 

a inflação, afastando os r_iscos iminentC;S da hiperinflaçãu. O 
preço dessa politica foi a inevitável recessão económica, que 
quase paralisou a economia, já muito debilitada, .igravou o 
desemprego, que era nosso principal problema, e impós uma 
severa compreensão de salários. Os efeitõs positivos dessa 
virada económica poderiam, talvez, ser alcançados de forma 
menos onerosa para o povo, se fosse maior o sentido de res-
ponsabilidade social dos gestores da Economia. _ _ _ 

O mais grave, porém, é que ao fim desse processO penoso, 
em lugar de reverter a política económica, que, nas duas déca
das passadas, o governo gerou toda essa crise, quer aprofundar 
seus fatores mais negativos e espoliativos. Isso se faz com 
a afirmação de que não há alternativa para a modernização 
económica, que não seja nos abrindo, ainda mais, ao mercado 
interna_cioriaJ. Caímos, _assim, num neolib~ralismo ir_respon
sável, que nos quer convencer de que é aprofundar a causa 
real de nossas frustrações que viremos a superar a decadência 
econôm.ica e a pobreza. 

Vale a pena reconstruir aqui, e-m poucas palavras, a· histó
ria do endividamento brasileiro. As duas primeiras operações 
de crédito externo, efetuadas pelo Brasil idependente, foram 
feitas eril 1825, dentro de um tratado secreto ne_goci~do pela 
família imperial. A primeira destinava-se a pagar dívidas de 
Portugal para com a banca inglesa no montante de 600 mil 
libras esterlinas, de despesas autorizadas por D. João VI, 
para pagar o translado da corte portuguesa para Brasil, em 
1808. Importamos esse preço à classe dirigente que ·regeriã 
desde então nosso destino em seu próprio benefício. 

A segunda dívida, por nós assumida, de um milhão e 
400 mil libras esterlinas, é relativa à dívida feita por Portugal 
em Londres, precisamente para combater a independência 
do Brasil. A partir daí, o endividamento se tomou um vício. 
Já ein 1823, o Imperador toma um empréstimo de 3,6 milhões 
de libras para financiar défiCits orçiiDentáriõs. P3r3 TssO-, sem 
crédito, dá com_o garantia aos ingleses a única renda segura 
que havia: a alfândega. Desde então, o Brasil jamaís deixou 
de ser devedor da banca internacional. 

O fuelhor juízo críticO sobre n~ssa dfvida foi dado aqui, 
no Senado do Império, pelo velho Martin Francisco, irmão 
do Patriarca da Independência. Disse ele: '"Estou e sempre 
estive convencido de_ que a teoria dos ~mpréstimos era um 
abismo ... O empréstiino contraído por qualquer Estado é sem
pre um sintoma de prodigalidade de seu governo, ou a morte 
desse espírito cfe ordem e de economia, primeiras bases de 
toda boa organização fi_n~nceira ... Os: empréstimos concoriem 
a_ ex~t~r a cobiça dos cidadãos e amortecem em seus corações 
o sentimento desinteressado de amor à pátria. As chamadas 
despesas extraordinárias são pérolas douradas, engolidas por 
povos boçais". Tinha toda a razão o velho Martin Francisco. 
Assim foi com Felisberto Caldeira Brant, primeirO negociador 
de nossa dívida, que com ela enriqueceu. Assim foi com o 
último, Tony Gel:ici.uer, que está preso, como ladrão, numa 
cadeira norte americana. 

-- É verdade que o Presidente Collor nos tem feito repre~ 
sentar ante_ os banqueiros por homens sérios que precisam 
ser aJ?oiados em sua nitíssima função. 

A _exceção dos Governos de Getúlio Vargas, todos os 
outros se endividaram e penaram na mão dos banqueiros e 
deus agentes nativos. Seu Minístro da Fazenda, Artur de Sou
za Costa, afirmava: "Não se pode compreender que uma Na
ção trabalhe para transferir sistematicainenteseus recursos às 
mãos dos Credores, sem possibilidades de reservar desses re
cursos a parcela suficiente de suas necessidades. Os encargos 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (Seçâo II) Quinta-feira 8 4515 

da dívida externa não podem anular o direito de subsístência 
dos povos, da mesma maneira: que normas contratuais que 
se tomaram extorsivas em face das possibilidades econômícas 
não podem substituir''. Precisamente por sua-o-rientação caute. 
losa é que Vargas teve recursos para lançar as bases do desen
volvimento eutônomo do Brasil. Foi Getúlio Vargas que mo
dernizou o Estado brasileiro e fezdele protagonista que im
plantou a nossa infra-estrutura económica. São obras daquele 
período a Companhia Siderúrgica Nacional, .a Vale do Rio 
Doce, a Cia. Nacional de ÁLcalis, a Hidroelétrica do São 
Francisco, a Petrobrás, a Eletrobrás, além do Banco do Nor
deste, do Banco de Créditó Cooperativo e de outros, inclusive 
esse vilipendiado BNDES. 

Também o Presidente Ernesto Geí_Sel formulou e execu
tou um amplo programa de metas com financi~m"ento e-Stran
_geitP~ Embora setorial, ele fortaleceu substancialmente nossa 
infra~estrutura econômica, especialmente no campo deciSivo 
da indústria petroquímica, esta meSma que alguns irrespon
sáveis querem agora alienar. 

É de assinalar aqui que raramente o Brasil -Se en~ividou 
para custear programas concretos de implantação de estru
turas produtivas. Os empréstimos quase sempre foram toma
dos, principalmente, para pagar dívidas atrasadas ou, no máxi
mo, para custear projetes esparsos, sobretudo durante e de
pois do alucinado ~'milagre económico''. Mais espantoso, ain
da, é que jamais_~oubemos, e, ainda hoje não sabemos ao 
certo apesar de todas as facilidades oferecidas pela informática 
- qual é a situaçõ real do nosso endividamen~o __ externo. 
Não se sabe qual o destino das operaç_ões financeiras iniciais 
e quais seus desdobramenjos. O Banco Central não é capaz 
de informarse as operações financeiras fora.m utilizadas com 
as razões que llevaram à sua efetivação. Ainda, agora, com 
as negociações que acabam de ser aprovadas por esta Casa, 
o Governo reconhece desconhecer os dadosda dívida externa, 
através da Mensagem 133 de 1991. 

Foi na última década, porém, que riossa dívida externa 
eclodiu tornando-se a causa fundamental da crise econômica. 
Em 1964, a dívida externa brasileira era de 1 bilhões de .dóla
res; elevou-se, em 1978, a 43 bilhões, e, em 1982, a 70 bilhões. 
No fim da década, havíamos ultrapassado os 100 bilhões. Para 
resgatar só os juros ·dessa imensa divida acumulada, o último 
governo vinha pagando mais de 12 bilhões de dólares ao ano. 

Estudos do P~of. Luiz Fernando Víctor, da Uni•ersidade 
de Brasília, mostram que, de 1956 a 1988, a preços de 1988, 
o B_rasil assumiu empréstimos e financiamentos _da ordem d_e 
267 bilhões de dólares, enqianto pagávamos 287 bilhões de 
dólares a título de serviço da dívida. _Nesse mesmo período, 
ingressaram no País 33,5 bilhões, a título de capitais de risco, 
mais nós remetemos para fora, a título de lucros e divid_endos, 
24,5 bilhões, e repatriamos 4,5 bilhões mais. Isto 11_1o_stra que, 
no balanço de divisas, nos restou de positivo algo eril torno 
de 4,5 bilhões, juntamente com uma dívida superior a 100 
bilhões de dólares, que,· desde então, só aumentou. 

· Como n·ão ver, em fãce deste número, que o Brasil é, 
de fato, exportador de capital, tal o descompasso .entre o 
que recebemos e o que remetemos para o mundo. dos ricos? 
Anualmente, nos descapitalizamos em cerca de 8 bilhões de 
dólares, para atender a uma dívida sempre em aumento. Só 
não é exato dizer que somos exportadores de capital, por 
que o que exportamos é renda que sai do Brasil como -
tributo colonial, reduzindo diretamente os investimentos e 
!}-COnsumo interno. 

- Pàta o conjunto da América Latina, que é o universo 
de destino comum no qual_IÍ.os'inSeiimos, 6 i.iitercân'i.bio inter
naCioilal resultou num- prejuízo de 200 bilhões de dólares, 
de 1982 a ~1988, cifra que~ provavelmente se elevou, desde 
então, a 300 bilhões. Tal é a diferença entre o que remetemos 
para fora e o que de lá recebemos, numa transferência líquida 
áe capital da região para os países credores' vale dizer' do 
Sul para o Norte do Planeta, ou, na realidade das coisas, 
de povos de pobreza imposta para povos ricos. Enquanto 
os povos do mundo subdesenvolvido ficarám mais dependen
tes, rta década de 80 os ricos viveram, à nossa custa, a sua 
quadra de Iii3íõ{pi0speridade. - _ _ 

As divisaS que-remetemos para o esteriof soriüu:i:l\ialoiés 
triaiofeS- que --:-quaJCfuef reparação·-de guerra paga alguma vez. 
Essa é a causa essencial da_ no$sa pobreza. Segundo dados 
da Cepa!, de 1980 a 1987 a taxa anual de investimentos do 
Brasil sofreu uma queda de 25% para 16% - números que 
refletem uma progressjva e dolorosa obsolência de nossa infra
estrutura económica e uma ainda mais gigantesca depaupe
ração de nosso povo. 

Essa situação desafortunada se implanta exatamente 
quã.ndo saímos de_ duas décadas dtt~astt:,os_as, em.que diversos 
fatores se conjugaram para nos impor um retrocesso ecOnó
mico -crescente que ameaça tornar insolvente a _nos$3 econo
mia. Dentre eles sobressaem as dua§ crises s_u_çeSsi~él;~.}lo petró· 
leo. Só na primeira delas, de 1973 a 1974, o preço se elevou 
-de 3_a 12 dólares o barril; na segunda, a partir de 1979, 
vai de 12 a 39 dólares por barril. Outro fator de retrocesso 
foi a alta dos juros bancários de-nossa~Uívida, que de 11,8%," 
em 1978, passou a 24,5% em 1980. Trata-se, como é sabido, 
de um mero mecanismo antiirifl3.Cionário da economia notte·ã-
mericana, que fios é abusivament~ debitado. ~-

-O mais gra:ve é que essa espoliação se efetua exataffieO.ie 
quando se realiza no mundo dos ricos uma imensa n;:concen
"trãção de capitais acompanhada de uma exacerbaÇão terrível 
-no desgaste e na deterioração dos recursos n~_tu!ais 4g planeta. 
~la já é tão -grande que se racipcínanas sociedªdes ricas 
-que- a civiliza.ção modema não é _generalizável, nem a pafses 
bem providos de recursos naturais Como o Brasil, porque 
óS- escassos recursos de toda a Te~~-- !11<~1 d~9 para man-ter 
por umas décadas roais o seu carro de yida: "- -

O projetO~ disso resultante, deveria_ ser o re$sarcimento 
da humanidade pela degradação ambiental global que eles 
já realizaram sobre terras e mares -de -todo o mundo. Em 
lugar disso, s6 planejam espoliar nossos recurso.s e nos maitter 
no atraso, atin;tentando a carga que pesa sobre nós. 
· Trata-se, Como se v:ê, dê um conluio de banqueiros estran

geiros e de órgãos internacionais d~ de_fesa_dos interesses das 
nações prósperas e da diplomacia corsária_destas mesmas na
~_es, macomunados para perpetuar nosso atraso e depen
dência. O mais_ doloroso é que isso se faz coro apoio expresso 
de muitos maus brasileiros, verdadeiros inimigos da naciona
lidade, mesmo quando somos objeto de humilhações descon
certantes e das pressões mais abusivas. 

A humilhação começa pelo trato q\le nos dão serviçais 
do FMI que aqui vêm: insolentes, examtnai asCõiitas-n.acio-

-_ nais; impor, ríspidos, pedidos de perdão e desrespeitar nossa 
soberania; exigir - arrogantes ~ novas leis e até a reforma 
_da Constituição. Um despautériofPior, ainda, pela desfaçãtez 
é o.abuso de nos apresentar, falsamente, no cenário mundial, 
oo.mo devedores incumpridos, -quando, de fato, somos vítima 
da espoliação e agiotagem bancária, associadas à ferocidade . 
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da política económiCa do chamado Primeiro Mundo, conforme 
demonstramos com núrnerçs inçqntestávei~.- ~ ~ _ • 

Assim sendo cumpre assumirmos uma postura enérgica, 
passando a tratar severamente estes serviçais, sabendo que 
nenhum agrado a lacaios aplaca a cobiça d~ _S~l;l~_amos. Aliás, 
para nossa alegria, isto com~ç~,. aJinal, a _s_er _fe_ito ~-para 
tristeza de nossos própriOs lacaios - pela reaçáo digna de 
nosso_ Governo ante tais ofensas. A indignação presidencial 
teve no caso até um valor pedagógico sobre_. tantos nossos 
tímidos diplomatas e economistas, que, juntamente ·eom. a 
mídia, só são capazes de expressar o temor~ ç o adesismo 
mais vil diante das potestades do mercado mundial. 

Mais importante, ainda, como providência urgente para 
esclarecer a opinião- pública mundial, é contratar uma audi
toria idônea que nos dê um balanço criterioso do modo, do 
quando e do quanto de cada dívida que nos imputam, de 
como ela cresceu até o montante que agora nos cobram. Isto 
é o que nos orde11a a Constituição em úma disposição transi
tóriaincumprida. _ __ ._,_-":-__ -_ . --

Esta bem pode, até ser,_ -~:~ma ação do P_r~si(tente do Con- _ 
gresso Nacional, nosso eiriinente Senador Mauro Benevides, 
a quem cabe fazer cumprir a Constituição, Criarido a prevista 
Comissão Mista para o exame analítico e periCial dos atos 
e fatos geradores da dívida externa, isto é o que solicitamos, 
hoje, à Mesa do Senado. -.-

Caberá, a seguir, promover a difusão destaS-lnfoz_:ni3.çôesJ 
através de notas nos principais jornais do mundo, para que 
se demonstre, com fatos, a espoliação de que somos vítima. 

A POLÍTICA DAS PRIVATIZAÇÕES 

A segunda questão cruci::tl que desafia_ o Bra_sil _--a 
política de privatização das empresas estatais --:- só aparente
mente é de carater interno. Na realidade das coisas, trata-se 
de uma exigência externa, dos países ricos, que·flos querem 
impor, imperativamente, como política económica d~_salvação 
nacional, uma orientação dos i_~teresses deles, que só agravara 
nossa precaríssima situação. -- :. _ 

o espantoso é que essa pó lítica externa vem se tomando 
uma força interna pela manipulação da opinião pública pela 
mídia que difunde as mentiras mais deslavadas_como se fossem 
verdades incontestáveis. · --

Srs. Senadores, não é verdade que as privatizações proR
gramadas permitam realizar novos investimentos estrangeiros. 
Se se quer trocar bens palpáveis e vultosos pelos papéiS da 
dívida agrária, ou, pior ainda, por parcelas artificialmente. 
valorizadas da dívida externa, o que se procyssa não é Q fortale
cimento de nossa economia. É, isto sim, uma operação ode 
recolonização e de avassalamento pela entrega do comando 
de setores fundamentais a mãos estrangeiras ou nativas,-Só 
preocupadas em otimizar seus lucros. 

Não .. é verdade, Srs. Senadores, que·a( exiStam perse
guidos e discriminados empresários shumpeterianos nativos 
em cujas mãos as-empresas públicas floreceriam. 

O argumento, âs vezes esgrimido nas _poiÇmicas sobre 
as privatizações, de que existiriam empresárioS~~humpetef:ia
mos nativos, em cujas mãos as empresas públicas floresceriam, 
ou que o corpo de gerentes das empresas estrangeiras seria 
mais capaz de atender aos interesses do povo brasileiro, é 
totalmente falso. Seria de uma ingenuidade ex~qtplar, se não 
fosse, ao contrário~ descaradamente sagaz e treiteiro. 

Srs. Senadores, não é verd;:tde que pelo caminho das 
privatizações reduziríamos a nossa dívida externa, porque se 
isso se der será em porporção insignificante e através da nego-

ciata de receber, com o valor de cem por cento, títulos negociá
veis, em -wall Stret

1
. por vinte e cinco por cento. Uma rouba

Ihe~ira que não nos traria um só dólar novo, não criaria um 
s6 emprego nov-o~ mas ilos empobreceria substancialmente, 
subtraindo enorme património estratégico, córiStruído nos últi-
mos cinqUenta anos. · 

Srs. Senadores, não é verdade, também, que por esta 
via alcancemos o domínio da tecnologia industrial moderna. 
As ,empresas nacionais, que se quer alienar, são das mai~ 
eficazes em seu campo de ação. Em todo o mundo, as grandes 
empresas tratam a tecnologia que dominam como seu bem 
mais precioso e tudo fazem para monopolizá R lo. Seu segundo 
bem operativo é a mãoRde-obra especializada que movime-nta 
as suas empresas cuja preparação e atualização_ é por vezes 
seu principal investimento. Também para nós a tecnologia 
de ponta dominada pelas empresas públicas, bem como a 
força_ d~ trabalho especializada com que contam, são bens 
preciosos, cuja alieriação só se conipreenderia se pagassem 
por eles seu valor de reposição. _ _ __ _ _ -_ -

Srs. Senadores, igualmente não há traço de verdade na 
afirmação de que o_ Estado deve retirar-se da atividade econó
mica· para dedicarRse às suas funções básiCas ~educação, 
sãneamento, construção de estradas etc. Todos sabel)l que, 
antes dO. advento d.as estatais, o Estâdo brasileiro não era 
mai~ efi_çiente do que é hoje no desempenho dessas funções. 
A infra-estrutura industtiaLbr~sileira foi reforçada pela inter
venção estatal justamente para que se criassem excedentes 
qtie penriítissem a--inelhofia das condições sociais. E os exce
dentes estão aí, na forma do lucro gerado pela Vale, pela 
Pe!rob~s, pela Usiminas. f'erdem-se por incompetência dos 1 

governantes. 
-· Srs. Senadoies, também não é verdade que esta entrega 

elevaria a eficácia produtiva das_ empresas, me,r~ê de uma 
gerência mais criativa e competente. Não é aSsim. A Petrobrás 
é uma das empresas mais eficazes do mundo e seu 9-~s~mpenho 
no Brasil é infinitamente melhor para nós que o das empresas 

·petroleiras, nacionais e estrangeira-S, que aí existem. 
O mesmo se pode dizer da Companhia Vale do Rio Doce, 

que é tãmbém das principais do mundo, em seu campo. Incom
parayelmente melhor que a Hanna Corporation, por exemplo.: 
Estã-última teve avaliado o seu desempenho de forina irretor- · 
quíV-ei, ao á:Cebú da ditadura, como dádiva de reconheci-i 
menta de seus mérito~_ de financiador;t do golpe militar de' 
1964, nasda menos do que a Rede Ferroviária Federal -· 
que lhe custaria 4 bilhões de dólares se tivesse que ser cons
truída. Utiliza-a, desde então, para o transporte de minério 
com custos subsidiados pelo Brasil. De sua próspera ação 
econômica só nos ficaram os buracos dos lugares de suas jazi-
das e o sucateamento da Rede. _ 

É de se recordar que os privilégios dados à Hanna pela 
ditadura: representaram uma vira-volta na política económica 
do Governo João Goulart. Esta, fundada no Plano Eliezer, 
destinava todos os recursos provenientes da exportação de 
minério de ferro ã construção de novas __ siderúrgicas. Nossa 
meta era fazer do Brasil um grande exportador de aço. 

Mais escandalosa, ainda, é a pretensão de privatizar a 
Companhia Siderúrgica Nacional, que - como a Compa:ç:~hia 
Vale do Rio Doce- nos custou uma guerra, pois a sua cons
trução foi a GOndição imposta por Getúlio Vargas pari o apoio 
do Brasil aos aliados da 2~ Guerra Mundial. 

· Roosevelt cumpriu sua parte, fazendo construir a siderúr
gica nos anos de guerra para que fosse inaugUrada em 1945. 
Volta Redonda representou para o Brasil o papel de matriz 
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de industrialização nacional. Ainda o é, apesar d~_ espoliação 
que sofreu pelo espírito privatiVi.sta dos que a regeram nos 
anos da ditadura militar, fazendo-a operar com preços nega
tivos para S"ervir à corrupção de revendedores de seus produtos 
e para subsidiar a indústria automobilística e a indústria naval. 

Idêntico raciocínio- se aplica à Usimina_s, qrie é tantbém 
das empresas mais eficazes e prósperas do ramo, no mundo, 
com um desempenho incomparavelmente melhor que as ãdã
rias privadas nacionais e estrangeiras. Por isto mesmo é que 
se quer privatizá-la. 

Idêntico raciocínio, Srs. Senadores, os levará, amanhã, 
a privatizar a Petrobrás, porque é lucrativa e eficaz, a Vale 
do Rio Doce e todo o complexo de empresas de comuni~ção. 

Não fica nisto; -porque- o· furor privatizante, depois de 
se exercer feia e espoliativamente sobre a Aracruz, alienando. 
escandalosamente um rico património público em benefício 
de interesses privados, tem os olhos postos na Acesita, na 
Mafersa, na Celma, na Embraer, na Cia. Nacional de Álcalis 
e-em muitíssimas outras empresas sadias. 

A privatização pode, eventualmente, ser recomendável. 
É o caso das empresas deficitárias, das falidas, das inoperantes, 
ou daquelas que a ditadura militar incorporou ao-património 
nacional, através de negociatas. Poderia, também, ser o caso 
dentro de um programa nacional de democratização do capital 
das empresas públicas, pela venda de suas ações a seuS servi
dores e a todos os_ brasileiros que nelas queiram aplicar suas. 

. poupanças. Mas não é nada disto que se está fazendo. Ao t 
contrário, o que se processa é a alienação de um património' 
nacional, iridispensável à gestão autónoma de nossa economia, · 
o- qual será irrecuperável se for privatizado. -

Que governo é este, que rege a República brasileira, 
, nos impondo uma política suicida, surdo às razõe~ e ao clamor 
. dos mineiros, quanto à Usiminas e à Acesita; dos fluminenses, 
quanto à Companhia Siderúrgica Nacional; dos paulistas quan

. to à Embraer; dos capixabas, quanto à Siderúrgica Tubarão; 
dos gaúchos, quanto ã Aços Finos Piratini; e de todos os 
brasileiros, quanto à Petrobrás e a tantas outras empresas 
públicas? Por que o faz? Esta conduta só se explica pela in-. 
fluência nefasta de uma assessoria económica desavisada. De 
·fato, o que pretendem os economistas_pficiai~- é nada menos 
que alienar empresas públicas, precisamente porque são efica
zes _e lucrativas em sua atuação dentro do mercado. }:.sta dite
triz económica,_ se efetivada, além de representar imensos 
prejuízos para a economia nacional, importaria, também, na· 
perda do controle brasileiro sobre nosso próprio destino, pelo 
abandono a mãos irresponsáveis, nativas ou alheias, da condu
ção da política de desenvolvimento do Brasil. 

Não estou exagerando, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
É o próprio presidente desse desnaturado e cartorializado 
BNDES que o assevera q_uanto â Usimin_as, com ·essas pala
vras: "É uma usina integrada, líder no· mercado brasileiro. 
É competitiva no mercã.-do internacionaL Não dá prejuízo. 
Tem um nível de atividade excelente- diz ele-; é moderna 
e atualizada, tecnologicamente". Precisamente--por e~s ra
zões é que o energúrneno quer leiloar a USimfuas. O desvario 
destas razões alucinadas só tem uma explicação plausível: tra
ta·se, obviamente, de uma imposição. A mesma que-se exer
ceu sobre o governo anterior e que agora se quer reiterar, 
irresistivelmente, sobre o novo govem6. - ~ : - __ 

O Presidente ~da ABI, eminente estudioso da econoffiia 
brasileira, Barbosa Lima Sobrinho, home·m púbiíCõque honra 
esse país, perguntava, há poucos dias, se a entrega pelos "valo
~~ tão irrisórios dos preços míniniós fixados para a venda 

a capitais privadoS de nossas mais rentáveis empresas estatais, 
não seria uma exigência dos banqueiros, portadores dos títulos 
da dívida externa brasileira, ou uma iffiposição do Fundo Mo
netário Intemaciónal". Seguramente que sim, Sr. Presidente, 
SrS. Senadores. Seguramente, assim é. 

O receituárío da privati:Záção genérica que aqui, cega 
e intolerantemente, se quer aplicar de forma tão afoita como 
â Pililãêeia ctiiidbra de todos males, não é nenhuma t~se 
apõiada mundialmente com unanimidade. Muitas naçõe~ prós
peTas cómo a Alemanha e a Itália têm percentuais mais altos 
que_ o nosso de suas economias concentrados em empresas 
públicas. Quando- decidem desestatizá-las_ o __ f~~-~m não por 
razões doutrinárias, mas por razões cont_ábeis específicas-, e~ 
em nenhum lugar do mundo, se doam bens públicos. 

_Cada privatização é feita sempfe com duas cautelas. A 
-de Pulverizar as ações p-ostas â verida, para evitar monopólios, 
e a de restringir e- a~ proibir o acesso de capitais estrangeiros 
a setores vitais da economia. Nisto sempre foram -e cõntin-Uáih 
sendo especialmente zelosos os jãponeses--e os -coreartQs. Só 
aqui se vê esta pregação interesseira do devassamento de toda 
a economia, se·m nenhum critério de economicidade e de na-
cionalidade. -

Calam nossos propagandistas do neoliberalismo Sobre os 
resultados da privatização levada a efeito na Inglaterra, até 
há pouco tempo decantada como modelo brilhante para o 
mundo. O fató- é que, com ela, a Inglaterra caiu, na escala 
das potências, da segunda linha para a terceira e a-quarta, 
agravando-se dramaticamente seus problemas sociais. A prl
meirã-ministra, que ·era a diva da direita mundial, foi apeada 
do poder por seus próprios seguidores, e as perspectivas eleito
rais dos conservadores britânicos são as que todos conhecem. 

Essas doutrinas económicas esd_rúxulas, que não só ignO
ram o papel do Estado, mas ·o- negam - quaildo não seja 
para espoliá-lO - só podem conduzir o Brasil ao desastre . 
Em que lugat -no mundo uma economia floresceu sem um 
estado, que rtdrmatizasse as relações económicas e sociaiSt 
fomentando as atividades produtivas essenciais, alargando a 
oferta de empregos, disciplinando a distribuição da renda na
cional? 

Nenhum país o fez nesse século, pelo caminho do entre
guismo e do liberalismo, que são doutrinaS opOrtunistas das 
ações_ colonizadoras, que gostam de ser chamadas, eufemisti
camente, de povos do Norte ou de nações do Primeiro Mundo. 
Os povos que alcançaram êxito, na Civilização contemporânea, 
o ftzeram mediante políticas estatais muito lúcidas de edifica
ção de economias nacionais autónomaS. 
_ E bem sabido, Srs. Senadores, que toda grande concen

traçãO de poder económico resulta necessariamente em pode
rio político. Em conseqüência; só enfraquecerá a Nação brasi
leira um crescimento do vulto, já ponderável, das multina
cionais em nosso país. Tanto mais, quando ele se daria sem 
custos parã. -elas e sem a vantagem para nós de novos investi
mentos· Ou do domínio de tecnologias avançadas. 

. Já hoje as empresas multiilacibnais, controlando a massa 
de __ recursos da publicidade, são o tom cantante_ na grande 
iiilprensa e em toda a mídia. Livre-f:ritpresariais e reg!das 
pelo lucro, elas são cada vez menos guiadas por um nervo 
étiCO Oti patriótico. TUdo tratam como negócio e são notorf~~ 
mente-mais prOpensas a se identificar com. os interesses estnm
geiros que com os nacionais e ínerl.os ainda com os interess:s 
públicos_. Se o círculo se fecha, quem defenderá,_ am~nha, 
os interesses do povo e da nação? Com todo o podeno concen
trado em mãos estrangeiras indiferentes a nossos valores, fiéis 
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a outros interesses, que vóz brasileira poderá bradar, protes
tar? É cada vez mais escandalosa a incapacidade de nossa 
imprensa para identificar-se com~ Povo brasileiro, para tomar 
como seus, seja os problemas da Nação, seja as nossas ·multi
dões de pobres. 

ConCluindo, podemos asseverar qu~ o leilão das privatiza
ções, que vem sendo conduzido com tamanha afoiteza, se 
executado tal como foi prograinado, terá efeit_o desas~roso. 
Entretanto, continua sendo executado numa surdez total a 
todas as razões que o contestam. Como-negar q_u~: eS"se é 
um programa entreguista, que troca bens por mira"il;ens_ e acen
tua essa dependência externa? Quem, realmente, defende essa 
política? Os. homens probos desse País condenam todo esse 
vandalismo, levado a cabo por gastares bisonhos,_meros ,ban
queiros amadores, que nunca fizerain nada de assinalável na 
vida. Seu furor privatista que grassa por aí é medíocre e S_!licjda 
com respeito ao Brasil, porque já é ditado_ por interesses 
alheios e só por isto deve-ser repelido com a indignação mais 
veemente. ' 

Srs. Senadores, os fanátiCOS -da privafizitção se olvidam 
de que esta nossa Nação brasileira está fadada a altos destinos 
no quadro da humanidade. Isso em razãQdos séculos de luta 
e de dor de que resultaram nossas heranças m~ores: um terri
tório continental rico e c06fÇ3.dõ-e um povo de:grande popula
ção, etnicamente integrado. É nosso dever reter este patrimó
nio, a fim de realizar as potencialidades do_ povo brasil_eiro, 
hoje afundado na mais feia miséria, por culpa da estreiteza 
de visão das classes dominantes nativas. Estas mesmas classes 
que, agora, se predispõem a 'Compactuar com a recolonização. 

A verdade, Srs. Senadores, é que, alcançando um mínimo 
de prosperidade, generalizada a todos os brasileiros, nós sere
mos, amanhã, não apenas a mais populosa, mas também a 
maior das nações latinas. Latina de uma Iatiriidade tropical, 
lavada em sangue ~egto e fndio, o que nos fará mais belos, 
mais felizes e mais humanos. · 

AS RAZÕES DO RÉU 

Os economistas (J_ue defendem a política-d-as privatizações 
são porta-vozes de uma facção doutrinária, que entrou em 
moda ultimamente, apoiada por todo o sistema mundial de 
comunicações. Doutrina melhor que esta é a defendida no 
Economic lmpact, editado pela USIS, sobre "Privatização 
nos países desenvolvidos". Ali se afirma que ''uma melhoria 
no desempenho económico das empresas públicas apresenta 
maiores probabilidades de fluir do aumento da competição 
no mercado, do que de uma mudança na propriedade das 
empresas". __ 

O que se apresenta hoje no Brasil, como a política ecOnó
mica que corresponde à pós-modernidade, não é mais do que 
a projeção sobre nós da chamada l)outrina Reagan, centrada 
na desregulamentação, privatização e competitividade. Dou
trina, aliás, severamente criticada, hoje, n~s pl:ópriás EUA. 

Os críticos dessa esdrúxula Doutrina Reagan afirmam 
que os graves problemas enfrentados, hoje, pela economia 
norte-americana, insanavelmente deficitária e fõcapaz de com
petir com os Japoneses e os alemães, decorrem precisamente 
de sua aplicação. Particularmente de seu pendor a privilegiar 
a especulação financeira em relação ao estímulo_ da produti
vidade e da ausência de um Estado com a política explícita 
na economia. Efetivamente, o poder público norte-americano 
não deixa de atuar sobre a economia, mas o faz através de 

intervenções anárquicas, que nela se dão episodicamente, 
atendendo a grupos de pressão que tumultuam todo o comér
cio· internacional. 

' ~ssas são as conclusões a que chegaram os cientistas do 
Instituto Tecnológico de Massachussets, o célebre MIT, que 
durante três anos ouviram mais de 500 técnicos, profeSsores 
e empresários, líderes sindicais e políticos. Visitaram mais 
de 200 empresas japonesas, européias e norte-americanas em 
oito setores da economia. 
. Suas conclusões demonstram os_ erros cometidos pelo Go

verno e pela sociedade norte-americana, ao fazer prevalecer 
sobre o processo produtivo a manipulação financeira; ao negar 
a presença necessária do Estado na economia e propor sua 
demissão; ao propugnar um falso liberalismo que, entretanto, 
perturba oportunisticamente o mercado cada vez que pode 
lucrar com isto; !lO_ fugir da nec;ess-átia responsabilidade do 
Governo no setor social; ao só dar ouvidos aos reclamos de 
liberdade do setor privado, que só se rege na busca do lucro. 

A mesma equipe demonstrou, ainda, que negligenciano 
ãs_ responsabilidades públicas em setores básicos, como educa
ção e saúde, se está minando as potencialidades do próprio 
povo norte-americano para competir com as outras economias 
avançadas do mundo. 

_A lição que se aplica a nós nesses estudos do MIT é 
a advertênciA. de que a situação tecnológica mundial, com 
as transformações radicais e rapidíssimas que se operam nesse· 
setor, não justifica que ninguém se exponha, de forma ampla 
e sem controle, à competição internacional, pois no momento 
em que os economistas mais lúcidos e responsáveis dos EUA 
chamam aquele país a uma revirada económica para viabili
zar-se-, nossos etemos copiadores de modelos alheios estão 
pregando aqui a doutrina que, lá, vai ficando cada vez mais 
claram~nte obsoleta. 

O BRASIL NO MUNDO 

O panora.ma mundial alterou-se, substancialmente, nos 
últimos anos, como não ocorria desde o fim da Guerra Mun
dial. Com efeito, uma Pomba da paz explodiu no Leste euro
peu,-evidenciando, claramente, que não haverá a tão anun
ciada e temida Guerra do Fim do Mundo. Em conseqüência, 
tornou-se inútil a compressão que a URSS exercia, interna
mente, sobre o povo soviéticO para manter seu oneroso poten
cial_guerreiro, bem como a pressão que exercia sobre as nações 
áo Pacto de Varsóvia para mantê-las quietas. 

Todo aquele colosso esboroo\1, entrando em crise, da 
qual os russos certamente conseguirão sair, mais prósperos 
e mais poderosos do que nunca. Um novo conglomerado de 
nações, estruturado em torno da Rússia, é que medirá forças 
com a Europa, o Japão e os EUA, dentro de uma nova conjunw 
tura mundial. 

Isto ocorre precisamente quando é mais precária a nOssa 
situação_ no mercado mundial em transformação acelerada. 
Transformação cujo efeito imediato sobre o Brasil será nossa 
crescente_ marginalização no merçado mundial, que ameaça 
tornar nossa produção, já obsoleta, também dispensável. .Co
meçamos a ser tratados como nação descartável, à qual só 
se dá a atenção de duras repreensões, mas da qual se continua 
a exigir bens, arrancados de n,ossa pobreza, no tom mais boçal , 
e das formas qtais chantagísticas. Submeter-se a essas exfgên
cias, apresentadas cinicamente como o caminho do progresso 
importa na perpetuação da miséria em que nosso povo está 
afundado. Importará, também, em perpetuar uma forma de 
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relação internacional que, de fato, torna impossível nossa inte-
gração na Civilização Emergente. · ·-

Dois fatores conjunturais agravam essa- Situação crítica. 
Por um lado, a formação de mercados continentais cãtivos 
como o europeu, o norte-americano e o japonês, estruturados 
como blocos autodefensivos, nos deixam à margem, na posição 
de meros fornecedores de insumos, cada vez mais depreciados, 
sem qualquer capacidade de defender noss(). econom_la e fazê-la 
prosperar. Por outro lado, a renovação dos sistemas econô
micos·so_viético, leste-europeu e chinês, que se abrem competi
tivamente ao mercado mundial, no esforço de se organizarem 
como economias de mercado. São, para isso, patrocinados 
por grandes potências, seja o Japão, seja a Alemanha. 

A contraparte, que temos nós, latino-amerlCarios, é a 
brutalidade da inidatiVa Busch, cujo "Empreendimento para 
as Américas" se desenha como uma afirrilação -de hegemonia 
regional, pela reserva de uma área complementar cativa, pro
v·edora de insumos· baratos. Nessas circunstâncias tOrnoU-se 
ridículo falar de livre comérciô, iuim ·mUndo feudalizado em 
imensos blocos continentais, intérnamente·_~olidárioS, que 
abrangem a maior parte dos gêneros que se mercadeja no 
comércio internacional. 

Frente a essa estruturação, só nos cabe como saída dar 
vigor ao movimento de integração, mutUamente proveitoso, 
com as outras economias sul-americanas, t:ri~n_9.0 nossO -pró
prio mercado preferencial de livre comércio e de união adUa
neira. Assim poderemos ir compensando. o caráter puramente 
desigualitário de nossas relações de troca com o grupo de 
ricos, de cujo contexto querem expressamente no·s excluir. 

É lastimável, porém, que ainda no princípio-de integração 
do Cone Sul, já se aceita ã imposiçãó da assinatura dos Estados 
Unidos da América, o país que, historica:merite; maiS tem 
obstado o processo de integração económica latino-americana. 
Chamo a atenção dos Srs. S.~nadores para os tennos do Acor
do-Quadro de Comérdõ e TnveStimerttos assinado entre os 
Estados Unidos e o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o -Para
guai, que submete nossas economias ao escrutíáió-permanente 
de Washington. _ 

Também muitíssimo onerosa para nós tem sido a degra
dação ardilosa dos preços de nossas exportações. Soritam-se 
a ela o proteciOilismo dos países ricos, tanto através de restri~ 
ções alfandegárias, como de barreiras não tarifárias e, ainda, 
a especulação cambial, o contrabando e o subfaturamento. 

A todos esses info_rtúnios se soma, âinda,_ a p~ra chanta
gem na manipulação. do mercado. Exemplifica essa última 
forma de agressão o caso da informática, em que, para evitar 
um suposto prejuízo de um l)li!hão de dólares para a Macin
tosch, os norte-americanos nos deram um prejuízo de cem 
milhões de dólares, recusando uma importação de sapatos, 
já produzidos e pi'oiitos--pãra- entrega. Exemplar, também, 
é o caso presente das pressões exercidas sobre nosso Governo 
e transmitidas a este Congresso, no sentido de nos forÇar 
a promulgar uma lei de patentes. Seu efeito imediato será 
onerar, e alienar, ainda- mais, a produção de fármacos -
setor absolutamente ~stratégico para a Nação - controlada 
já por empresas estrangeiras em mais de 90% e que movimenta 
recursos da ordem de 4 bilhões de dólares. Insaciáveis, eles 
querem mais. Ainda mais. Imensa repercussão ve·in · alcãn
çando a já referida desfarçatez com que nos querem impor 
até reformas da Constituição. 

Observa-se, também, um obscurantismo crescente da po
lítica científica ·e tecnológica ~arte-americana. Hoje em dia 
Washington não restringe a exportação de bens e de conheci-

rpentos de valor estratégico apenas para seus eventuais adver
sários militares. Restringe, tarilbém,_a difusão de tecnologia 
de pOnta e de eqriipameiltos·complexos, ·como os gran·des 
coin."putadores, para países menos desenvolvidos, como oBra
sil. Esta política oficial de monopolização do saber e da técni
ca, somada à privatização dos conhecimentos~ através_.de pa
tentes empresariais, constitui-mil retrocesso da própria civiliza
ção. Aponta para uma feudalização, que tende a fazer, ainda 
mais rígida, a regência de uns poucos núcleos hegemónicos 
Sobre o mundo_ <;lçs_ povos avassalados~ 

Acresce a tudo isso, por Um lado, a degradação dos preços 
de nossos produtos, as restrições às nossas importações, a 
negação de novos créditos bancários, me'Smo os onerosos da 
rolagem da dívida e, por outro lado, a imposição de que 
abramos nosso mercado à impt>rtação de produtos industriais 
refinados. - - -

A última novidade no vasto campo de nossos desencon
tros com o mundo dos ricos _é a agressividade com que eles 
nos acusam de pretender a destruição da Floresta Amazónica 
com_ queimadas gigantescas que ameaçam iritriXIcaf o Planeta. 
Até parece o discurso de gente que houvesse preservado suas 
florestas e que jã tiveSSe parado de poluir o Planeta com 
força destrutiva Plil vezes maior. 

Atrás deste discurso verd_e_me_nie ecológíCo se escopdem 
as_ garras da pretensão de nos impor tUfe lã, porque seríamos 
incaPazes de preservar uma natureza valiosíssima para toda 
a human~dade. Este é o terceiro bote que intentam contra 
a Amazônia brasileira. O pririieiro foi o projeto U nesco da 
Hileya Amazónica; o segundo foi o lago prodigioso do Insti
tuJo _Hudson; e agora é a vez da ONU - Imperial --Eco-
lógica. · · 
- Argumenta-se com o caráter destrutjvo das formas at~!Ús 

de exploração económica das florestas tropicais que, efetiva
ment·e, ameaçam aquela imensa massa vegetal que é a maior 
e mais diversificada fonte de vida da Terra. Negam-se, entre
tanto, a diagnosticar conio causa desta destrutividade o caráter . 
da economia mundial que faz interface com as florestas tropi
cais. Também se fazem cegos à natureza da própria Civilização 
Ocidental que, _ao longo dos séculos, só foi capai de exterminar 
os povos da floresta e de destruir as formas de "Çrida que nelas 
vicejam. 

Em lugar .diSso, nos acusi:t.in cOmo· se fõSseniós o _àutor 
delib.erado da hecatombe. A preservação da Floresta Amazó
niCa como parte substancial do património natural de toda 
a humanidade é uma tarefa coletiva para a qual todos podem 
colaborar. O inaceitável é a insensatez de fazer dessa salvação 
um logro espoliativo. O desafio que o Bra'sil enfrenta neste 
campo é o de criar uma civilização tropical, realizando as 
infinitas potencialidades energéticas e produtivas da Floresta 
Amazónica. Nisto é que o BNDES deveria concentrar seus 
r~cursós _e sua equipe, em lugar de transformar-se num leiloei
ro infecundo do património que re-éebemos de gerações maiS 
sábias e mais brasileiras: 

É nessa cOnjuntura adversa que o Brasil _tem de abrir 
caminho sem nenhum aliado confiável e sem nenhuma institUi~ 
ção a que pos·sa reclamar. AfUnda-se, em cOnseqüênciá, a 
economia brasileira na maior crise de nossa história. A que 
corte de justiça apelar? À trilateral? À OCDE? À ONU pode
ria ser;- até dev_eria ser, se ela não tivesse fracassado em suas 
tentativas de faZer cumprir ·suas próprias resoluções, se não 
fosse tão servil_às nações rit:as:-Recorrer à Corte IIite_rnacional 
de Ha@, talvez, ou, quem sabe, ao Vaticano? Na ordem~ mun
dial regida por Washington~ em assOciação com Berlim e Tó-
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quio, nós somos ovelha de tosquia, com o s6 direito de balir. 
E explicável- que também seja lamentável- que, num 

panorama tão patético, surjam as opiniões despudoradas dos 
desesperançados: Não vendo outra saída, frente à trama que 
nos coage e nos ameaça, do que aderir, nos propõem nada 
menos que mergulhar nela, sem opor qualquer resistência. 
Com efeito, o que hoje planejam os economiStas oficiais, 
com o apoio de quase toda a imprensa, é uma inserção ainda 
mais profunda e mais orgânica do sistema produtivo brasileiro 
na economia mundial. Ou _seja, a receita dos_órgãos de defesa 
dos países ricos- FMI, BIRD, GA TI- passa a ser, ultima
mente, para nosso pasmo, a diretriz dos feitores da política 
económica brasileira, num coro tão uníssono quanto insen
sato. 

Em nome de urna suposta desideologiza_ção da política 
econômica, nos impihgerifa "ideologia da recolonização, _sem 
outro disfarce senão o verbal dos seus discursos em -ecdnomês. 
A causa de tamanha insanidade reside nas-pressões irresiStíveis 
que se exercem sobre o mandatário da Nação brasileira. São 
elas que inspiram o fanatismo de economistas teleguiados, 
infiéis ã sua Pátria e-a--seu povo. 

Nestas circunstâncias, só~o próprio Presidente pode tran
qüilizar a Nação. Por isso é que apelo dessa tribuna do Senado 
da República para a sensatez do Presidente Fernando Collor 
de Mello. Afaste do Br"asil essas ameaças de recolonização, 
Senhor Presidente da República. Nos livre desse aventurei
rismo impatiiõtico e aviltante. Resista, Senhor Presídente~-

NOSSO DESTINO 

S~s Senadoras, Srs. Senadores, Sr. Presidente, não há 
corno negar que a Nação brasileira enfrenta em nossos _dias 
gravfssimos problemas:Faté proVável que nenhuma geraçãO 
tenha enfrentado desafios tão sérios__como os que bóje nos 
reptam. Vivemos às vésperas de uma nova civilização. Tal 
como ocorreu com a civilização industrial, a civilização emer
gente vai tranfigurar o mundo inteiro e mudar toda a vida. 
Mudará o quadro das nações, a estrutura das sociedades, os 
conteúdos da cultura, os hábitos e costumes dos povos e oS 
valores sociais e éticos que os motivarão. - --

Frente a essa· civilização emergente, somos chamados a 
exercer nossa criatividade, com todo o vigor, toda a lucidez 
e toda a astúcia de que sejam· capazes, para não cairrflos, 
uma vez mais, na condição de sociedades meramente moderni
zadas, mas não integradas na novã -civilização. Ela surge affva
da por um processo civiliza tório movido por uma nova revolu
ção_ tecnológica que está renovando tudo no campo energético, 
no produtivo, no administrativo, no das comUnicações e rio 
ecológico. 

Somos_ desafiadOs a nos· apropriar das semefites desta 
revolução tecnológica, dentro de uma conjuntura internacio
nal que não nos é favorável. Se, outra vez, nos limitarmos 
ao papel subalterno de meros consumidores de seus frutos, 
veremos repetir-se o desastre que foi nossa inserção na civili
zação industrial, que só nos permitiu um desempenho medío
cre dentro do mundo moderno. 

O que nos desafia hoje não é menos do qUe a história. 
É a própria evolução. É o próprio processo clvilizatôrio em 
cur~o, que, entrando num novo ciclo, irá peneirar, uma vez 
maiS, os povos. Uns poucos florescerão, realizando suas poten
cialidades, porque se incorporarão à civilização emergente, 
pela via da aceleração evolutiva através do comando d() pró
prio destino e do domínio- autónomo dos novos sabereS- e 
das novas· técnicas. 

A maioria dos povos, porém, uma vez mais, será mera
mente atualizada, reflexamente modernizada, para servir aos 
povos avançados, como seus proletariados externos. Serão 
os contemporâneos não-coetâneos do futuro, como nós o so
mos hoje. Seja por se agaiTarem a passados obsoletos, seja 
por sua incapacidade de explorar suas potencialidades, _crian
ças na_própria civilização; seja pefa impotêricia para evoluir 
e para expressar plenamente as novas formas de fazer, de 
se asso_ciar, de sentir, de crer, de pensar e de criar da civilização 
emergente. 

Tudo que quero dizer, hoje, ao Senado da República, 
é que as forças transformadoras da nova civilização - mais 
poderosas que quaisquer outras que a humanidade tenha expe
rimentado - não podem ser contidas e concatenadas pelos 
procedimentos tradicionais. Seu imenso poder destrutivo e
construti~o só pode ser orientado pela liberação de quaisquer 
peias burocráticas que tolham as forças transformadoras da 
nova revolução tecnológica. Isso não significa, porém, abrir
mo-nos a elas passivamente porque, assim, colocaríamos em 
risco a própria soberania e a unidade nacional do povo brasi
leiro. Significa, ao contrário, que devemos definir nosso pro
grama alternativo de desenvolvimento autônomo e. auto-sus
tentável pela exploração exaustiva de nossas potencialidades 
e em nosso próprio benefício, visando, sobretudo, à soberania 
nacional e ao atendimento às aspirações do povo brasileiro. 
Para tanto, precisamos afirmar sobre todas as outras diretrizes
da política económíca o primado do nacional sobre o interna
cional e do social sobre o individual. 

É dentro desse enquadramento que se situam as três ques
tões fundamentãiS- qUe viemos analisando. Primeiro, impedir 
que na negociação da dívida externa se deixem absorver por 
ela os excedentes produzidos pela economia brasileira e cujo 
reinvestimento é indispensável para sairmos da miséria e pro
gredírmoS. Segundo, não permitir que a política de privati
zação do_ património público empobreça o povo brasileiro 
e o desarme na competição económica internacional. Terceiro, 
realizar os esforços necessários para competir numa economia 
mundial cresc_entemente regida por altíssima tecnologia. 

Nem eu, nem ninguém tem completa clareza sobre o 
modo de alcançar um perfeito desempenho no enfrentamento 
desses desafios cruciais. Sabemos apenas que estamos conde
nados a negociar a dívida menos com os banqueiros a quem 
devemos do que com governos dispostos a nos subjugar. 

Imensas responsabilidades pesam, pois, sobre Sua Exce
lênCia o Senhor Presidente da República, e sobre o Congresso 
Nacional, especialmente sobre este Senado, em razão de nos
sas responsabilidades constitucionais especfficas. Que Deus 
nos ilumine! 

Também sabemos que a preservação da ossatura de nossa 
econ,omia, representada pelas grandes empresas públicas, em 
mãOs brasileirainente responsáveis, ou suã e-ntrega à irrespon
sabilidade do privatismo, será decisiya para o nosso destino. 
Nessas circunstâncias, razões maiores de Estado e não apenas 
doutrinarismos economicistas devem ditar a política econó
mica nacional. 

O Brasil, que_ fracassou frente à civilização industrial, 
rrestas vésperas- da civilização emeigente, tem de ousar no 
pensamento e na ação. Só alcançaremos êxito- e dele depen
de até nossa soberania -, se tivermos QS olhos abertos para 
a nossa realidade, dentro da realidade·de um mundo que 
nos é indiferente ou hostil. Se tivermos o coração aceso para 
a~_ dores da pobreza dos homens e mulheres_ de nossa terra. 
Se fizermos nossas suas mal fundadas esperanÇas de felicidade. 
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É a história que nos bate à porta, SrS. Senadores, alertan
do para esta hora do destino. Conforme a conduta que tiver
mos, seremos, amanhã, uma nação independente e próspera, 
dentro da futura civilização ou iremos amargar o papel subal
terno e servil de um novo proletariado externo, como consumi
dores passivos de inovaçõe~ criadas por outras sociedades, 
clamando que, uma vez mais, o Brasil não deu certo. 

Repito: é a história que nos interpela, Srs. Senadores. 
Não para nos dar um_ destino prescrito, inelutável. Mas para 
nos chamar a decidir que destino queremos ter. Esse tanto 
pode ser, e atê tende a ser, a continuidade mec4nica de nosso 
passado medíocre que, conjugada com a resultante das pres
sões que se exercem sobre a Nação brasileira, nos condenará 
ao atraso se consentirmos passivamente que assim seja. Ou 
será, por força de nossa vontade, lucidez e guerra, o destino 
que nos propusermos, com um invento, uma utopia do melhor 
Brasil que pode ser. Há de ser. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me v__~_Ex•ll_m aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO -Tem V. Ex• a palavra. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Darcy Ribeiro, no exer
cício da liderança do Governo, ou,1a atentamente as palavra 
de V. Ex•, recordando-me de um discurso també.m_hi~tórico 
dos anos 50, quando este Senador era deputado federal, repre
sentando Pernambuco no Palácio Tiradentes. Via, na tribuna 
do Palácio Tiradentes, a figura do professor, do homem públi
co, do ex-Governador do grande Estado da Bahia, Octávio 
Mangabeira, cujo" discurso o plenário do Palácio TirãdenteS 
ouvia atentamente, tanto qu_e uma folha de papel que caísse 
no chão faria barulho. E V. Ex•, neste instante, brinda o 
plenário do Senado da República com um discurso do homem 
público -da oposição, mas de uma oposição conSlrutiva, de 
um professor que está dando uma lição de brasilidade, de 
património para este País, uma lição de polítiCO no bom senti
do. V. Ex• sabe que sou oriundo do velho PTB, do PTB 
da Carta Testamento de Getúlio Vargas que V. Ex• sempre 
admirou. Mas, permita-me V. Ex•, dentro desse discurso bri
lhante que todos ouvimos com a devida atenção que V, Ex_• 
merece, pelo respeito que todos lhe dedicamos, abordar dois 
tempos: o primeiro, sobre o alerta da ecologia, em que as 
nações ricas estão fazendo Uma propaganda inteligent~, colo~ 
cando o nosso País como vilão. Na verdade, grandes nações, 
como a América do Norte e o Canadá, derrubaram as suas 
florestas e jogaram na-atmosfera milhões e milhões_ de dióxido 
de carbono. No entanto, hoje, sOmos o biombo do mundo 
em relação ao prejuízo que todos estão nos atribuindo. Tive 
oportunidade de alertar o Presidente sobre isso e dizer-lhe 
que não podemos fazer de nossas florestas, de nossos rios 
o mesmo que existe na Índia: a vaca sagrada----:-Temõs, nóS 
mesmos, que administrar e fazer o que o povo brãsileiro exige 
para o seu bem-estar. Concordo com o alerta_tão importante 
que, neste instante, V. Ex~ coloca no seu pronunciamento. 
No que concerne, Senador Darcy Ribeiro, ao problema das 
estatais, convergimos em alguns pontos. A cria·ção da CSN 
foi marco do desenvolvimento lançado pelo Presidente Getú
lio Vargas para a independência econômjca do nosso País. 
Lembro-me da inauguração dessa companhia, afiSÍIIÍ Comó 
V. Er' que deve ter até dela participado. Temos outras esta
tais, -como a Vale do Rlõ-Doce, a Petrobrás e outras, pelas 
quais temos que zelar. Quanto a isso~; perriilta:;.:me âizei, o 
Presidente da República está lutando para salvar parte dessas 
estatais, deficitárias. O :mun-do iriiidou. V. EX• pode constatar 

que no Leste Europeu grande parte dessas estatais estão sendo 
vendidas, negociadas. Entretanto, algumas dessas nossas esta
tais es"tão quebradas, o que dificUlta a sua venda. Verificamos 
a importância da competitividade. Por exempto, uma compa
nhia sozinha explorava a aviação, sem competitividade. Hoje, 
o preço das tarifas baixou. Concordo com V. Ex~ em que 
as companhias que dão segurança, independência económica 
aô nosso País devem ser preservadas. Mas uma grande parte 
das_ estatais são tranqüilamente substituíveis pela iniciatiVa 
privada. Era esse o aparte que _queria trazer, com muito orgu
lho, ao profess_or e S~t:Iador Darcy Rjbeir?. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, nobre Sena
dor. Honrol:l-me muito o par_alelo com Octávio Mangabe!~a, 
embora não ac_he q_ue o mer~ça, mas asseguro ao nobre Sena
dor que farei das tripas coração para merecer essa compa
ração. 

Estou de acordo com todas as suas palavras. 
Há empresas públicas que foram tornadas públicas em 

operações onerosas, clandestinas e até, de corrupÇão. O pre
juízo para elas causado não pode ser confundido com as em
presas de que a Nação depende para ter ossatura. Este País, 
sem um acordo de empresas que responda diante das multina
cionais, seria como um saco de ossos e não como um corpo. 
Assim, o nosso raciocínio é o mesmo. 

· Agradeço a V. Ex• pelo aparte. 

O Sr. Ney Maranhão- Muito obrigado. 

O Sr. Mau~cio Corrê~- Permi!e-me_y. E~ um_~parte-? 

O SR. DARCY RIBEIRO- Por favor, Maurícia Corrêa, 
eminente Senador e Líder. 

O Sr. Maur'fcio Corréa - Senador Darcy Ribeiro, V. 
Ex•. na verdade, é o orgulho nosso como integrante e fundaqor 
do Partido Democrático_ Trabalhista. Por duas vezes, nessa 
suatrajetória aqui no Senado, V._ Ex_~ Se utiliza da tribuna. 
O primeiro discurso foi uma análise cruel, mas séria e honesta, 
a: reSpeito do drama do menor abandonado, da miséria, da 
_fome~ da desgraça que grassa no Pafs. E, agoia, V. Ex• traz, 
com o peso da sua responsabilidade, uma análise da mais 
alta profundidade, centrando o s·eu pronunciamento no núcleo 
privatiZação e dívida externa; essas são, as duas tormentas 
que vivemos, neste instante, em nosso País. V. Ex~, _que é 
uin trabalhista antigo, um -homem que já ocupou várias fun
ções públicas na época do Governo Jááo Goulart. tem as 
suas convicções ideológicas e sabe muito bem da razão estrutu
ral, programática_, do nosso Partido. E há questões de honra 
pã.ra nós, que são as questões transcendenta_ís da nossa vida 
OJgânica nó Partido. Dentre~las, situa-se exatamente a defesa 
do património do trabalhador brasileiro; incluindo-se a preo
cUpação que temos com a dívida externa, o achatamento salã
rial, o aviltamento com que está sendo tratado o funcionário 
público, ainda militar, nesse adiailtamento salarial que se lhe 
dão, neste instante, de minguados 20% de antecipação. Para 
nós, são teses intransponíveis. Por isso são de honra, porque
são inegociáveis. E aí, Selúidor Darcy Ribeiro, permita-me 
apertas acrescentar a interpretaÇão, às vezes até jocosa e mal
dosa, alhures, sobre esse entendimento administrativo que 
o eminente Governador Leonel Brizola tân tido com o Presi
dente da. República. É preciso que fique bem claro que os 
entendimentos são mesmo meramente adminístratiVós. Por· 
que não podemos concordar, absolutamente, com a política 
predatória que o Governo desenvolve, no que tange à entrega 
das estatais brasileiras a determinados grupos económicos _ 
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E como temos pregado, isso_ está na esséncia do seu pronuncia-
mento, em face da privatização, mas cdm b dinhefro ao. Esta
do, com o dinheiro do povo, porque vão- se democratizar 
a entrega do capital. A verdade é essa! Então, na realidade, 
a privatização continua séndo promovida pelo próprio erário. 
E aquele que quer inveStir acaba fazendo um excelente negó
cio. E esse grupo privatizado fica, realmente, na mão de uma 
meia-dúzia~ Portanto, não há nenhum tipo de democratização 
do capital. Daí, eu aproveitilr·esse pronu-nciamento de V. 
Ex•, que é a linha mestra, programática do nosso Partido, 
para dizer que essas_especulações não tem nenhum sentido. 
Uma coisa é conversar, e nós estamos numa democracia. Há 
um Governo eleito pelo povo brasileiro. O diálogo cada vez 
mais deve ser fotalecido. É dentro desse prisma que V. Ex~ 
coloca, ao final do seu discurso, o apelo ao_Presidente da 
Repúlica de que, em primeiro lugar, somente Sua Excelencia 
poderia, fundamentalmente, reverter esse quadro triste e trau
mático, em que vivemos neste País. É um absurdo, nobre 
Senador Darcy Ribeiro, como_ V. Ex' salientou, a entrega 
da Usiminas, um património histórico do povo mineiro, do 
povo de Minas Gerais, a algUmas pessoas j>rivflegüld_as sem 
nenhum critério. Um património que rende, é uma empresa 
extremamente rentável - issO está provado. Entrega-se. da 
maneira mais liberal, da maneira mais perdulária, como se 
aquilo não tivesse sido construído com o sacrifício e com o 
ideal dos mineiros, que fizeram e ergueram a Usiri:rl.âã:s- rió 
nosso estado. E agora temos a questão da dívida -externa, 
que V. Ex~ coloca no seu discurso. Inclusive, nós demos a 
nossa c_ontribuição ·para -a ·aprovação -dessa renegociação da 
dívida externa, no que tange aos juros, porque entende:QlOS 
que s_eria um passo importante. Mas queremos queStionar 
como é que iremos neg"ocíar o estoque dessa dívida-; qual 
é a capacidade realmente de pagamento do Brasil; quanto 
já pagamos. V. Ex• analisa esse assunto com pfopriedade. 
Senador Darcy Ribeiro, V. Ex~ traz ao longo de seu discurso 
uma história, citando, inclusive um belo trabalho do Professor 
Luiz Fernando Vítor sobre a história da dívida externa no 
Brasil. Só tivemos, ao que me recordo, um período de tranqüi
lidade: foi exatamente no período presidencial de CampoS 
Salles. Assim mesmo, antes, ele teve que ir, de pires na mão, 
à Inglaterra e à França para conseguir contornar uma crise, 
e daí para frente conseguirmos viver numa certa tranqüilídade. 
Fora disso, nunca vivemos. Desde a época da colónia até 
o presente momento vivemos sempre momentos de absoluta 
intranqüi1idade, no que tange ao nosso relacionamento com 
os credores internacionais: Temos sido vitimas, na verdade, 
da agiotagem, da pressão, da voracidade desses banqueiros 
internacionaiS. A começar por Rotschild, do passado, até ago
ra, mudando de nome com outras figuras; somOS eternamente 
vítimas desse povo. V. Ex• faz uma análise absolutamente 
correta e, no•final, lança esse apelo, apelo que é do Brasil 
em peso, que sente, que amarga, que sofre esse problema. 
Só lamento, Senador Darcy Ribeiro, que coincidentemente, 
quando V. EX' fez aquele histórico primeito pronunciamento 
no Senado, V. Ex• esta sendo requerido pelo Governador 
Leonel Brizola para que fosse para O Rio de Janeiro. Vence
mos a primeira tempestade. Mas agora estou sabendo que~ 
ao fazer este segundo pronunciamento - histórico também 
- concretiza-se exatamente a perspectiva de V. Ex• largar 
o Senado e assumir a Secretaria de Educação no Rio de Janei
ro. Sei que prestará incomensuráveis serviços, _mas sei _que 
será também passageiro, por breve tempo, e que V. EX• refof
nará, para cada vez mais emprestar, com o brilho da sua 

cultura_ e de sua inteligência, a -vida dos Anais do Senado 
Federal. Orgulho-me de pertencer ao Partido Democrático 
Trabalhista e nele ter figura como V. Ex.f. Orgulho-me de 
ser seu amigo, orgulho-me, enfim, de ser o seu conterrâneo 
de Minas Gerais, pelo seu passado íntegro, pela sua honesti;.. 
dade, pela sua cultura, enfim, pelo seu discernimento, pelo 
s~u tirocín_io. V_~ Ex• é um Senador que contribui com substân
cia para o engrandecimento desta Casa. Eu o cumprimento 
e O- felicito por mais este extraordinário pronunciamento. · 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muíto obrigado, nobre Sena: 
dor Maurício Corrêa. As, suas palavras expl!cam bem que 
todos os nosso_s liderados_o querem aqui _como líder. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me conce_de um aparte?-

0 SR. DARCY RffiEIRO- Com muito gosto, Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• faz, no seu dlscU.rso, 
uiÍl v·erdad~iro libelo contra a formação da nossa dívida exter
na, cObrando, inclusiV~. _c~~ mu~tã propriedade do Sr. Pre~i--:
de~t~ do c~~g!~SSÇ) Na_cion_~ a COI;IS~i_tl;liçãq ~~ Ç,o~i~sá9 !M.í~.: 
ta a que aludem as DispOsições transitórias da Constitl.úÇãO, 
destinada a fazer um exame analítico e pericial dos ã:toS e
fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Sabe 
V. EX• qtie a graride responsabilidade pela expansão da nossa 
dívida eXterna Cabe ao regime ~ilitar. Foram os ex-presi
dentes, generais e marechais, que nos levaram a essa sit!!açã_o_ 
em que ·nos encontramos. V. Ex•, por·exemplo, referiu-se 
a qtie nós teríamos tido, num certo período de tempo, uma 
iliversão cipital de risco da ordem de, se não me engano, 
30 -bilhõeS- de dólares. NaO deSconhece v: Ex.- q~e. se_ a9 
invé-s de ampliar desmesuradcimente a nossa dívida externa, 
os presidentes militares tivessem incrementado o capital es
trangeiro de risco, co-mo o fez o Sr. Presidente Juscelino Ku
bitscheck - naturalmente com a devida cautela defendendo 
os interesses nacionais -, a_ situaçãO brasileira seri~ OutJ;"~: 
V. Ex• faz, no seu discurso, um verdadeiro libelo contra, a 
presença acintosa dos auditores do Fundo Monetário Interna
cional em nosso País, e de modo especial mencionou a última 
delas,_ quan~o um alto funcio_nário daquela entidade financ;:eira 
internacional chegou ao cúmulo de fazer sugestões no se-ntido 
da reforma da nossa Constituição, o que valeu o protesto 
generalizado das nossas principais lideranças políticas e do 
próprio Senhor Presidente da República. V. Ex~ faz no seu 
discurso, também, um verdadeiro libelo contra a política eco
nômica do Governo, condenando a recessão brutal que aí 
está, com seu cortejo sinistro ~e desemprego crescente -
que já nos leva em São Paulo a quase dois milhões de desem
pregados -, de arrocho salarial sem precedentes na nossa 
história, cujo resultado é ínfimo em relação aõ combate à 
inflação. V. Ex~, por fim, faz, no seu discurso, um verdadeiro 
libelo contra o processo de privatização das nossas empresas 
públicas, detendo-se, historicamente, sobre o surgimento de 
algumas delas, como a Petrobrás, a Vale do Rio Doce, a 
Companhia Siderúrgica Nacional, fazendo justiça, inclusive, 
à memória de Getúlio Vargas. Nobre Seç.ador Darcy Ribeiro, 
a contribuição do discurso de V. Ex• é importantíssima para 
o Senado, para o Congresso Nacional. Sobre ele devemos 
todos refletir. Acredito que, a respeito dessa questão da priva
tização, que assume, hoje, um aspecto muito polêmico, sobre
tudo em face do problema da Usiminas, que já foi objeto 
de um projeto da lavra do nobre Senador Maurício Corrêa, 
no sentido da proibição de sua privatização. Nós poderíamos 
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fazer um certo, com todas as Lideranças, no sentido de convi
darmos_ o St. Presidente do Banco Nacional de Desenvolp 
vimento Económico_ e Social, para comparecer à CoiniSsão 
de Assuntos Sociais do Senado a fim de debater~ ~m profun
no momento, o atual Goverrio está fazendo, neSSe particular, 
a fim de podermos nos posicionar àe máneira mais adequada. 
Afinal congratulo-me com V. EX' pelo discurso _que acaba 
de proferir no Senado, o qual foi ouvido cOm uma átetfçãO 
silenciosa de todos os seus Pares, numa justa- homenagem 
ao seu valor, a sua inteligêncial._'!-0 ~eu_ talento~ .a.s_ua cultura. 

O SR. DARC'I;' RIBEIRO - Muito obrigado, meu caro 
amigo e eminente Seriador Humberto Lucena. Um dos confor
tos que eu tive na vida foi de encontrar este Senado como 
ele de fato é. o seri~ú;lo tem f~ma de ser um clube- de velhos 
senhores vetustos e majoritariãmente-cõnSei_v~dores. Eu)Qiii 
conheci algumas das cabeças mais ilustres, combativas e sérias 
do Brasil; vi em sessões anteriores, meu anta:go"nisfa político 
do passado, um dos homens de que eu mais admiro neste 
País, o Senador Nelson Carneiro, conduzir o ·se·n·ado e imPOr 
que a privatização ·da Embraer passaria por uma decisão do 
Senado, que quase unanimemente_aprovou a informação suge
rida por S. Ex• Este é o Se_n_ado do qual cada vez mais me 
orgulho. __ _ 

Dou uma explicação, já cJ.rie m:eúLfder fãz uma referência 
a esse fato. Tenho que passar uns tempos no Rio. Sou um 
hoxnem que quero me identificar com a minha tafefa, no 
fim da vida - o exercício no Senado, cumprindo esses oito 
anos de mandato que o povo do Rio de Janeiro _me concedeu. 

Mas sou um homem vendido a ~-~a ~llsa! que é a da 
educação popular. Quándo o GOvefriãdor Q.o llJ.~U. P.stadq 
me pede socorro, pede-me que eu chegue lá para conduzir 
o processo, para reordenar o grupo de coordenação, eu não 
posso me negar. Entretanto, os ·senadores terão a paciência 
de me tolerar porque estarei com um pé lá e outro cá, ou 
seja, a cada um ou dois meses V. Ex~ irão Ine Suportar aqui, 
ajudando a pensar, auxiliando o Senado a se exàcit.ãr como. 
Senado da República. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO- Ouço agora meu nobre com-
panheiro, Senador Nelson Wedekin~ 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Darcy Ribeiro, talvez 
nem devesse fazer este aparte, até porque nosSo Líder comum, 
Senador Maurício Corrêa, já disse aquilo que era preciso: 
fazer o elogio do seu sempre muito profundo, lúcido e patrió
tico pronunciamento. Entretantõ;-não quero deíXar de fazer 
algumas observações. Poderia, por exemplo, fazer referência 
a esse fato que ninguém explica: os neoliberais não explicam, 
a grande imprensa não explica, os privatístas- não explicam, 
os entreguistas de modo geral também não explicam, que 
é essa coisa extraordinária de o Brasil ser exportador de capi~ 
tais. Há toda uma tese de que devemos abrir nossas fronteiras, 
abrir a nossa economia, para receber o capital de que precisa
mos para o nosso desenvolvimento. Mas ninguém consegue 
me explicar porque é que o Brasil, ao longo da História e 
também recentemente, é, na verdade, um exportador de capi
tais. Fica sempre muito discutível se de fato temos necessidade 
de abrir a economia, porque a sua abertura é que nos tem 
causado todo esse prejuízo, todo esse déficit, toda eSsá transfe
rência maciça de recursos que, ao invés de ·servir ao nOSso 
desenvolvimento, à prosperidade e ao be_m-estar do nosso 
povo, visa apenas engordar ainda mais as contas bancárias 

dos "donos do mundo", dos banqueiros intemadonaís. Pode~ 
ria falar também dessa outra .observação muito pertinente 
e muito coraJosa de sua parte de que a grande imprensa deste 
País, -sobretudo os editorialistas de todo$ os grandes jornais,
que são- -muito mais'- fiéiS a6s _interesses- intetnaeionaís-, aos· 
banqueiros internacionais, ao FMI do que a qualquer persona~ 
lidade brasileira. Sabe V. Ex~ que o nosso Partido faz oposição, 
e oposição firrrie, vertical, à imensa maioria das teses do Go
verno Coiio·r, mas o Presidente Fernando Collor, há bem 
pouco- tempo, fez o que qualquer brasileiro patriota faria: 
reClamar da ação daquele funCioriário subalternO do FMI que 
vem aqui dizer ·que temos-que mudar a ConstitUição, como 
disse V. Ex• Isso é um despautério. -E observei com muita 
surpresa de- que praticamente a unanimidade da grande im
prensa nacional, ao invés de criticar o funcionário menor do 
FMI de vir aqui intervir nos nossos assuntos ínternos ·e na 
nossa soberania, preferiu fazer crítica ao Presidente da Repú~ 
blica. A imprensa, a grande imprensa brasileira, sobretudo 
nos seus editoriais· tem uma postura medíocre, uma postura 
subalterna, uma postura subordinada aos grandes interesses 
internacionais, ·em uma só palavra, uma postura colonizada, 
e V. Ex~ tem a: coragem de fazer essa afiirnação aqui. Mas 
o·~que eu queria, de certo mndo, !_ornar o eixo dessa minha 
intervenção e em relação ao proCesSb de privatização, que 
vem, em nome de uma suposta modernidade, com o propósito 
de se eliminar uma suposta ineficiência do Estado, de uma 
simples, também, suposta e necessária ineficiência do setor 
privado. Mas esses processos de privatizaçáo contêm uma 
contradição que ninguém consegue explicar. Se nós aviltamos 
os- preços das empresas públicas que queremos privatizar·
como se está fazendo com a Usiminas, o valor pelo qual foi" 
avaliada aquela grande estatal brasileira _é da ordem de 10, 
20 ou 30%, depehde de quem f8.z a avaliação, daquilo que 
ela realmente vale-, nós subavaliamos o valor real, o investi
mento do povo brasileiro, de um lado, e, de outro lado, damos 
todas as facilidades para os eventuais compradores, principal
mente os grandes grupos económicos, inclusive multinacio
nais. Desse modo, em nome da modernidade, de um capita~ 
lismo moderno, se repete aquele que é o grande mal do capita~ 
liSfll:O brasileiro, que é o seu viés cartorialista que é o seu 
enraizado cartoriaJismo, e _que é- o seu horror ao risco que 
deveria ser da essência ·do capitalismo. Eu acho que essa é 
uma das contradições mais grotescas que há, não só neste 
episódio da Usiminas, como em todos os demais. Sempre 
me dá a impressão, Professor Darcy Ribeiro, companheiro 
de Partido, que nos Orgulha, nos honra e nos ·dignificã; que
por trás de todo processo de privatização o que existe, na 
verdade, é uma ·grande negociata ·contra o-interesse do nosso 
povo, contra o interesse do nosso País. Por isso, encerro essaS 
minhas observações novamente cumprimentando~o, como já 
fez o Líder, Senador Mauricio Corrêa, mas dizendo do orgulho 
que tenho de ser seu companheiro de Partido. E cumpri
mento-o pela lucidez, pela coragem, pelo patriotismo, pela 
inteligência superior que V. Ex~ demonstra a cada vez, a cada 
momento que ocupa a tribuna. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito ~brigado, meu caro 
Senador Nelson Wedekin, 

Recordso aqui um episódio. Em 1962, era reitor da Uni
versidade de Bra~ília e trazia para cá o que chamava pástofeS, 
algumas d~s melhores cabeças do mundo, porque é com gran
dC?S_ cabeças que se faz uma universidade, para prepátar ,y 
pessoal fovein. -- --- -
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Havia trazido_ uns oitenta meninos dos m~is inteligentes 
que conheci. Alguns_ deles estão aqui no Supremo Tribunal 
Federal, ocupando várias funç-õbs.- Oitenta erãrh jovens· talen
tos e trouxe vários pastores;- entre esses~ Anôres Gunther
franck, que publicou em 1962, _no- Correi~ dã. Manhã, rima 
análise da dívida externa brasileira, do após-g_uerra, de 1945 
até 1980; ele provava ali, pela primeira vez, que nós éramos 
exportadores de capitais. 

Eu sempre afirmei isso:. E digo freqüente-riiente riã Eiífõ: 
pa: "vocês __ estão pensando que nós somos inÇumpridoS,_ riã 
ve_rdade, nós_ somos espoliados". É_ curioso, essa idéià riu_nC;;i 
passou, porqu_e_a mídia nunca.deixou. A mídia, a imprensa, 
perdeu há muito _seu nervo éticO, ilão .é liberdade de imprensa; 
mas liberdade de empresa, e como liberdade de empresa lucra
tiva ela joga com o partido do lucro e freqiiê'ntementê éontra 
o partido da Nação; contra o Partido do povo_ brasileiro. 

Esse fato tão elementar que explica que_somos exporta
dores de capital po·rque mandamos para fora muito mais do 
que recebemos, não passou, o povo não sabe disso. 

Por isso, temos que repetir a cada dia ·esse fãto elementar: 
nós mandamos para fora muito inais dinheiro do que recebe-. 
mos, nós somos espoliados ne.ssa relação norte-sul. Al~m de 
espoliados, somos difamados como incapazes de reger nossos 
próprios recursos e de administrar a nossa própria econOmia. 

Muito obrigado, eminente Senador, por seu aparte. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Permite V. EX> um aparte? 

O SR. DARCY RffiEIRO -Tom limito gosto. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador Dafcy RibeiÍ'o, 

quero _cumprimentá-lo pela brilhante anáJise que faz nesta 
'tarde sobre o dilema que enfrentamos relativamente a nossa 
dívida externa e. à questão da privatizaçáõ.: Particularmente, 
porque o Governo brasileiro, fazendo coro às pressões dos 
credores internacionais e àquilo que parece estar em voga 
em muitos lugares do mundo, procura realizar um camínho 
de privatização, de desfazimento do_ patrimônio público nacio
nal, sem que haja, nesse processo, um efetivo controle da 
sociedade brasileira, muitas vezes atendendo a interesses de 
grupos chegados ao palácio, próximos do Governo, e por 
métodos que préciSam estar sob o controle do Congresso Na
cional. V. Ex• apontou o caso, por exemplo, da Usiminas. 
Ainda há poucos dias tive a- oportunidade de dialogar com 
economistas de Minas Geràis que nos falavam de como o 
património da Usiminas, calculado por eles em valor de quatro 
a seis _bilhões de dólares, estaria por ser of~recido por um 
valor da ordem de um bilhão e meio de dólares, que_,seria 
comprado por pessoas que, avisadas previamente dessa possi
bilidade, adquiriram Letras da Dívida Agrária, Letras ~a 
Dívida Externa, Letras do Tesouro Nacional, que, hoje, com 
o valor de fato no mercado sofrendo um grande deságio, 
seriam apresentados com o seu valor de face para efeitO da 
aquisição desse património do povo brasileiro. Obviamente,· 
isso não pode acontecer. Nós precisamos estar atentos. V. 
Ex~ salientou o cuidado que o Congtesso Nacional, o Senado 
Federal em especial, irá ter com respeito a qualquer passo, 
se o Governo quiser efetivar a privatização integral ou parcial 
da Embraer. Foi muito oportunó -qUe O Senado Federal tenha 
condicionado à sua apreciação qualquer passo-nessa direção 
e as circunstâncias sob_as quais a privatização, se eventual
mente ocorrer, irá se realizar. Não podemos admitir que o 
património público, criado com tanta dificuldade, enfrentando 
tantas pressões, possa passar, seja às mãos daqueles que os 
credores internacionais gostariam, os grupos afiliados, seja 

às daqueJes.que, simplesntent!! por terem info~mações próxi
mas do. Palácio do Planalto-, conseguem se_ preparar para, 
como __ aves ode rapina, adquirir aquilo que é pairimônio do 
povo brasileiro. V. Ex', em seu discurso fez rima reflexão 
também sobre aquilo que se passa nas nações onde o Estado 
é pi'oprietário de quase toda ação .económica, cçmo a Un~ão 
Soviética e países do Leste Europeu. Obviamente, é responsa
bilidade de partidos como o PDT, de V. Ex•, como o Partido 
dos Trabalhadores, a que pertenço, e os partidos progressistas 
ne~t~-~~çã9, 9-jalogan.d.o_com todos,os demais, refletir sobre 
~ ~~tur~.a ~ paftlcipaç.ão do Estado na ecot;tomia. "I:'enho 
me Preocupado muito com _isso. _Precisamos eStã.l: âtentos às 
distOrções que ocorrem, quando à testa de qualquer empresa 
~tatal esteja~ pessoas que, não perCebendo que estão admi· 
nistrando aquilo que é coisa pública, cornetem abusos. Isso 
ocorre, principalmente, quando n~q !t~ CO~!tr6Le __ da s9ciedade; 
quando não há os instrumentos de controle democrático que 
garantam a transparência dos atos de quem esteja à frente 
de qualqu-er uma dessas administrações~- Prezado Senador 
Oarcy Ribeiro, ainda há poUcos dias, tendo eu viajado para 
a Europa, conversei com um empr~sário brasileiro, o piorle:lrõ, 
e t;tm dos poucos a ter empreendimento na União Soviétíci, 
que se uniu à maior-empresa-produtora de roupas na União 
Soviética para pi'oduzii jeans. RefirO-me à empieSa Stãroup, 
ali chamada Staremo-, do Sr. André Ran-sch~urg. _CitO uin_ 
pequeno caso relatado por S. Ex• Havia sido guindada à presi: 
dêncii da empresa Staremo por seus méritos e reconhecímento 
público, aos setenta e poucos anos, a Sr.- Valentina, heroJna 
do trabalho. As diretriieS, O regulametno da lei soviética era 
rio SeD.tidc) de que· todO o-lucro' deveria ser aplicado Já m-esmo 
e o empres'ário brasileiro assiní concordou. Com--os prinliíros 
lucros, a Sra. Presidenta da empresa achou por bem realizar 
um antigo sonho, que era ter um carro Volvo. Adquiriu-o 
na Suécia~ passou a circular com o carro pela cidade. Mas 
os habitantes da cidade começaram a estranhar: "Como! Nós 
enfrentamos tantas dificuldades aqui e essa senhora está ari
dando nesse carrou. Ocorreu que a senhora acabou perde_ndo 
a presidência, foi substituída em vista de ter sido enfraquecida 
pOt Uni colhportatnento. -Então o cc-presidente da empresa 
resolveu que aquele carro deveria ficar à disposição dos cida
dãos que iriam se casar, especialmente nos fins de semana, 
que, saindo do Palácio de Casamento; poderiam circular no 
Volvo. Cito esse caso, porque ali, tipicamente, houve um 
pequeno abuso do uso do lucro. Até_ o empresário brasileiro 
disse ao novo presidente: "Mas você -não pode fazer isto, 
porque este carro pertence também a mim, eu preciso parti
cipar da decisão_ do que _é que você vai fãze_r" .. Aqui, no 
Brasil, também temos tido conhecimento também de adminis
tradores públicos que cometem abusos e nem sempre adminis
tram a coisa pública no melhor interesse possível. Mas a corre
çãc.. disso está exatamente em instrumentos de controle, de 
transparência e de democracia que nós precisamos exigir. Se, 
porventura, houver passos na direção de privatizar-se, é pre
ciso que, ao mesmo tempo, haja passos no sentido de democra~ 
tizar-se, socializ~r-se aquilo que se passa também como o 
património privado, com as empresas privadas. Para co;ncluir, 
ainda nesta mesma viagem, visitei a direção da Volkswagen 
Burgo junto à frOnteira da Alemanha Oriental. Fui recebido_ 
pelo Diretor Internacional de Relações do Trabalho junta~ 
mente com o diretor da empresa, eleito pelos trabalhadores. 
Disseram -me ambos os diretores que as decisões de investi
.mentos hoje naquela grande empresa são realizadas ouvin
do-se os trabalhadores. Se a Volkswagen, por exemplo, iria 
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adquirir ou n·ão' às :içõeS da Scoda, na Tchecoslováquiâ, Se 
iria- ou~ nãó ·abrir empresa em Portugàr e ·adquírir' aÇóes ·aa 
empresa automobilística na Espanha, cada decisão dessas ·era 
tomada desde que, considerando os r~c;lamos dos trabalha~ 
dores, para não se extinguir oportunidade de emprego. As 
decisões de automação são realizi:!:das se ouvind~, também, 
os trabalhadores. Portanto, de_cisões relativas ao que fazer 
do património público precisam estar sob o control~- da _:;;Qcie
dade brasileira. E as decisões sobre o que é feito da riqueza 
nacional, mesmo nas ·empresas denominadas·priVâdas,-preéi
sam ·estar, mais e mais, também' Sob o Coritrole de tOda a 
comunidade que trabalha em cada uma deSsas organ~a~es~ 
Parabéns, Senador Darcy Ribeiro. Tem sido uma honra para 

·cada um de nós estar trabalhando com V. Ex~, nestã legislatura 
no Senado Federal. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) ~ (Fazendo soar 
a campainha.) - Quero prevenir ao nobre orador que S. 
E~ já- ultrapassou cerca de sessenta minutos do tempo regula
mentar. De maneira que pediria, então, que encerrasse o 
seu pronunciamento. 

OSR. DARCY RIBEIRO- Se o Sr. Presidente me permi' 
te, vou fazer, numa palavra só, uma pOrideração i:ilipottailte 
para esta Casa~ - - · -- --_ . 

O Senador Ed.u.ardo Suplicy disse que o Senado já tem 
condições de obstar as privatizações. Não.tem, Quanto à J.!si
minas~ terá, ser for aprovado o projeto da Senadora de Minas 
Gerais. E quanto ao programa total, depende da aprovaçã~ 
- que eu gostaria mUito de v~r -- do proj~to do Sen_~do~ 
J utahy Magalhães. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Mencionei o _Cas-o da Embraer_. 

O SR. DARCY RIBEIRO - Só a Embr)ler. Não há, 
nos outros casos, e é importante que o Senado retome isso, 
para o que tem em mãos o admirável projeto do Se_nador 
J utahy Magalhães. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Darcy R_ibeiro, 
peço permisião para um rápido aparte a V. Ex', com a devi4a 
permissão de Sr. Presidente. • 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello) - Peço que V. 
EX' seja rápido, nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Na qualidade de um 
velho integrante da Frente Parlamentar Nacionalista, quero 
congratular-me com V._ Ex_~, nobre Senador Darcy Ribeiro. 
Eu me rejubilo. Estqu satisfe!to __ com e~s~ disc~rso de V. Ex~, 
na defesa dos superiores interesses da nacionalid~de, qen_tro 
de um quadro de jUstiÇa social. Reahnente, não podemos 
·confundir o neoliberalismo com o neo-imperialismo~ Esse neo
'liberalismo não é outra coisa, na realidade, muitas vezes, 
senão um neo-imperialismo. E essa política de privatização, 
quase sempre, não é outra coisa senão uma política de entrega 
dos bens nacionais,_ daquilo que pertence ao povo, a aventu
reiros brasileiros e es~rangeiros. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, Senador. 

O Sr. Juthay Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Conforme a Mesa 
já anunciou, o orador ultrapassou em mais de 60 minutos 
o tempo que lhe é destinado .. V. Ex• está inscrito para falar 

"!og<;> em seguida. 

' · ' i) Sr. Jutahy Magalhães - Sr. PresidenJe, eu renuncio 
à tiliÍlba inscriÇãO: Gostiiría apenas de dizer, nobre Senador. 
Darcy Ribeir9, que_ nós apreciamos muito o seu pronu"n'cia
mento;·todos nóS dO Senado. E esperamos·que O Cc:ing:fesSó 
Nacion3J, ouvifldà a pala Via dé ·v. Ex~, nobre Senador, e 
d~ tantos outrqs companhei~Os que têm falado sobre esse 

. assunto, não permita que nós, Congressistas, fiquemOs afasta-
dos do exame de todas essas meçl.idas de privatização do esta~ 
do; que a União- pretende fazer. Não é po"Ssível que oS Con
gressiStas e os _t~ab3lhadores das _empre~as _qu~ _de?ejam_priva
tizár não tenhá$v0z no exame dessa questão. Por isso;-queri5 
p~ra}>eitízar v~ -Ex• pelo seu Pronunciamento; muito oportuno, 
nesta data. 

' ' ' ---

.O SR. DARCY RIBEIRO - Muito obrigado, Sr. Sena
dor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem! (Palmas.) 

Duranfl O discurso do Sr. Darcy Ribeiro, o S[. Dirceu 
Carneira~'' }9 SecretáriO, deixa a cad_e_ira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3' Sixre· 
tário. ' 

Durante'o discurso ó Sr. Darcy Ribeiro,_ o Sr. Rac;hid 
' Sàld(lnha D"eriy, 39 Secretário! deix_a: a cadeira da presi

. · dênda, qUe-é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de 
Secretário.-

Durante o discurso do Sr. Darcy Ribeiro, o Sr. Beni 
Veras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Áureo Mel/o. 

'' 
, , O SR: PRESIDENTE ( Aureo Me llo) - Concedo a pala

vra, como Líder, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

_ · O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como 
Líder.. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisãdâo orador) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio, para que conste nos 
anais·do Senado, o seguinte documento: 

·NOTA OFICIAL DA 
EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB 

A Comlisão ExecutiVa Nacional do PMDB, em reunião 
que contou com a presença e solidariedade dos Presi
dentes da Câmara Federàl e do Senado da República, 
decidiu, por ·unanimidade dos seus membros, emitir a 
seguinte NOTA OFICIAL: .. 

"Nas últimas semanas o governador do Paranâ, Ro
berto Requião, vem estimulando e alimentando insidiosa 
campanha que pretende atingir a figura do- Presidente 
Nacional do PMDB, o ex-governador de São Paulo Ores
tes Quércià._ Como se a difamação e a calúnia não bastas-

-- sem, ele agora recorre ao mais covárde instrumento do 
autoritarismo, que o Brasil imaginava sepultado:~a dela
çãp anónima e irresponsável. ' 

O Présidente Nacional do PMDB, na verdade, além 
de ter as contas· de sua administração aprovadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado, já foi julgado pelo mais 
soberano Juiz de uma democracia: o povo. No final do 
ano passado, São Paulo julgou e aprovou, em dois turnos, 
um dos mais populares e empreendedores governos que 
o Brasil já cOnheceu. O povo julgou e_aprovou um político 
que construiu sua biografia ao lado das __ urna_s, da_ demo
cracia e da justiça social. Hoje as pesquisas de opinião 
c_onfir~"D:aiil ó seu prestígio. Fundador do MDB e do 
PMDB, Orestes Quérciã cOnquistou democraticamente, 
Dai. umas, tod_os os cargos que ocupou: vereador, depu-
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tado estadual, prefeito, senador, vice~govemador e go~ 
yemador exercendo-:os_s_e_mpre com lealdade e dignidade. 
As agressões de hoje não. tenJ~rn atingi_i .ãpenas su:a.pes
soa. São insultos às lutas de que ele participoU pela anisJia, 
pela Coristituinte, pelas eleições diretas em todos;os~ní
veis. São ataques ao próprio PMDB. 

Por todas suas qualidades é que Or.éstes Qiiércia · 
foi convocado a presidir o PMDB, em convenção Nacio':' 
nallivre e soberana. Nós, membros de sua Direção Nacio7 . 
nal, defendemos o direito à crítiC-a e à divergência demo";' 
crática, mas Q.ãQ podemos. ~c.eitar a agre.ssão intolerante, 
obsessiva e. personalista que, tentandp. "tingir seu ~~ri-, 
gente máximo, fere.o partido e seus fillados. So\içláljos,. 
com o Presidente Orestes Quércia, reiter~rfÜ:>s nOssa: con-, . 
vicção de que a convivência ~entro de um partido político 
pressupõe o respeito recíproco. Aqueles que, com o Go
vernador do Paraná, discordam de princípio tão elemen
tar, não estão preparados para a militância .em uma agr~-
miação democrática como" o PMDB. ; , , , . 

O Govenador do Paraná quer fazer parecer à opinião. 
pública naCioital que sUas ágressões estão fundamentadaS 
eni. suposto interesse públiCo._A ninguéiri escapa, porem, 
que sua ação çlifamatória está a serviço dejorça.s políticas 
localizadas fora do PMDB, e com as_ quais se associará 
futuramente, na seqúên.Cia do seu carreirismo ·político. 

Por todas estas razões e sobretudo pe!a ação política 
que desenvolve como presidente do partido, Orestes 
Quércia ·representa e inte;r(ireta os legítimos interesse~ 
do PMDB. A atitude do Governador d.o l'~raná ao con.tr4-. 
rio, afronta o partido e a sua permanência na agremíação 
se torna absolutamente incompatível com os princípios 
democráticos~ institucionais do PMDB. 

Brasilia, 7 .de agosto de 1991. -:-

Seguem-se as assinaturas de todos_ os membros da Execu
tiva do P?\-IDB, encabeçadas pela do Dr. Jarb.as Vasconcelos, 
o 29 Vice-Presidente do Partido, que presidiu_a reunião. 

E afinal, Sr. Presidente, Srs. Senadores~· .desejo informar 
ao Senado e à Nação que o Presidente Orestes. Quércia, em 
face dessa campanha de que tem sido alvo por parte do Gover
nador _do Paraná, Roberto Requião, decidiu encpminhar expe
diente ao Sr. Procurador-Geral da República,.sJ>licitando que 
o Governador Roberto Requiãõ seja processado por crime 
de difamação, calúnia e injúria. -

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

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pOr-cessão d9 nobre 
Senador Rachid Saldanha Derzi. (Pausa) 

S. EX' declina da, palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

(Pausa) · -
S. Er não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) ~COncedo a pala
vra ao nobre Senador Iram Saraiva. 

O .SR- IRAM SARAIVA (PDT- GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria, 
hoje, de trazer a esta Casa uma preocupação latente do setor 
rural, não só em Goiás, mas em todo o País, que trata do 
urgente restabelecimento do Senar -SerViçO Naçjonal de 
Aprendizagem RuraL . _ ~ . 

O Senar foi instituído há cerca de 15 anQs, com o objetivo 
. de preparar mão-de-obra para a área rural. Embora fosse 

um órgão público, o Senar tinha muita similaridade ·com o 
Sehái_ e o Senac, -instituiÇões -·de direito pHvà.do voltadas à 
formação e- ao treinarilen_to de mão~de-:<)b~~ parâ. a indústria 
e o_cómércio. · - ·· -

O.Senar, encj_i.Ianto existiu, cUrilpiiu mUito bem-SUas fun
ções _e deu grande contribuição .aos Estados que, como Goiás'; 
têfu._na __ agricultuia stia principal fonte de arrecadação de im
postos. 

· Infelizmente, no bojO -áas ·campanhas de erixU.ganiento
da.máquina administrativa oficial, o Senar veio a ser extinto, 
em .1989,_ numa aÇão .que acaba-ria· por inOst(ar-se extremâ
mente _prejudicial aos IntereSses d3 agricultura -brasileira~ · 

Atualmente o setor agrícola vem ai:ravessandÕ uina fase
de grandes dificuldades. com queda da prOdução, ·desca'pita- · 
lização dos produtores, grandes dívidas, e importação de ele
vado volume de alimentos dos quais o Brasil setnpre fói'ttadi· 
cional produtor e exportador. · · · 

Já não há quem duvide da responsabilidade do Gov~rno 
Federal por essa situação. No mundo inteiro o setor agrícola 
só se desenvolve e se torna competitivo com o apoio Oficial. 
No. ano passado, _entretanto, o· crédito faltou aos agljcultores 
e, quando concedido, o foi sob condições financeiraS insupor
táveis e quase sempre em ocasião inapropriada. 

o-Governo Federãf, que ao que parece, começa a movi
meiitã.r.:se nesSe sentido, precisa atentar para a situação delica
da dos agricultores, e socorrê-los com financianieritOS, ínCen
tivos, enfim, corri ri1e"didaS que lhes permitam produzir e com-
petir, inclusive no mercado externo. ' 

- Entre as Medidas _a .serem adotadas·, o restabelecimento 
do ServiÇo Nacional de Aprendizagem Rural seria muito bem
Víi:i'do, e -contribuiria decisivahiente-para, nielhorando a~ con
dições da mão-de-obra rural, favorecer o aperfeiçoamentO 
do setor agrícola brasileiro. 

Assim, apelo ao Governo Federal, especialmente ao sr·. 
Mi_t1i~~Q_d~ _1\griçultura, par~ __ que, _a_o analisar e selecionar 
as providências a serem adotadas para reanimar nosso setot 
agrícola, estude a possibilidade de recriação do SetviÇo Nacio
nal de Aprendizagem Rural - SENAR. 
·-~Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador ~rancisco Ro!le-':!lberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro' 
nunCia o s:eguiilte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
registro, com muita alegria e emoção, a data de hoj_e, 7 de 
agosto, quando se comemoram os 159 anos de minha cidade 
natal, Laranjeiras. 

Retomo a expressão utilizada pelo MinistrO da Educação 
àAp-occi., Ja.rbas Passarinho, quando lá estivera em visftã., ao 
de~ªr-~_r_ que ·Larãnjeiras é ·uni "niuseti'il cetfaberto"-; -

Com efeito, tombada pelo Patriniônio Histórico e Artís
tico Nacional, a cid_ade guarda as marcas de uma arquitetura 
de faiisSínül6eleza e suavidade, onde se deStacam ·seu centrO 
comercial, com a iinpóitêitci8. de seus sobrados, a Igreja Se· 
nhor do Bonfim, a magnífica Igreja Matriz, o Solar Santa
ninha. 

Tudo em Laranjeiras é história de riquíssimo valor artís
tico, mas que tainbém guarda a pujança de um passaáo ligado 
à carra"'de-açúcar e à sua industrialização, gerando empregos 
no.s. engenhos e no comércio e_xporta:dor e importador de gêne-
ros <le Portugal, da Inglaterra e da Françª. _ 

Ainda enquanto povoado; no porto de Laranjeiras, de 
setembro a março, assistia-se a um movimento inusitado, com 
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embarçaçõcs levando .e. trazendo mercadorias, oportunidade 
em que a população 1 .carente de lazer, vinha ver a chegada 
das sumacas Santo Antônio, Rio dos Mares, Independência, 
Fortuna, Beija-Flor, Flor dos Campos e Feliz Aurora. 

O progresso se descortinava nas construções de grandes 
sobradps que, ao_ lado das Casas Grandes, simbolizavam o 
poderio dos Senhores de Engenho. 

A autonomia de Laranjeiras se inicióu éiÍ11832, quando 
se instalava, no povoado, o Poder Legislativo, exemplarmente 
representado, naquela ocasião_, pelas figuras exponenciais de 
V~cente Luiz d,e.f:i'r_eitas Barreto, losé António Neves Costa, 
José Joaquim de Campos, José Francisco Menezes, José Pi
nheiro de Fraga, José Oliveira Sampaio, Anttrriio José de 
Oliveira e Antônio Ramos. 

Transformada em Vila, multiplicavam-se os sobrados, 
con.Sti1J.íam-se .ric;:ts igrejas, criavam-se gabinetes de leitura, 
apresentavam-se ao público companhias líricas, embelezavam-
se jardins e praças. . . · 

O. comércio exportador ganhava novo impulso. 
Laranjeiras, Sr. Presidente e Srs: Senadores, foi, na épo

ca, cogitada para sediár o gov~rno sergipano quando-São Cris-
tóviio deixou de ser a capital. 

No entanto, feita a opção por Aracaju, minha cidade 
começou a sentir seu declínio. O porto de Aracaju arreba
tou-lhe a alfândega, e _os grandes proprietários passaram a 
se transferir para a capital e a exportar e a importar a partir 
dali o produto comercial. 

Não seja por isso, no entanto, que se- encontreí:" razões 
para se abandonar a história de pujança que Laranjeiras póde 
oferecer a Sergipe, ao Nordeste e ao Brasil. 

A preservação de sua riquez_a arquitetónica, representada 
pelo "m,useu a céu aberto" que sempre demonstrou ser, é 
a própria preservação de um dos mais belos monumentos 
artísticos pertencentes a toda a sociedade brasileira. Espero 
que a administração do Património Histórico e Artístico Na
cional se sensibilize contra a descaracterização crescente da 
arquitetura de Laranjeiras. Trata-se do maior presente que 
minha cidade poderia receber por ocasião de seu aniversário: 
a manifestação de uma vontade política intransige-nte na defesa 
do interesse cultural. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, 
Ao lado de homenagear minha cidade natal pelo trans

curso_ de seu 159<:> aniversário, quero registrar- um aconteci
mento recente e bastante caro a meus concidadãos e a meus 
coestaduanos. 

No dia 29 de julho passado Sergipe recebeu os restos 
mortais do seu maior pintor de todos os tempos, Horácio 
Hor~, antes sepultado em Paris. 

Pois bem, está em fase· de construção um mausoléu em 
Laranjeiras, que abrigará, pa-ra- sempre, em sua cidade natal, 
aquela figura querida, orgulho de todos os sergipanos. 

Assim, estar-se-á promovendo o reencontro de seu filho 
ilustre com a cidade que tanto amou e que tanto soube honrar. 

Era o que tiilha a-dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
(Muito bem!) 

OSR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.1'ronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nin
guém ignora a importância que as ferrovias desempe:nnam 
num País continental como o Brasil. Além da vantajosa rela
ção custo/benefício, têm a seu favor a segUrança e, em tempos 

tão ecológic_os como os que vivemos presentemente; a garantia 
de não agredirem o meio ambiente, fatores por si só bastantes 
para "aSsegurar ~ua preferência sobre outros meios· de trans-
porte. . 

Não é por outra razão que 40% do transporte de cargas 
e 50% do de passageiros, nos países -desenvolvidas, é feito 
sobre trilhos, atentos para a· agilidade, eficiência e competi
tividade que eles proporcionam. No Brasil, contudo, essa mar
ca cai pela metade, ao creditar ao transporte ferroviário de 
cargas e de passageiros a participação média de 23,4% 

Vale ressalvar que essa es_tatística aplica-se tão-som_ente 
ao-efxo Rio de Janeiro/SãO PaUlo, caindõ Serisíveirilente "quan
do aferida no resto do País. Com isso constataJ!lOS que, infeliz
mente, essa modalidade de transporte, apesar de suas inúm-e
ras virtudes, está longe de constituir-se em prioridade nacio
nal. 

Ao contrário; a falta de investimento, associada a um 
modelo de custeio compatível para assegurar a mà.riutenção 
da malha ferroviária existente, vem concorrend.o para sua 
ráPida deterioração, c9m graves reflexos na qualidade dos 
serviçOs urbanos prestados à população e sensívéis pi'ejuízos 
ao transporte de cargas. _ _ 

E que, por se tratarem de einpresas estatais, as ferrovias 
vêril experimentando as restrições impostas pelo Governo Fe
deral,-na sua tentativa de equilibrar as contas públicas e elevar 
sua produtividade. Contudo, não nos esqueçamos de que cada 
caso é_ um caso -e; na sua tipicidade, as ferrovias deveriam 
ser- não apenas- preServadas, mas também valorizadas pelo 
papel económico- e social que exercem. 

Para se ter melhor compreensão desse p_apel, basta que 
imaginemos a redução abrupta do já precário SerViçO oferecido 
e a revolta que isso produziria na sUa clientela que, por muito 
menos, em outras ocasiões, já expressou sua indignação em 
tumultos que ameaçam a segurança pública e promovem a 
depredação das locomotivas e vagões. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
se tem prestado muita atenção a esses iricidentes, do mesmo 
·modo como- tem sido nula a _preoc_1,1pação em estabelecer dire
trizes de médio e longo prazos para a modernização do setor. 
O que nos deixa entrever um futuro sombrio e caótico para 
as ferrovias brasileiras. · · 

Some-se a esses impaSses o tratamentO sahui.al ofêfeddo 
aos trabalhadores da Rede Ferroviária Federal e da Compa
nhia Brasileira de Transporte Urbano, que já acumulam uma 
defasagem de até 231% em relação a empresas congêneres. 
O reajuste de 4% concedido pelo Superior Tribunal do Traba
lho, no dissídio coletivo de maio último, ao invés de consti
tuir-se em solução, agravou ainda mais a situação dos ferro
viáriOs. 

O que esperar de um trabalhador insatisfeito? Os quadros 
mais qualificados acabam por abandonar a empresa, enquanto 
as demais categorias são induzidas a comportamentos que 
comprometem sua confiabilidade e seu conceito. O produto 
final desse desestimulo não serve a ninguém: nem ao público, 
nem ao País. 

Não podemos cruzar os braços diante de uma situação tão 
aflitiva quanto angustiante como essa, sr. PreSidente, e Srs. 
Senadores. Sua solução passa, necessariamente, por um com
piomisso público do Póder Executivo qd~. se pretende ser 
moderno como anuncia, não pode prescindir das ferrovias 
para garantir a circulação da riqueza nacional e a livre movi-
mentação de ~ua gente. -

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

··--·-·--·----·-·-----------



4528 -Quinta-feira 8 DIÁRIO DO C.ONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1991 

DOCUMENTO A QUE SEREFERE O SR. NELSON 
CARNEIRO EM SEU DISCURSO. 

São Paulo, 18 de junho de 1991 

Exm5' Si. 'Senador Nelson Carneiro, 
Ê notória a contribuição· que a ferrOvia pode trazer para 

o desenvolvimento de um país, seja no transporte de grandes 
cargas, seja na movimentação de multidões nas metrópoles. 
Agente do desenvolvimento urbano, fator de integração nacio
nal, modo de transporte que não agride o meio ambiente, 
a ferrovia traz benefícios muito além do transporte em si. 

Nos países do primeiro mundo o transporte sobre trilhos 
tem papel relevante participando com 40% do transporte de 
cargas e. 50% -no de passageiros urbanos, nas grandes metró
poles, enquanto que, no Brasil, esta participação é da ordem 
de 22% rio transporte de cargas e de 25% no trãnspõ1"te--de 
passageiros urbanos (Rio/São Paulo). 

A modernização das ferrovias brasileiras requer a _formu
lação de diretrizes para rilédio e longo prazos e o aparte signifi
cativo de recursos para investimentos no setoi". 

No presente, a falta de investimentoS e um orcat'!'"' .... t" 
de custeio compatível para manutenção vem causar1do ·a rápida 
deterioração da malha ferroviária nacional, com reflexos nega
tivos nos transportes de cargas e na qualidade c·;os serviços 
urbanos prestados à população. 

O Governo Federal tem enfatizado, na dh·ulgação de 
seus programas e metas, a redução das despesas e o aumento 
da produtiVidade nas empresas estatais. 

A par das medidas implementadas para redução da& des
pesas a curto prazo, o TST concedeu no dissídio colctivo 
de maio de 1991, um reajuste de 4% aos ferroviários, fato 
este que vem agravar ainda mais o processo de esvaziamento 
do corpo de empregados da RFFSAICBTU, provocando inclu· 
sive, um desequilíbriO-salarial entre empresas congéneres. 

Tal desequilíbrio atinge até 231%, provocando graves 
seqüelas empresariais, tais como: 

. evasão dos melhores empregados; 

. desempenho desestimulado; 

. aumento do índice de falhas no cumprimento de tarefas; 

. indução a subempregos para equilibrar o orçamento 
familiar. 

No caso das empresas RFFSAICBTU, já tememos pelo 
esvaziamento, que pode resultar em incapacidade de manu
tenção, redução da confiabilidade, atendimento iriadequado 
ao usuário, redução_ na oferta de transporte e finalmente explo
são das massas urbanas resultando em tumultos, quebra de 
trens e depredação do património público. --

:e pr~ocupação desta associação que medidas urgentes 
sejam tomadas para que-fatos corno estes não ocorram. 

Se desejamos urna ferrovia que melhor atenda às expecta
tivas dos usuários __ e contribua para o densenvolvimento nacio
nal, não podemos ficai inertes diante destes fãtos. 

Formar sua opinião a respeito, opinião que com certeza 
transmite-se a um grande número de agentes, inc~usive decisó
rios, será muito importante para solução do problema. 

Atenciosamente. -Eng~ Benoni José Pereira, Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Me !lo)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
_seguinte discurso.)- Si. Presidente, Srs._Senadores, o presi-
1 

dente do Banco do Brasil, Sr. Lafayette Coutinho, anunciou 
pela imprensa a disposição de reabrir algumas das agências 
do estabelecimento, pelo critério de ouvir antes o Congresso 
Nacional. 
-,--Há alguma coisa de errado nessa disposição. Quando 

as agências foram fechadas, pelo que foi informado a opinião 
pública, os critérios erãin técnicos._ Ou seja, as agências davam 
pouco resultado ou eram deficitárias. 

Agora, a eventual reabertura se dará ouvindo parlamen
tares op. o Gongresso, ou seja, os critérios para reabertura 
serão políticos. 

Ou estava errado antes, quando se cerraram as portas 
de mais de 1.500 agências e postos do banco espalhados pelo 
Brasil, ou está errado agora quando se propõe a reabertura 
nos termos em que está colocada. · 

Nossa opinião foi sempre a mesma: não deveriam ter 
fechado as agências e postos __ do Banco do Brasil, que precisa 
ser avaliado pelo seu resultado global, e não pelas unidades 
que são, eventualmente ou não, deficitárias. Porque as agên
cias deficitárias têm um papel a cumprir, sobretudo nas peque
nas localidades, papel esse que nenhuma instituição bancária 
:-ori.vada Pc:t~ r~;"'po:;ta a cumprir. 

~--ºque conta nas pequenas localidades (onde foram fecha
das as agências e postos) é a presença do banco, é o financia
mento à agricultura, é o estfmulo que o Banco dá a atividade 
produtiva. 

Em outras palavras, o que para nós conta é o-- papel é 
a função social do Banco do Brasil e nãou resultado de balanço 
d_e _ti_rna ou de outra agência. 

Esse raciocínio sêrve para bancos privados, cuja lógica 
de existência, cuja finalidade quase exclusiva é o lucro. Os 
bancos privados só têm um compromisso: o resultado positivo 
de balanço. 

Todo esse equfvoco decorreu de uma nova concepção 
para o Banco do Brasil, qual seja, se o equiparar na natureza, 
nos fm_s, nos meios, aos bancos privados. É a mentalidade 
privatista que privilegia nessa nova concepção. Na verdade, 
tem estado em curso e em andamento nas direções recentes 
do Banco do Brasil, a idéia de esvaziar a instituição. Dispen
sá-lo do seu tradicional papel, e transformá-lo num banco 
comum, como todos_ os demais . 

- É evídente que não defendemos o propósitO ou a' idéia 
da ineficiência. Queremos o Banco do Brasil forte, moderno, 
eficiente, produtivo. Mas não é- nem um pouco disfarçado 
o objetivo de reduzir a presença da instituição e·de-igüãfá-lo 
aos bancos privados. 

Esse objetivo se expressa nas recentes políticas para o 
banco: esvaziar suas funções, reduzir seu papel e sua presença, 
não se empenhar pela modernização. Esse conjunto de con
cepções foi 'implementado, e vem sendo implementado., de 
forma implacável pelas últimas direções. 

O Banco do Brasil recebe atãques de .todos _os lado_s, 
tudo com a perspectiva de desacreditá-lo, diminuf-lo. 

O esforço deliberado e planejado para diminuir o Banco 
do Brasil tem tudo a ver com a atual política de pessoal da 
instituição'. Nunca os funcionários do Banco do Brasil foram 
tão mal remunerados, o volume das perdas salariais é inédito 
na história do Banco. 

Mais do que o arrocho salarial, os funcionários do Banco 
do Brasil estão submetidos a um verdadeiro clima de intimi
dação, com transferências para outras filiais do Banco ou 
com a ameaça de transferência. 

.-·--



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSÓ NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 8 4529 

o Banco do Brasil só assistiu a uiit ·tal clima- nÔs idos 
de 1964 ~quando os então funcionário& foram~ alvo de uma 
verdadeira caça às bruxas. -

Essa questão do Banco do Brasil, bem como de outras 
estatais brasileiras, é singular e simples de ser explicada. São 
os interesses dos bancos privados, tão claramente localizados 
no Banco Central e agora até nas diretorias do banco, que 
fazem o·seu jogo. 

Os bancos privados não se conformam com o fato de 
que -o Banco do Brasil é o que melhor remunera seus funcio
nários, é o que paga os melhores dividendos aos seus acio
nistas, e o que cobra os juros mais J>aratos para os s-e-ús tOma
dores de empréstimos e financiamentos. 

E ninguém me diga que os bancos privados atendem me
lhor os seus clientes do que o Banco do Brasil. Sou cliente 
do Banco do Brasil e vez por outra entro em agências de 
bancos particulares. Se fosse para fazer qualquer comparação, 
ouso dizer que a instituição oficial é mais eficiente e mais 
atenciosa do que os seus similares privados. 

Os bancos privados detestam esses fatos porque eles os 
põem expostos à avaliação e comparação. O cidadão comum 
se pergunta: se são mais modernos, se são mais eficierites, 
por que pagam tão mal seus funcionários? Por· que há tantas 
filas? Por que os dividendos dos acionistas de banco.s privados 
são tão minguados? Por que os empréstimos em ban-cos prív3-
dos têm juros sempre mais elevados do que o Banco do Brasil? 

De qualquer forma, a manifestação do presidente do Ban
co do Brasil não deixa de ser positiva. Sempre é tempo de 
corrigir decisões apressadas e equivocadas. · 

Espera-se, entretanto, que os critérios para a ré3óeitU.ra 
de agências e postos tenham base numa justa aValiação das 
potencialidades locais, na maior necessidade desta ou daquela 
localidade, na parte social e económica das comunidades atin
gidas. 

E que não tenham portanto, como base, a solicitação 
deste ou daquele partido, deste ou daquele parlamentar-, por
que isso só faria aumentar o equívoco da decisão inicial de 
fechamento, sem corrigir as distorções eventuais. 

Era o CJ.Ue tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Onofre Quinan. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. há 
fatos que se revestem da sigb.ificação de símbolos. 

Extrapolam, por isso, suas dimensões' conjunturais, seu 
tamanho de momento. 

Quero, hoje, registrar nos anais desta casa u:m desses 
fatos que tem repercuss<io muito funda nas emoções do povo 
goiano. Trata-se da oportunidade que tem o nobre compa
nheiro Luiz Alberto Maguito Vilela de assumir o Governo 
do Estado de Goiás durante a viagem que sua excelência, 
o Governador Íris Rezende, faz para o exterior. 

Maguito Vilela, desde muito cedo, vive os problemas 
do estado. Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, 
Vice-Governador e, nestes dias, Governador do Estado, os
tenta uma respeitabilidade folha de trabalho para sua gente, 
o que o faz personagem querida de todos os goianos. 

Não poderá assumir, como é obvio, em sua interinidade, 
nenhuma providência mais profunda como governador. Isto, . 

aliás, é desnecessáriO; -pOis comõ Companheiro de fris Rezen
de, tem dado substantiva contribuição ao governo goiano no 
cargo _de Vice-Govemador. Sua passagem no exercíCiO do 
mais alto mandato estadual, tem, todavia um sabor de recom
pensa cívica pelo denodado trabalho que sempre desenvolveu 
em prol de Goiás~ 

Parabéns, GOverilador Maguito-Vilela! 
Que seu entusiasmo moço pelo Estado de Goiás, nestes 

dlas de· seu- GOve-iDO, seja uma chama inspiradora a todos 
os goíanõs que efetivame=-nte amam riossa terra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pr.esidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (AureoMello) -Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a presente sessão _designando para 
a õrdinária de amanhã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-!'-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 28, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos temos 
do art. 172, II. d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 28, de 1991 (n' 2191, na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República que dispõe sobre o II Plano Nacio
nal de Informática e Automação - PLANIN (dependendo 
de pareceres das Comissões de Educação e de Assuntos Eco
nómicos.) 

-2-
0FÍCIO N' 5132. DE 1991 

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

Offcio n' S/32, de 1991 (n'273/91, na origem), do Governo 
do Estado do Ceará, solicitando a retificação da Resolução 
lt' 8, de 1991 (dependendo de parecer da Comissão de Assun· 
tos Económicos). 

-3-

PARECER N' 211. De 199i. 
Discussão, em turno único; do Parecer n9 211, de 1991, 

--da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Questão de Ordem levantada pelo Senador Mauricio Corrêa 
concernente ã competência para apreciação de vetos pelo Se
nado, após a instalação da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N' 12, DE 1991 

Discussão, em primeiro- turno, da Proposta de-Em-enda
ã Constituição n"'12, de 1991, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa e outros Senhores Senadores, que cria o Conselho 
Nacional de Justiça e dá outras providências (2~ sessão de 
~iscussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) ~-Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 19, DE 1991 

Dá nova redação ao artigo 19 parágrafo único, do Ato 
da Comissão Diretora n• 16, de 1988. 

A Cómissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regim"entais e re_gi.llamc:!!tares.L resolve: . 

Art. 1•0 artigo l•e o parágrafo único do Ato da Comissão 
Diretora n~' 16, de 1988, passam a vigorar cottf a- seguinte 
redação: 

"Art. }9- Os membros da Comissão Djretora, os líderes 
de partidos políticos e os senadores, poderão indicar até 4 
(quatro) servidores do Centro Gráfico, ao Primeiro Secretário, 
para servirem em seus Gabinetes, assegurada a percepção 
da remuneração, como se em exercício estivessem naquele 
órgão. 

· § 1~" Os servidores de que trata este ato, quando desig
nados para o exercíciO de função gratificada pelo titular do 
órgão onde se encontram lotados, farão jus a ter acresçJdo, 
a sua remuneração, o valor atribuído à respectiva gratificação, 
cabendo ao Senado_ Federal reembolsar aquele órgão supervi
sionado. 

§ 2"' A designação, de que tratao parágrafo anterior, 
deverá observar O limite de fUnções gratificadas constantes 
da lotação do órgão, estabelecido no Regulamento Adminis~ 
trativo do Senado Federal. . 

Art. 2"' Os efeitOS 'deste ato VigOtãm até a conclusão dos 
trabalhos da Reforma Administrativa do senado Federal. 

Art. 3"' Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Àrt. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 
Senado Federal, em 8 de agosto de 1991. -Mauro Rene

vides - Alexandre Costa - Márcio Lacerda- Rachid Salda
nha Derzl. 
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- Projeto de Lei <lo Senado n•273/91, de autoria na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú-
da Senadora Marluce Pinto, que transfere ao doiiiíni_o d_o blica, q~e dispOe sobfe à_ II Plano NaCionãl de Informática 
Estado de Roraima terras pertencentes à União e dáoutra,s e Autoll!ação- PLANIN. Apreciação adiada, após pare-
providências. . ~-· õ _ _ ___ _ _ _: _o _ ~ ~ _ _ceres d~as_ çemissõt;s _competent_es. 

-Projeto de Lei do_Senado n' 274191, de autoria ~ Ofício n' S/32, de 1991 (n' 273191, na origem), do 
do Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre o exercício GOverno do Estado do Ceará, solicitando a retificação d~ 
da profissão de oceanógrafo e dá outras provrdências. Resolução n' 8, de 1991. Aprovado após parecer da comis

são competente, nos termos do Projeto de Res_olução n9 

1.2.2- Requerimentos 53/91. À Comissão Diretora para redação final. 
- N' 436/91, de autoria do Senador Raimundo Lira, __ R<(da~çi!o final do Projeto de Resolução n•~5~/9L;\pro-

solicitando retificaÇão no despacho inicial dado ao Projeto vada. A promulgação. 
de Lei da Câmara fi' 47, de 1991, para que dele conste, Parecer n' 211, de 1991, da Comissão de Constituição, 
também, o envio da matéria à Comissão de Assuntos Eco- Justiça e Cidadania, sobre a questã_o d~ ordem levantada 
nômicos. pelo Senador Maurício Corrêa_ concernente à competência 

-- N<> 437/91, de urgência- para o Projeto da Câmara para apreciação de vetos pelo Senado, após a instalação 
n' 54, de 1991, que cria o Tribunal Regional do Trªbalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aprovado. Ao 
da 19• Região. · ~- ~arquivo. 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO ORÁPICO DO Sll!IADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AOACIEL DA SU.VA MAIA 
Diretor f.xecgtivo 

DIÁRIO DO CONOIU!SSO NACIONAL 
Impreao sob rcspolllabilidade da Meu do Sellado federal 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Ad..W.trativo 

ASSINATURAS 

W1Z CARLOS DE BASTOS 
Dirctor lndutrial 

Scmcotntl ··-···-·······-····-·-·"·-·-·----·-·-----·----·-Cr$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUSTO COU11NHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

Proposta de Emenda à Constituiçaó n• 12; de 1991, 
de autoria do Senador Maurício C6ttêã e·-OiiiiOS Senhores 
Senadores, que cria o Conselho Nacional de Justiça e dá 
outras providências. Em fase de discussão (2• sessão). _ 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Tiragem 2200 cxemplarea. 

~ENADOR EDUARJ?O SUPLICY - Conflitos 
agrános que estão ocorrendo no Estado do Maranhão. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Morosida· 
de na elaboração da lei de diretrize"s e bases da educação. 
_Respostas recebidas por S. Ex•, de requerimentos de infor
mações aos Minjstros da Ação Social e da Saúde. 

-Requerimento n•436/9l,lido no expediente da p-re-- - SENADOR RONALDO ARAGÃO'-'- Protesto con- -
sente sessão. Aprovado. tra a generalização que se faz do povo de Rondônia com 

-,., P~ojeto de _Lei d~ Câmara n~' 54/91, em regi~e o narcotráfico. -
de urgen:m. nos termos do Requerimento n' 437/91, lido SENADOR NELSON WEDEKIN - Situação agrí· 
no exp~dt:nte da presente, sessão. Aprovado após parecer cola do Estado de Santa Catarina. 
da CODl!Ssao competente. A sanção. · SENADOR NELSON CARNEIRO - Defesa da 

Criição da Polícia Fiorestal. 
1.3.2 - Comunicação da Presidência 1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
Publicação em avulsos, na íntegra, das informações 

solicitadas pelo Senador Jutahy Magalhães, referente are
lação dos sócios das empresas vencedoras e os tipos de 
concorrências rios pró'CésSCi·-:-g de outorga de permissão ou 
renovação, para explorar serviço de radiodifusão s_onora 
de som e imagem. 

1.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JOSÉ EDUARDO ~Análise da política 
econômica do Governo. 

1.4 -ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 

N~ 620 a 626, de 1991 
3- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

· · N' 29; de !991 . 
4 - MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

. 6- COMI'OSIÇÁO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

Ata da 118~ Sessão, em 8 de agosto de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

·Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Rach-id Saldmzha Derzi e ,Diva/do Suruagy 

AS 14HORAS E 30 MINUTOS ACl-lAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo -,Alexandre Costa - Almir G~!Jriel 
- Carlos Patrocínio ~ Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de 
Carvalho- Dirceu Carneiro _:_·Divaldo Suru~gy- Eduardo 
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amin - Francis~o 
Rollemberg - Garibaldí Alves - Gerson Camata - Henri-

que Almeida - Hydekel Freitas - Irapuan Costa Júnior 
·~João Calmon - João França --José Eduardo - José 
Richa - Júnia Marise- Jutahy Magalhães - Levy Dias 
- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Man· 
sueto de Lavor- Marcos Maciel- Mátio Covas -_Marluce 
Pinto - Meira Filho - Nabor Júnior- Nelson Carneiro 
- Oziel CarneirO _:_ Rachiçi Saldanha Derzi :- Raimunclo 
Lira - Ronan Tito - Ruy Bacelar- Teotônío Vilela Filho 
-Wilson Martins. 
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ó' sR. i>R.E:siÍJÉNTE (Ãié.xi~~~.;-'(';;i~)'::..: A' li~t~ de 
presença acusa o comparecimento de quarenta Srs. Senadores. 
Havendo número regimental declaro aberta a sessão.; 

Sob a proteção de Deus, Iniciamos nossos- frã.balhÕs. 
Sobre a mesa, projétoS- de lei que serão lidos pelo Sr. 

1• Secretário. - "' ~-~ -- -~ · ----:•·· · >· 

São lidos os seguintes_: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N• 270, DE 1991 

Toma indisponíveis os veículos envolvidos em acidentes 
de trânsito. 

O CMgresso'Náciôrial decreta: . . . . ... . .. 
Â'rt .. 1~>" 'Fiêàffi'ihdi'sPóriíVeiS os-veículos envolvidos ein 

acidente de trânsito, até que haja a reparação do dano, nos 
termos do art. 159 do Código Civil Brasileiro. 

§ 1"' O interessado comunicará_ o· fato à.autoríQa_de poli
cial, a quem compete dar ciência r;io ocorrido ao Departamento 
de Trânsito, para registro. _ __ 

§. 2~ · -A i;ndisponibilidade de que trata o caput deste arti
go se dar4 a partir do .registro da ocorrência pela autoridade 
policial, sendo vedado aos proprietários vender, dar, ceder 
ou gravar os veículos -acidentados com qualquer espécie de 
ônus. 

§ 3~> Reparado o ·ctano, o interessado comunicará, por 
escrito, Q .fato_ 'à autorida.de policial e ao Departamento de 
Trânsito. - -- -- - · : -- . _ -_ . 

§ 49 - O infrator das normas est.aPelecida:s neste artigo 
sujeitar-se-á às penalidades previstas no art. 1.278 do Código 
Civil B_rasil.eir,o, . . . __ 

Art. 2~' Esta- lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se ãS disposições em cOntráriO: 

Justificação 

Hodielnamente, av~ltima~-s~ os acidentes de trânsito, 
sem que haja uma po~tura de respeito à, yida e.à Propriedade 
alheia. . .. _. __ 

É ine'gáfel que, em completo esquecirrumto das regras 
de convivência social, os danos materiais-orimldos de acidentes 
de trânsito sejam considerados como decorrêri.cia de risco assu
mido, ao se viver nas cidades brasileiras. SUbverte~se, assim, 
inescrupulosamente, a regra de direito que obriga ao caUsador 
do dano a reparar o prejJiíz.o a que tenha dado causa. 

Com vistas, portanto; â.garafitir o res~arc!n].entO 'de danoS 
oriundos de acidente de trânsito, ·aprese.O.t3nios este projeto 
de lei que, a nosso ver, possibilitará minoq~,r'o descaso contu
maz daqueles que, impunemente, causam danos a .outrem. 

Nesse sentido, estabeleceu~se que os veículos envolvidos 
ficam indisponíveis, iSto é,- nãó poderão ser objeto de transfe
rência de domínio ou-gravados com qualquer espécie de ânus. -
Preservar-se-á, destarte, o bem que, em última análise, poderá 
responder pelos prejuízos causados. 

De outra parte, como não é possível, a priori, indicar 
qual o veículo que deu causa ao acidente, a indisponibilidade 
anteriormente referida atinge a todos os envolvidos, até que 
se apure o responsável. 

Far-se-á, também, o registro da comunica-ção âo acidente 
no Departamento de Trânsito, o qual consignará- riO .. proil
tuário do veículo as anotações recebidas da autoridade policial. 
Assim, o proprietário 1n-ãâímplente não poderá transferir ~eí-

culo de' sVa propi-iéaãdi-envoJViâo ein~ 32idérlte"de~ frnDSífO .. , 
~t~ que s~ resolva, adequadamente, a pendência existente. 

Consoante o estabelecido no § 4' do art. 1' do Proje(o., 
aplicam--se àquele cj_ue transferir o domínio ou gravar- o- bem 
com ónus as penalidades estabelecidas no art. 1.278 do Código
Civil Brasileiro,_ que prevê pena não excedente a 1 (um)ano 
de prisão. - - - -

Por derradeiro, ressalte-se que tal iniciativa VIsa a·devol~
ver às relações sociais_ a ra~ionalidade que há muito ;tempo 
vem sendo, cada vez mais, olvidada porstg'níficafiv6 ·nu~e:rc? 
de pessoas. - . _ __ _ 

Sala das Sessões, 8 .de agosto de 1991. -'Senaâ9r Fr'!'i· 
cisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
. ''éóDIGO CIVIL . 

TÍTULO II 
Dos Aios Ilícitos 

_ Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
neglig~IJ.C_Ía, ou impDJ,dência, violar direito, ou causar prejuízo 
a out_rem, fica obrigado a reparar ó dano. 

A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade 
regulam-se pelo disposto neste Código; arts. 1.518 a 1.532 
e 1.537 a 1.553. 

o Vide art. 15. . . . .. ... . 
. . . • Vide Código de Processo Civil, arts. 18, 133, 150, 811 
.e. 881, . . . ' 
... e Wde Decreto _ri' 2.681, qe 7 de pezembro de 1912, 
que· tegula a responSabilidade civil das estradas de ferro .. 

• Sobre a responsabilidade das empresas de aviação, vidé 
Decreto n' 52.019, de .20 de. maio de 1961, e arts. 109 a 133 
do Decreto-Lei n' 32, de 18 de novembro de 1966 (Código 
Brasileiro do Ar). · 
-.... •.Reparação -de_ dano moral decorrente de caitínia, difa
mação ou injúria, vide art. 243 da Lei n• 4.7137, de 15 de 
julho de 1965 -Vide também os arts. 81 a 88 da Lein• 
4.117; de 27 de agosto de 1962 (Código'~rasileiro de Teleco
municações). 

_ •-~eparação civ!l_de_danos morais e materiaiS,-tlllposos 
~-ou danosos, por meio" de impi'ensa oU.' telecomunicação -

Vide Lei n' 3.250, de 9 de fevereiro de 1967; arts. 49 e segs. 
• Vide Súmulas 28, 492 e 562 do STF. 

Art. 1.278. o'<iepositante é obrigado a pagar ao deposi
tário as despesas feitas com a OOisâ, e os prejuízos que do 
depósit~ provierem: • 

, ' 
TÍTULO VII 

Das Obrigações por Aios Dícitos 

A.rt. 1.518. Os bens do responsável pela ofensa ou vio· 
lação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 
causado; e, se tiver_mais de um autor a ofensa, todos respon
derão solidariamente pela reparação. 

• Vide arts. 79, 80 e 159. 
Parágrafo único. S_ão solidariamente responsáveis com 

os_autores, os cúmplices e as pessoas designadas no art.1.521. 
• Vide arts. 1.523 e L524. 
Art. 1.519. Se o dono da coisa, no caso do art. 160, 

II, nãoforculpado do perigo, assitit-lhe-á direito à indenização 
do prejuízo, que sofreu. 
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Art. 1.520. Se_ o perigo ocorrer por culPa ae terceiro, 
contra este ficará _com ação regressiva, no caso do art. 160, 
II, o autor do dano, para haver a importância, que tiver ressar~ 
cido ao dono da coisa. " 

Parágrafo único~ A mesma ação _competirá" co-ntra aqUe
le em defesa de quem se danificou a coisa (art. 160, I). 

Art. 1.521. São também responsáv"eis pela reparação 
civil: 

• Vide arts, 136, !.618, parágrafo único e 1.324. 
I- os pais, pelos filhos menores que estiverem sob s.eu 

poder e em sua companhia; 
II- o tutor e o curador, pelos pupilos e cura te lados, 

que se acharem nas mesmas condições; 
III- o patr~o, amo ou cornitente, por seus empregados, 

serviçais e prepostos, no exerCício do trabalho que lhes compe
tir, ou por ocasião dele (ar!. 1.522); 

• A Lei n' 7.195, de 12 de junho de 1984, dispõe sobre 
a responsabilidade civil das agências de empregados domés-
ticos. - · ' 

IV- os donos de hotéis, hosPedarias, casas otcestabele
cimentos, onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins 
de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 

V- os que gratuitamente hoUverem_participãdo nos pro-
dutos do crime, até a C<?I_!COrr.ente quantia. _ 

• Dispõe a Constituição Federal, art. 107: "As pessoas 
jurfdicas de direito público responderão pelos danos··que seus 
funcionários, iiess~fqualidade, causarem a terceiros. _E)arágrafo 
único: Caberá ação regressiva contra_ o funcionário respon
sável, nos casos de culpa ou dolo". ._ ! _ _ _ _ 

• o Decreto Legislativo n' 2.681, de 7 de .. de.~mbro 
de 1912, regula a responsabilidade civir das estradas de ferro. 

• Vide Código Penal, art. 91. · 
• Vide Código de Processo Penal,.art. 64. 
• Vide Súmula 492 do STF. 
Art. 1.522. A responsabilidade estabelecida no artigo 

antecedente, na 111, abrange as pessoas juiidicas, que exerce
rem exploração industrial. 

Ar!. 1.523. Excetuadas as do art. 1.521, VL só serão 
responsáveis as pessoas enumeradas nesse e no. art. 1.522, 
provando-se que elas concorreram para o dano por culpa, 
ou negligência de sua parte. 

o Vide Súmula 341 do STF. 
Art. 1.524~ O que ressarcir o dano causado por outrem, 

se este não for descendente seu, pode reaver, daquele por 
quem pagou, o que houver pago. 

Ar!. 1.525. A responsabilidade civil é independente da 
criminal; não se poderá, porém, questionar-maiS sobre a-exis
tência do fato, ou quem seja o seuaotor, quando estas questões 
se acharem decididas no crime. 

• Faz coisa Julgada no civel a sentença penal que reco
nhecer_ ter sido o ato praticado em estado de necessidade, 
em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal 
ou no exerácio regular de direito -Nide ar!. 65 do Código 
de Processo Penal. 

• Vide Súmula 18 do STF: 
Art. 1.526. O direito de exigir reparação, e a obrigação 

de prestá-la transmitem-se com a herança, ex-ceto nos casos 
que este código excluir. 

Art. 1.527_. _Q dono, o-u detentor, do animal ressarcirá 
o dano por este causado, se não provar: 

I- que o guardava e vigiava com cuidado preciso; 
II- que o animal foi provocado por outro; 
III-que houve imprudência do ofendido; 

rV ~que o ta to resultou de ciso fortuito, ou torça maior. 
Art. 1.528. O dono do edifício ou construção responde 

pelos danos que r~ultarem de sua ruína, se esta provier de 
falta _de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 

• Vide ar!. 555. 
_ Art. 1.529. AqUele que- habitar uma casa, ou parte de~ 
la, responde pelo dano proveniente das coisas que dela caírem 
ou forem lançada~ em lugar indevido. 

Art. 1.530. O erector que demandar o devedor antes 
de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, 
ficarã obrigado a esperar o tempO que faltava para_ o venci
mento, a descontar os juros correspondentes, embora estipu
lados, e a patas as custas em dobro. 

Ar! 1.531. Aquela que demandar por dívida já paga, 
no_todo ou em· parte, sem ressalvar as quantias recebidas, 
oU pedir mais do que for devido, fíCará obrigado a pagar 
ao devedor, no primeiro casO, o dObro do que houver cobrado 
e~ no segundo, o -equivalente do que dele exigir, salvo se, 
por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. 

• Vide arts. 17 e 18_ do Código de Processo Civil_ e 
Súmula 159 do STF. · 
· __ Art. 1.532. Não se aplicarão as penas dos arts. 1.530 

e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de contestada 
a lide. 
·······~··········· ·······~········~~~······················~··········""''''' 

CAPÍTULO II 
Da Liquidação das Obrigações Resultantes 

de Atos llícitos 

Art. 1.537. A indenizaçáo,·no CasO de homicídio, con
.siste: 

r-:- no pagamento das despesas com o tratamento da 
vítinla, Seu funeral e -o luto dã. família; 

II- na prestação de alimentos às pessoas a quem o defun
to os devia. 

• Vide art. 396 e seguintes. 
• Vide art. 602 do_ Código de Pr_ocesso Civil a Lei n~ 

2.237, de 19 de junho de 1954, que atribui preferência às 
_letras .hipotecárias para a caução-prevista na lei processual; 
Leln•4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código de Telecom_0-
nlcações, art. 81). 

• Sobre os honorários de_ advogados que completam a 
indenização, vide art. 97, § 4• da Lei n' 4.215, _de 27 de abril 
de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 

• Vide Súmulas n~ 490 e 491 do STF. 
Art. 1.538. No caso- de ferimento ou outra ofensa ã. 

saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do trata
mento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, 
além de lhe pagar a importância da multa no grau médio 
da pena criminal correspondente. 

§ 1~ Esta soma será duplicada, se do ferimento resultar 
aleijão ou deformidade. 

§ 29 Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher 
solteira ou viúva, ainda capaz de casar, a indenização consistirá 
em dotá-la, segundo as possses do ofensor, as circunstâncias 
do ofendido e a gravidade do defeito. • . 

Art. 1.539. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o 
ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se 
lhe diminua o valor do trabalho, a indenização, além das 
despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da conva
lescença, incluirá uma pensão correspondente à importância 
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do trabalho, para que se inabilitou, ou da depreciação que 
ele sofreu. 

• Vide Súmula n• 490 do STF. 
Art. 1.540. As disposições precedentes aplicam-se ain

da ao caso em que a morte, ou lesão, resulte do ato conside
rado crimes justificável, se não foi perpetrado pelo ofensor 
em repulsa de agressão do ofendido. 

• Vide art. 160. 
Art. 1.541. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, 

a indenização consistirá em se restituir a coisa, mais o valor 
das suas deteriorações, ou, faltando ela, em se embolsar o 
seu equivalente ao prejudicado (art. 1.543). 

• Vide Súmula n• 562 do STF. 
Art. 1.542. Se a c;oi_sa_ estiVer em poder de terceiro, 

este será obrigado a entregá-la, correndo a indenização pelos 
bens do delinqüente.-

• Vide art. 521. 
• Vide arts. 4• e 8• do Decreto-Lei n• 3.240, de 8 de 

maio de 1941, que sujeita ao seqüestro os bens de pessoas 
indicadas por crime de que resulte prejuízo para a Fazenda 
Pública, e outros. _ 

Art. 1.543. Para se restituir o equivalente, quando não 
exista a própria- coisa (a:rt: 1.541), estimar-se-á ela pelo seu 
preço ordinário e pelo de afeição, contando que este não 
se avantaje àquele. 

• Vide Súmula 562 do STF. 
Art. 1.544. Além dos juros ordinários, -contados pro

porcionalmente ao valor do dano, e deste o tempo do crime, 
a satisfação compreende os juros compostos. 

• Vide art. 962. 
Art. 1.545. Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, par

teiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre 
que da imprudência, negligência, ou impeifcia~ erii a tos profis
sionais, resultar morte, inabilitação-de servir, ou ferimento. 

Art. 1.546. O fa_rmacêutico responde solidariamente 
pelos erros e enganos do seu preposto. 

• Vide art. 1.521, III. 
Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia Consis

tirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. 
Parágrafo únicO. Se este_não puder provar prejuízo ma

terial, pagar-lhe-á o ofensor o dobro da multa no grau máximo 
da pena criminal respectiva (art. 1.550). 

Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direi
to a exigir do ofensor, se este não puder ou não quiser reparar 
o mal pelo _casamento, um dote correspondente á sua própria 
condição e- eStado: - - -

I -se, virgem e menor, for deflorada; 
II- se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por 

ameaças. 
III -se for seduzida com promessa de casamento 
IV - se for raptada. 
Art. 1.449. Nos demais crimes de violência sexual, ou 

ultraje ao pudor, arbitrar-se-á judicialmente a indenização. 
Art. 1.550. A indenização por ofensa à liberdade pes

soal consistirá rio pagamento de -perdas e danos que sobrevi
verem ao ofendido, e no de uma soma calculada nos termos 
do parágrafo único do art. 1.547. 

Art. 1.551. Consideram-se ofensivos da liberdade pes-
soal (art. 1.500): 

I- o cárcere privado; 
II- a prisão por- queixa ou denúncia falsa e de má-fé; 
III- a prisão ilegal (art. 1.552). 

Art. 1.552. No caso do artigo antecedente n• III, só 
a autoridade, que ordenou a prisão, é obrigada a ressarcir 

·o dano. 
Art. 1.553. Nos casos não previstos neste CapítUlo, se 

fixará por arbitramento a indenização. 
• Sobre os danos causados em pesquisas de minériOs, 

vide o art. 27 do Decreto-Lei n<:> 227, de 28 de fevereiro de 
1967, Código de Minera>ão. · 

• Sobre violação de direito do artista à gravação e repro
dução de interpretação, vide o art. 9<:>, § 3<:>, da Lei n9 4.944, 
de 6 de abril de 19.66. 

• Sobre violação de direitOs- iúitoTais, vide o art. 122 
da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

• Vide Súmula n' 491 do STF. 

(À ComissãO de CõriStituição, JuStiça e Cidadania -
decisão termiilativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 271, DE 1991 

__ Institui o Estatuto dos Garimpeiros· e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacióilal decreta: 

CAPÍTULO! 
Do Garimpeiro e do Garimpo 

Art. 19 AS refaÇôes de trabalho iefúentes à atiVidade 
de exploração garimpeira'reger:.se-ão por esta lei. 

Art. 29 . Consid~ra-se garimpeirp, para os efeitOs_ desta 
lei, toda pessoa física que diretamente extrit.fsubstância:s mine
rais garimpáveis, em- qüalquer das seglliities condições e for
mas: 

I- em regime cooperativista; 
II- em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes; 
III- em regime de trabalho associado, sem empregados 

permanentes; 
IV -em regime de trabalho assalariado; 
V- em regíme de tra6ãllio ãU.fónorim· e individual; 
VI....,....... em regime de prestação de serviços, mediante re-

muneração de qualquer espécie; 
VII -o titular de até uma permissão de lavra, desde 

que não utilize do trabalho pennanente de terceiros a nenhum 
título, salvo as hipóteses definidas nos incisos II e III deste 
artigo. 

§ 1"' Ressalvado o regime de trabalho assalariado, os 
demais regimes não caracterizarão vínculo empregatício. 

§ 29 O garlrripeiro que desenvolver sua atividade profis
sional sob o regime de trabalho assalariado terá assegurados 
todos os ·direitos previstos na legislação trabalhista, além dos 
especificados por este Estatuto. 

§ 39 Considera-se cooperado o garimpeiro associa-do a 
uma cooperativa de garimpeiro e que exerça a sua atividade 
de garimpagem de forma independente, sem vínculo empre-
gatício com a cooperativa. - - -

Art. 39 Inclui-se entre os regimes de aproveitamento 
das substâncias minerais constantes do art. 19 do Decreto n9 
227, de 28 de fevereiro de 1967, o regime de matrícula do 
garimpeiro. - -

Art. 49 Dependem de permissão do Governo Federal 
a garimpagem, a faiscação, ou a cata. " 

§ 1<? A permissão constará da matrícula do garimpeiro, 
renovada anualmente nos órgãos da Fazenda estadual que 
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jurisdidoilam oS municípios Oit-de forem realizados os traba
lhos de garimpagem e será válida somente para a região jurisdi
cionada. 

§ 2~' A matrícula, que é pessoal, será feita gratu:itãrilénte 
a requeriniento- Verbal do interessado e registrada em livro 
próprio tio órgão da Fazenda estadual. 

§ 3~ -AO garimpeirO matriculado será fornecido um cer
tificado de matrícula, que_ será o documento oficial para o 
exercício-da atividade dentro da zona nele especificada e do 
qual constarão o nome, a riacionalidade e o endereço do reque
rente. 

§ 49 Sérá -apreendido o material de garimpagem faisca
ção ou cata quando o garimpeith não -poSsUii o- necessário 
certificado de matrícula. 

§ 5<? O nia\eria.1 de que trata o parágrafo anterior será 
devolvido ao garimpeiro após regularizada sua situação. 

CAPÍTULO II 
Da Identificação Profissional 

Art. .5"' O garirripeiro sefá identificado pela Carteira 
Profissiori~ll de Garimpeiro, expedida pelo sindicato da classe 
a requerimento do_ interessado, a qual conterá o retrato bem 
como seus dados pessoais _e_ será _yálida em todo o território 
nacional. 

Art. 6" Para expedição da Carteira Profissional de Ga
rimpeiro, o interessado deverá apresentar; além dos docu
mentos necessários à comprovação de sua situação civil, com
provação de filiação a um dos sindicatos da classe. 

Art. 7"' A Carteira Profis-sioital de Garimpeiro é indis
pensáVel para o regular exercício da -atiyidade de garimpag.em. 

Art. 8"' Além do interessado ou-procurador habilitado, 
os empregadores poderão promover o andamento dos pedidos 
de expedição da Carteíra Profissional de Garimpeiro, vedada 
a intervenção de terceiros ou intenriediários. . ·--. 

Art. 9P A Carteira Profission-al de Garimpeiro será en
tregue pessoalmente ao interes_sado, mediante recibo._ 

CAPÍTULO III 
Do Contrato de Trabalho 

Art. 10. Do contrato de trabalho do garimpeiro deve-
rão constar: -- ---------

I- a espécie de trabalho a ser prestado; 
II- a forma de apuração ou avaliação do_tra_b.alho; 
III- a duração da jornada de trabalho, obedecidos os 

princípios definidos pela legislação trabalhista; 
IV- a remuneração. 
Art. 11. Independentemente da forma, tipo ou natU

reza do contrato de trabalho, nenhum garimpeiro assalariado 
poderá perceber remuneração inferior-ao Salário mínimo ou 
outro fator que venha a substituí-lo. 

Art. 12. A remuneração mínima do garimpeiro que tra
balhar como parceiro corresponderá a· 8% (oito por cento) 
da produção que venha a ser auferida. 

Art. 13. A todo_ garimpeiro que exerça sua atividade 
na modalidade conhecida como "meia-praça" será assegurada 
alimentação e abrigo, mais 50% (cinqüenta -poi cenlo} da 
produção que venha a s·er auferida. 

Art. 14. O garimpeiro que receba remuneração em per
centagem não poderá ter seu contrato rescindido unilateral
mente pelo contratante-parceiro, salvo com sua expressa 
anuência e assistido pela respectiva entidade de classe, assegu
rada, em qualquer hipótese, indenização correspondente a 
50% ( cinqüenta por cento) da média por ele aUferida no último 

mês; pa_r_a · c"ada a:no- de serViÇO ou fração igual ou- superior 
a seis meses. _ _ ~- _ 

Art. 15. O girímpetrCfrrliliót-de catorze anos tem direi
to à remuneração-igual à do adulto. 

Parágrafo uníco: É vedado o trabalho do menor de de
zoito anos em atiVídade de exploração mineral em local insalu-
bre ou perigoso. - ----- - -

Art. 16. Do total da remuneração a que tiVer direito 
o garimpeiro somente poderão ser descontadas parcelas cor
respondentes a· adiantamentos e à Previdência Social. 

Art. 17. Ao _garimpeiro serã sempre aSsegUrado trans
porte, abrigo e alimentação _condizentes com a atividade, inde
pendentemente de qUaisquer-descontos em sua remuneração. 

_ CAPÍTULO IV 
Da Higiene e da SeguranÇa do Ti-abãlho 

Art. 18. As normas de higiene e segurança do trabalho 
previstas em lei serão observadas em todos os locais em que 
-se realizarem atiV"idades de exploração mineral, independen
temente das relações de trabalho .estabelecidas. 

CAPÍTULO V 
Da Defesa da Saúde .do Gar~~ir~ 

Art. 19. Cabe ao poder público assegurar aos garim
peiros os direitos sociais devidos a cada cidadão, independen
temente e sem prejufzo dos serviços prestados por organi
zações privadas, contratadas pela categoria através do respec
tivo sindicato, entidade de class_e ou cooperativa. 

§ 19 Serão proporcionadas às entidades de classe, sindi
catos e cooperativas as necessárias condições à instituição _e 
manutenção de fundações _assistenciais aos garimpeiroS e seuS 
familiares. 

§ 29 - É obrig3tórlo o se_g~ro por acidenie :4i. tra.balho 
e~ t<?~_'?_ empreendimento de exploração mineral. 

CAPÍTULO VI 
Da organização Sindical 

Art. 20. É livre a organizaçãO de entidadeS represen
tativas da categoria gariinpeirà, ·a elas cabendo a defesa dos 
direitos e iiiteresses ç:oletivos ou individuais, inclusive em ques
tões judiciais e adminiStrativas. 

-Art. 21. A assembléia geral é o órgão soberano da cite
geria na respectiva entidade de classe, a ela se submeterido 
todos os filiados. 

Art. 22. Constituído o sindicato, as normas relativas 
à sua ·adiriiriiStiaÇão, eleiçãO, fiscaliZação, forile-s de _receita 
e dissolução serão aquelas definidas pelo respectivo estatuto. 

Art. 23. Para efeitO de enquadramento sindical, deve
rão ser observadas as normas previstas no Capítulo I desta 
lei. 

Paiágrafo llnicO. OS gaÍ-imPeiroS pãssáicio a- peftencer 
à categoria profissional diferenciada denominada "trabalha
dores na extração_ de substâncias ID.íneraís garirilpáveis". 

CAPÍTULO VII 
Das Cooperativas 

Art. 24. O Estado favorecerá a organização da ativi
dade garimpeira em cooperativas como forma de alcançar 
a promoção sócio-económica da categoria. 

Parágrafo único. A cooperatiVa de garimpeiros se orga
nizará com qualquer número, respeitado o·mínimo de cinco 
membros. 
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Art. 25. Todo e qualquer pleito formulado por coope
rativa de garimpeirOs terá tratamento favorecido junto aos 
órgã<?S do Poder Executivo inçumbidos da no_rmatiz_ação, exe
cução e defesa da política ininerária e doS reCursos minerais. 

Art. 26. Fica vedada a autorização de pesquisa ou lavra 
em área superior àquela que possa ser racionalmente ex:plo
rada pelo concessionário ou a prazo superior a dez anos, salvo 
às cooperativas de garimpeiros-. 

Art. 27. Os_órgãos encarregados da política minerária 
não poderão sonegar quaisquer informações solicitadas. por 
cooperativas de garimpeiros, salvo as atinen_tes à propriêdade 
e exploração de substâncias de competência exClusiva da 
União. 

Art. 28. O empregador ou a cooperativa, que mante
nha a seu s_erviço .ou trabalho em áreas a si pftrrnissionadas 
para pesquisa ou lavra mais de trinta famílias em atividades 
de qualquer natureza, é obrigado a manter em funcionamento 
escola de primeiro grau (com P a 4• séries), inteiramente 
gratuita para·os filhos destas, com tantas-classes quantos sejam 
os grupos de quarenta crianças em idade escolar. 

CAPÍTULO VJIJ 
Do Meio Ambiente 

Art. 29. O empregador, a cooperativa e o garimpeiro 
não poderão utilizar ou permitir o uso de substânCias ou ativi
dades degradantes, sem observância de medidas acauteladoras 
da preservação ambiental. · 

Art. 30. O Poder Público promoverá ampla e constante 
campanha educacional quanto à necessidade de preservação 
do meio ambiente, inclusive oferecendo projetes técnicos bási
cos e de fácil execução. 

Parágrafo único~ Até que se cumpra o disposto neste 
artigo, ficam vedadas autuações e penalidades à categoria 
de que trata esta lei. -

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Gerais 

Art. 31. Em nenhuma hipótese s_erá admitido çontrato 
entre parceiros visando à exclusividade de venda do produto 
auferido pelo garimpeiro.- -

Art. 32. Prioritariamente-e em· cãráter âe Urgência se
rão atentidas pelo órgão responsável as reivindicações de inte
ressados na aferição de instrumentos usados para medida e 
peso de gemas e metais preciosos, bem como de toda e qual
quer substância mineral garimpável. 

Art. 33. A prescrição dos direitos dos garimpeiroS so
mente começará a correr dois anos após expirado o contrato 
de trabalho. 

Art. 34. Fica institUído o Dia Nacional do Garimpeiro 
a ser comemorado no dia_ZJ de julho. 

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 

Art. 36. Revogam-se a Lei no 7."805, de 18 de,.julho 
de 1989, e demais normas em contrário. 

Justificação 

A ConstitUiÇão Federal estabelece, como resultado de 
um longo trabalho realizado pela classe garimpeira- junto aos 
Constituintes de 1988, princípio claro e inequívoco, verdadeira 
declaração de reconhecimento do valor e do papel histórico 
exercido por aquela denodada classe, vazado em termos pre
ciosos: 

"Art. 174 .................... ·-·······-········-··········· .. ~. , .. 

§ 39 O Estado favorecerá a organização da atividade 
garimpeira em coopera!ivas, levando em_ conta a pmteção 
do meio ambiente e a promoção económico-social elos garim
peiros". 

Na expectativa de uma ação positiva do Estado, a classe 
que, além do tradicional abandono por parte do Poder Públi
co, -vinha recentemente sofrendo os constantes ataques das 
ricas organizações ambientalistas, com a conivência do próprio 
Estado, foi surpreendida pela edição da Lei no 7.805, de 18 
de julho de 1989, a qual "cria o regime de lavra garimpeira, 
extingue o regime de matrícula, e dá outras providências". 

Incluído no âmbito de um pacote de projetes sobre a 
proteção ao meio ambiente, o projeto tramitou em tempo 
recorde no Congresso e, embora tratando de assuntos tão 
relevantes (meio ambiente e garimpo), os promotores do paco
te tiveram o máximo empenho de que o mesmo não fosse 
levado à imprensa e ao conhecimento da sociedade. 

De fato, recebida na Câmara a mensagem do Executivo, 
em 15 de maio, a 29 de junho era o projeto eiwiado ao Senado. 
No dia seguinte, último do semestre, mediante requerimento 
de três líderes de partidos no Senado, era aprovado o projeto, 
promulgado pelo Presidente, em 18 de julho, como Lei n' 
7_.805 que, na prática, extingue os garimpeis no Brasil, deixan
do o campo inteiramente livre ao seu grande concorrente, 
as empresas mineradoras. 

Tais e tamanhos entraves burocráticos forám opostos à 
atividade garimpeira que esta se torna absolutamente imprati
cável, em inversão plena da letra e da intenção da norma 
constitucional que é clara e do princípio de direito segundo 
o.qual a lei não pode restringir onde a Constituição não restrin
ge. Ora, o conceito de garimpeiro, tradicionalmente aceito, 
é reconhecido na Carta Magna sem retoque e foi totalmente 
desfigurado na Lei n~ 7.805, a ponto de torná-la inc_onsti
tucional. 

Basta uma rápida leitura para se deparar corri determi
nações como as seguintes: 

-O DNPM "estabelecerá as áreas de garimpagem, levando 
em consideração a ocorrência de bem mineral garimpável, 
oiniereSSe dO setor mín"eral (leia-se "eiripresas de mineraçãO") 
e as razões de ordem social e ambiental" (art. 11). 

S_ã_o_deveres do permissionário de lavra· garimpeira (art. 
9~) entre os dez listados (além das imposições burocráticas 
inc_ompatíveis com.as·característ~cas da atividade): 

"IV -executar os trabalhos de mineração (não mais de 
garimpo, como se a mesma coisa fossem), com observância 
das normas técnicas e regulamentares baixadas pelo DNPM 
e pelo órgao ambientai competente"; 

"VII- adotar as providências exigidas pelo Poder Públi
co'', entre as quais não consta uma sequer sobre a "promoção 
eco.nômico-social dos garimpeiros" (CF, art. 174, § 3'). 

__ Determina ainda a referida lei: 
"Art. 16. A concessão de lavra depende de prévio li

cenciamento do órgão ambiental competente" e 
"Art. 17. A realização de pesquisa e lavra em áreas 

de conservação dependerá de pré-Via autorização do órgão 
ambiental que as administre." 

Diante de tais exigê~cias, aqueles garimpos existentes 
ao alcance do braço dos "órgãos ambientais competentes" 
foram fechados há dois anos, como é o caso de Minas _Gerais, 
onde o órgão estadual não concede a_chamada "licença" por 
declarar impossível de ser aplicada ·a: lei "n' 7.805. . . 
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Nas regiões .onde não chega a·mão de ferro, continuam 
os garimpos entregues à sua sorte, como sempre desamparadas 
da Lei e do Poder Público, só com a proteção de Deus. 

A arbitrariedade afunila-se e refina-se no art. 21: 
"A realização de trabalhos de extração de substâncias 

minerais, sem a competente permissão, oorrcessão ou licença, 
constitui Cririie, Sujeito a peõas de reclusão de 3 (três) meses 
a 3 (três) anos e multa", isto· é~ o garimpeiro cOmo existe, 
como está na Coitstituiçâo--; sem adjetívos, passa a ser um 
criminoso. 

O Decreto n• 98.812, de 9 de janeiro de 1990, que regula
mentou a lei de que se fala acima, não é menos duro e inconsti
tucional que aquela norma, bem como a Portaria n" 26, de 
31.01.90, em que() DNPM acerta os detalhes finais da burocra
tizaçãO da atividade garirnpt!ira paia furiCfonãfComo 'c empresa 
de mineração" (si c). ·-

Diante de tal calamidade, propõe~se, como alternativa 
inicial, o presente projeto -de lei que "Institui o Es~atuto do 
Garimpeiro e dá outras providências", segundo o espírito do 
§ 3• do art. 174 da CF que, de resto, necessitará de posterior 
regulamentação no que tange aos estímulos estatais à CC?~pera
tivização da atividade garimpeira e à "promoç-ão económi
ca-soCial dos garimpeiros". Em conseqüência da proposta de 
revogação da espúria legislação vigente, ficam n~-Stabelecídos 
nos arts. 3• e 4• deste projeto as disposições do Código de 
Mineração, revogadas pela Lei n" 7.805, a saber, o inciso 
III do art. 2' e todo o art. 73. · · · · -

Em resumo, este projeto legisla sobre o direito à sindicali
zação, à identificação da categoria económica, à form_ação 
de co_operativas, bem como reafirma direitos__txabalhístas rela
tivos a contratos de trabalho, higiene e segurança e_ defesa 
da saúde_do garimpeiro. 

Entre as outras providências, institui O "dia do garim~ 
peiro", revoga a Lei n~ 7.805 e toda a legislação dela decor~ 
rente, restabelecendo as normas do Decreto-Lei n' 227/1967 
(Código de Mineração). 

Esp-era-se, assim que um passo a mãis esteja sendo_dado 
em direção a resgatar os direitos da laboriosa classe garimpeira 
e a redimir as injustiças que contra ela se vêm perpetrando 
em nome da lei. 

Sala das Sessões, em 8 de Agosto de 1991. - Sen. Lou
remberg Nunes Rocha. 

(A Comissão de Assuntos Sociais-decisãO támiil.dtiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 272, DE !991 

Autoriza as pessoas físicas a abaterem em suas declara
ções de renda os gastos com empregados domésticos e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: o • _ 

Art. 1" As pessoas físicas abaterão de seus rendimentos 
sujeitOs ao Imposto de Renda os gastos_com empregados do
mésticos, desde que registrados na Previdência Social. . 

§ 1" Os gastos mencionados neste artigo compreendem 
o salário, os abonos, as gratificações -tú1.S cOntribuições previ~ 
denciárias. -

Art. 2~' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de_ 90 (noventa) dias contado de sua publicação. 
· Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de- sua -publi~ 

cação. _ . -· 
Art. 4» Revogam-Se as disposições -em contráriO. 

Justiticação 

Cuida o presente projeto de corrigir enorme injustiça 
com a classe média brasileira, que é a impossibilidade de 
abater os gastos_ com empregados domésticos, os quais somam 
valores expressivos em seus orçamentos. 

Acreditamos que a medida reduzirá a mais da metade 
o mercado informal hoje exiStente ·nessa área e o Considerável 
número de trabalhadores sem cobertura da Previdência Social. 

O empregado doméstico é hoje urii cuSto ·adicional razoá
vel para o seu empregador, levando-se em conta a alimen~ 
tação, o fato de dormir no trabalho, as roup~iS que recebe 
e não raro remédios, produtos e de higiene e limpeza, material 
escolar e auXIlio para transporte. 

É justo que possa o dono d~ c_~$3 -abater em sua Decla
ração de Renda os gastos realizados e comprovados com remu~ 
neração- e contribuição previdenciária de seus empregados 
domésticos. 

O Imposto de Renda devido pelas pessoas físicaS é um 
encargo extremamente oneroso e _o abatimento proposto tem 
toda a procedência, por ser um gasto fundamental. 

Aprovado o projeto, ele trará grande benefício social 
aos próprios empregados domésticos que estarão vinculados 
à Previdência Social. 

Esperamos o apoio de nossos ilustres pares para o pre~ 
sente projeto. 
- . Sala das Sessões, 8 de agosto de 1991. -Senadora Mar

Ince Pinto. 

(À Comissão de Assuntos Económicos- decisão termi~ 
nativa,) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 273, DE 1991 

Transfere ao domínio do Estado de Roraima terras per
tencentes à União e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 19 As terras pertencentes à União, compreendidas 

no Estado de Roraima, passam ao domínio desse Estado, 
mantidos os seus atuais limites e confrontaÇões, nos termos 
do art. 14 do Ato das Disposições Çonstitucionais Transitórias 
da Constituição de 1988._ _ __ 

Art. z~ Ficam excluídas da alienação de que trata esta 
lei as áreas indispensáveis à segurãriçi nacional, especialmente 
na faixa de fronteira, as relacionadas com a preservação e 
a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, aquelas 
tradicionalmente ocupadas pelos índios e as destinadas a ou
tro"i fins de necessidade ou de utilidade pública. 

Art. 3" As terras transferidas ao domínio do Estado 
de Roraima deverão ser utilizadas em atividades de assenta
mento e de colonizaçao, podendo ser ad6tado o regime -de 
concessão de uso, previsto pelo Decreto~Lei n" 271, de 28 
de fevereiro de 1967. 

Parágrafo único. A aquisição "ou -o arrendamento de 
lotes por estrangeiro obedecerá os limites, condiÇões e restri
ções estabelecidos na legislação federal. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação~ 

Art. 6<> Revogam-se as_ disposições em contráfi.O. 
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Justificação 

O presente projeto de lei pretende transferir para o domf
nio do Estado de Roraima as terras públicas ali existentes, 
excetuadas aquelas afetadas por destinação constitucional. 

O seu objetivo maior é, fora de dúvida, propiciar condi
ções ao desenvolvimentO agrícola do Estado recent_emente 
criado (art. 14, ADCT da Constituição de 1988), determi
nando que essas__ terras sejam utilizadas em programas de as
sentamento rural e em projetas de colonização. 

Ninguém desconhece que_ o Brasil é um dos países de 
maiór concentração fundiária do mundo, gerando agudas ten

, sões sociais através d_a pressão provocada pelos chamados 
''sem-terra''. 

Esses trabalhadores despossuídos de uma gleba para culti
var tornam-se presa fácil dos grandes proprietários que-explo
ram o seu trabalho e, muitas vezes, oS obrigam a refugiar-se 
nas grandes cidades, onde e_ngro~sam a legião dQS _ _m_a_rgina-
lizadosurbanos. _ ____ ____ _ _ __ ------=--'---

Uma vergonha, sem dúvida, para um país de dimens_ões 
continentais e com forte vocação agrícola. 

Por isso mesmo o presente projeto objetiva dotar o Esta
do de Roraima de recurso_s fundiários para que possa realizar 
seu projeto de desenvolvimento ~grfcola com justiça sociaL 

Com essa fundamentação que, no fundo, coincide com 
os elevados objetivos sOciais da Constituição de 1988~-eStanios 
certos de que referida proposição merecerá o acolhimento 
dos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1991. - Marluce Pinto, 
Senadora. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 14. Os territórios federais de Roraima e do Amapá 
são transformados em estados federados, mantidos se !JS atuais 
limites geográficos. . 

§ 19 A instalação' dos estados dar-se-;3. com a posse dos 
governadores eleitos em)990. _ 

§ 2• Aplicam-se à transformação e instalação dos Esta
dos de Roraima e Amapá as normas e critérios seguidos na 
criã.ção do Estado de Rondonia, respeitado o disposto na 
Constituição e neste ato. __ _ 

§ 39 O Presidente da República. até quarenta e cinco 
dias após a promulgação da Constituição; encaminhará à apre
ciação do Senado Federal os nomes dos governadores dos_ 
Estados de Roraima e do Amapá que exercerão o Poder Exe
cutivo até a instalação dos no_vps esta_dos ç_om a posse dos 
governadores eleitos. __ . __ . 

§ 49 Enquanto não conCretizada a_ transformação em 
estados, nos termos deste artigo, os Territórios Fed_erais de 
Roraima e do Amapá serão beneficiados pela transferência 
de recursos prevista nos arts. 159, I, a, da ConstituiÇão, e 
34, § 2', II, deste ato. 

·-···········""·--···---i:iíiciEia:iE:T~.riiT .. , ......... .,._.~= 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre o loteamento urbano, responsabilidade do 
loteador, concessão de uso e espaço aéreo e dá outras 
providências. 

0 0 ~ ~,. 0 -~ • ..-... ~• .,.__.._.._._~.r o • ••-•~•••••••• uo•• • 0 0 ._., ,__._,.,. ·~,_ ........ ~ "' • r• Kr•o • • • • • >• 

(À Comissão de_ Constituição, JystiÇa <-Cidadan"ta -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 274, DE 1991 

Dispõe sobre o exercício da profissão de oceanógrafo 
-e dá outras providências. 

··o CÓngresso Nacional decretã: -
Art. · 19 _Ê livre o exercício da profissão de oceanógrafo 

aos_ portadores de diploma: 
I -devidamente registrado de bacharel em cur:so _ çje 

Oceanografia-, expedido por instituição brasileira de ~nsino 
superior Õficialmente reconhecida; 

__ _11_:--:- __ expedido por instituição estrangeira de ensino supe
rior, revalidado na forma da lei, cujos cursos _forem conside-
rados equivalentes aos mencionaó9S no _inciso L _ 

Parágrafo único. É livre também o exercício-da profis
são de: oceanóg!afo aos portadores_de__diploma de bacharel 
devidamente registrado, em curso de Oceanologia, expedido 

· pela Fundação Universidade do Rio Grànd~. . ~ 
Ait. 2o t igualmente assegurado _o livre exercfciq da 

profiSsão de oc_eanógrafo aos que,· em6oi'a não habilitados 
na forma do artigo anterior, preencham as condições abaixo 
relacionadas: 

I- sejam possuidores de diploma registrado em cUrso_ 
superior em outras áreas de conhecimento ligadas às geociên
_cias;-Clências eXãtas, naturais ou do mar, inclusive os diplo
mados -pela Escola Naval. com aperfêiçoamento em Hidro
grafiã-;e que tenham exercido ou estejam exercendo atividades 
oçeanográficas por um período de 5 ( cinc_p) ~nos, e_rri entidade 
pUbliCa oU privada, devidamente comprovadas perante órgão 
superior de fiscalização profissional; 

Parágrafoúnico. Nas condições dojnçíso .anterior, o re
gistro deve ser requerido no prazo máximo de S_(cinco) anos, 
a contar da data de _vigência desta lei. 

Art 3• Até que haja condições de. criação de órgão 
próprio, a fiscalízaçãQ_do exerc;íçio da atividade profissional, 
bem como a sua disciplina nas hipóteses de omissão ·da pre
sente lei, será exercida pelo Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e pelos Conselhos Re
gionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREAs), 
-na forma da lei. - · 

Art. 4'-' O registro pfofiS:Sionai será requerido aos Con
selhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA). . ~ - -.- ·~· - --- .. ·~ 

§ 1 ~ Aos oceanógrafos referidos nos inCiS-Os I e II e 
no parágrafo único do a:tt. r, após Cumj:iridas as exigências 
da lei, serão expedidas carteiras profiSsiOnais pelO Crea. -

§ z~ Quanto a_os_ profissionais habilitados como oceanó
grafos na forma do a:rc 29 • após cumpridas as exigências da 
lei, o Crea próvidendará _as a.rwtações devida~ em ~-u~s _cartei
ras profiSsion-ais, ou em-documento hábil, equivalente à cartei
ra profissional. de modo a lh~s- assegurar o pleno exercício 
da profissão. 

'"' -_Art. 59 O salátio mínimo do oceanógrafo é a rem une
-._ração mínima obrigatória por serviços prestados pelos profis-

sionais_definidos na presente lei. - - · 
Art. 6' A jornada diária de 8 (oito) horas de traball)o 

do oceanógrafo· terá remuneração mínima de 6 (seis) salários 
mínimos. 

Parágrafo único. No caso de jornada diária_de trabalho 
superior a 8 (oito) horas, a fixação do salário será f~ita toman

-do-se por base o custo da hora fixada nocaput deste artigo, 
acrescidas de 50% as horas excedentes às 8 (oito) horas diárias. 
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Art. 7<> Os oceanógrafos, sem prejuíZo do exércfciO das 
mesmas atividades por outros profissionais, igUalmente habili
tados na forma da legislação vigente, poderão: 

I- formular, elaborar, executar, fiscalizar e dirigir estu
dos, planejamentos, projetas e/ou pesquisas cientí'ficasbásicas 
e aplicadas, interdisciplinares ou não, que visem o conheci
mento e a utilização racional do meio marinho, em todos 
os seus domínios, realizando, direta ou indiretamente: 

a) levantamento, processamento e interpretaç-ão das con
dições físicas, químicas, biológicas e geo!~giç:iS (!Q~rneio mari
nho, suas interações, bem como a previsão do comportamento 
desses parâmetros_ e dos fenômenos a eles relacio-nados; 

b) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos 
e técnicas-de exploração, exportação, beneficiamento, inspe
ção e controle dos recursos marinhos; 

c) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos 
e técnicas de preservação~ smearoefito, monitoramerito e ge-
renciamento do meio marinho; - -

d) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos 
e técnicas oceanográficas relacionadas às obras, instalações, 
estruturas e quaisquer empreendimenf6s na- área-marinha. 

II-orientar, dirigir, assessorar e prestar ccmsultoria a 
empresas, fundações, sociedades e associações de classe, enti
dades autárquicas, privadas ou do poder púbiico; 

III- realizar perícias, emitir e-assirul.r parecereS e laudos 
técnicos; 

IV- exercer o magistériO, em- qUalquer nível, observa-
das as exigências pertinentes; ---- --- - -

V- dirigir órgãos, serviçOs, seÇões, gfUpciS c>u setores
de Oceanografia em entidades autárquicas, privadas ou poder 
público: 

§ 1 o Para o disposto neste artigo são considerados per
tencentes ao meio marinho, além dos_ oceanos, os ambientes 
transicionaiS, isto é, as faixas de transição entre água doce 
e salgada e que sofrem influência desta, a saber: estuários, 
deltas, mangues, lagunas, lagoas costeiras e baías. 

§ 2<:> COmpete igualmente aos oceanógrafos, ainda que 
não privativo ou exclusivo, o exercício de atividades ligadas 
à limnologia, aqüicultura, processamentõ e inspeçáo dos recur
sos naturais de águas interiores. _ __ - -_ 

Art. 89 Os infratOres dos dispoSitívOs da presente lei 
incorrerão em pena de advertência, _particular ou pública, 
em suspensão do exercício profissional, até um ano, oU Cance
lamento do registro com a apreensão da carteira profissional, 
cumulada ou não com multa, segundo a natureza da infração, 
sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em 
dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização ou 
dessacato à autoridade. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor- na data da sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 

O presente projeto de lei, que dispõe sobre o exercíciO 
da profissão de oceanógrafo, é resultado de estUdoS_ realizados 
por pessoas e entidades ligadas à área da 0Cea:Oogr3fia, desta
cando-se a Associação Brasiliera de Oceanografia(AOCEA
NO, entidade cujo objetivo 'é ·prõriloVer o desenvolvimento 
dessa ciência em nosso Pafs. -~-

Atualmente, o Brasil conta com dois cursos de graduação 
em Oceanografia, na Fundação-Univàsidade do ·RiO Grande 
e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, formando 
oceanógrafos desde 1974 a 1981, respectivamente: Além dos 
profissionais graduados nessas duas universidades, aluam na 

àceanografia muitos profissio-naiS~fõrrn.ados em âfeas afins 
que se especializaram nessa ciência. 

A regulamentação d~ profi~são_ de _oceanógrafo começou 
a desPertar o interesse dos setores envolvidos em 1978, com 
a elaboração de um anteprojeto de lei pela Associação Brasi
leira de Oceanólogos/AOCEANO (entidade que posterior
mente deu origem a Associação Brasileira de Oceanografia). 
Esse anteprojeto foi encaminhado à Câmãra dos Deputados, 
ao Senado Federal e à Casa CiVil da Presidência da República, 
e daí ao Ministério do Trabalho. O Secretário de Emprego 
deste Ministério encaminhou-o à ·secretaria de Educação Su
perior do Ministério da Educação e Cultura, cabendo então 
à Subsecretaria de Desenvolvimento Acadêmico a tarefa de 
analisá-lo e emitir parecer. Para tanto, foi instituído pelo MEC 
em 5 de novembro de 1980, um- Grupo de Trabalho (GT), 
com o objetivo de elaborar uma proposta de currículo mínimo 
pãi-a os cursos de graduação em Oceanografia e estudar o 
anteprojeto de lei, composto por representantes das seguintes 
instituições: Fundação Universidade do Rio Grande, Univer
sidade_ do Estado do Rio de Janeiro, Instituto OceaiiOgráfico 
da Universidade de São Paulo, Associação Brasileira de Ocea
nólogos, Secretaria da Comissão· Interministerial para os Re
cursos do Mar, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
e Ministério da Educação e Cultura. Em setembro de 1985 
o GT concluiu o relatório fin_~_Ü que incluía a proposta de 
cu_rtículo mínimo e 9 substitutivo do anteprojeto original. Esse_ 
substitutivo foi encaminhado ã Aoceano, que o enviou ao 
Congresso Nacional, através, do Deputado Lélio de Souza 
e do-Senador Carlos Chiarelli, dando origem ao ProjetQ de_ 
Lei n• 6.606/85, na Câmara dos Deputados e ao Projeto de 
Lei n• 319/85, no Senado Federal. Tevdo sido apreciado e 
aprovado apenas pela Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, o projeto de lei foi arquivado no final daquela legis
latura. 

Em 1987, a Aoceano optou por aprofundar a discussão 
a respeito do projeto com o objetivo de aprimorá-lo. Essa 
discussão resultou no texto que serviu de base ao Projeto 
de Lei n' 1.266/88, apresentado à Câmara dos Deputados 
pelo Deputado Federal António Carlos Konder Reis, em no
vembro de 1988. Este projeto de lei foi distribuído às Comis
sões de Constituição, Justiça e de Redação; do Trabalho; 
e de Educação, Cultura, Esporte- e-Tú.fiSínO. Na Primeira 
Corilissão o projeto de lei foi aprovad()por unanimidã.de em-
14.6.89, e na Comissão do Trabalho em 21.9.89, com a iilclu
são de uma emenda do Deputado Geraldo Campos, prevendo 
penalidades para os profissionã.is que hifringissem seUs dispo
sitivos. 

Em outubro de 1989 o ProjetO de Lei n' 1.266/88 chegou 
à ComissãO de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, tendo 
sido aprovado em 6-12-89 o substitutivo apresentado pelo rela
tor, Deputado Bezerra de Melo. Em 5-2-90, o Projeto de 
Lei estava pronto para a ordem do dia. 

- Em face de manifestações contrárias à aprovação do Pro
jeto de Lei com a redação que lhe havia conferido o substi
tutivo do Deputado Bezerra de _Melo, o Deputado Antônio 
Carlos Konder Reis requer:eu à Mesa,_ em 9-~-90, o adiamento 
da discussão por um perfodo de dez sessões, com o objetivo 
de estutlar as emendas propostas por entidades com interesse 
no assunto. Em 22-5-90, a Comissão dos Direitos do Consu
niidor, Meio Ambiente e Minorias~ solicitou à Mesa vistas 
ao projeto. O Deputado Carlos Virgflio, relator do projeto 
nessa Ccmissão, votou pela aprovação do Projeto de Lei n' 
l. 266/88, com a adoção da emenda apresentada na Comissão 
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do Trabalho e, conseqüentemente, peJa rejeição do silbsti- nita, carbonato de_cálcio, areia, casCalho, amianto, manganês, 
tutivo apresentado na Comissão de Educação, C.ultura, Espor- ferro, níquel, cobre, cobalto e petróleo. 
te e Turismo. - _ '--'"-No mar brasileiro, ~lém da exploração de petróleo, que 

Com o final da legislatura de_ 1990 sem que o prOjeto representa 70% da produção nacional, temos o màgnésió ex-
chegasse a ser apreciado pelo Plenário da Cãrnara~ tivemos piorado no litoral catarinense e usado na indústria farmacêu-
seu arquivamento. O Conselho Diretor d~ Aoceano apreciou tica, e o_sal de coziJ?,_ha (cl9reto de sódio) explorado nos Esta-
as emendas apresentadas e procedeu às alterações que resulta- dos do Rio de Janeiro, Espíiitó- Santo e Rio Grande do Norte. 
ram no texto que norteo_u_ a__elaboração do. presente projeto A maior parte dos recursos minerais do mar ainda não 
de lei. está sendo utilizada em razão de sua abundân_cia em.-ambientes 

CUmpre-nos ressaltar aqui a inij:)Ortãncia doS oceanoS e terrestres cuja explorãção é evidentemente· mais fácil e me-noS-
de seu estudo, bem como do profissional oceanógrafo, no onerosa. As necessidades industriais crescentes conjugadas 
contexto do mundo moderno, justificando su~ regulam~ntac;ão com a provável exaustão dos recursos continentais, erifatii:3ril 
profissional. a importância d_e_ estudos oceanográficos--que permlt3iri" o des-

A Oceanografia é o: estudo_ dos oceanos _sob todos_ os cob.rimento de técnicas de exploração e explotação submarina 
seus aspectos, desde sua descrição~ passando pela interpre- desses recursos. 
tação dos fenômenos que neles se verificam, até sua interação __ ~O fornecimento de energia suplementar a baixo custo 
com_ _a atmosfera e com _os continentes. É uma ciência _multi tornou-se o recurso mais vital da civiliza,_ção do ocidente 1 e 
e interdisciplinar e está dividida em qUatro graTides ramos:- a extensão de sua pesquisa ao mar tem se tornado sua niais 
Oceanografia Física, Oceanografia Química, Oceanografia--- -recente preocupação. . --: · - . 
Geológica e Oceanografia Biológica. Os recurs_os energéticos da água do mar eStãO ConCen-

Nos últimos-30 anOS,-ós._riavios-oceaílOgfáficos, os· satélites tradós nas forças das marés, correntes e ondas, bem comO 
artificiâ'is, aS bóias automática-s, os-c:omputadores -e as novas . nas_ diíúenças de temper:itura das massas de água e em subs· 
técnicas de análise, permitiram que a Oceanografia se tO'rnasSe - ·tânCíaS -químicas dissolvidas. Atualmente, apenas a energia 
extremamente complexa. A moderna Oceanografia está cada__ das marés é utilizada em alta escala, em regiões onde os deSní-
vez mais voltada para problemas como o des_cobrímento de veis_ de marés são grandes. A utilização futura desta ou de 
novos recursos alimentares ou físicos, o cónfrole e a elimiriaçãO oUtras- formas de eriergia provenientes do. mar dependerá de 
da poluiçã-o e a conservação -do ambien~e. Cada vez mais estUdos oc_eanográficos que permlfãm o desenVolvinientó de 
a Oceanografia é vista corria uma ciênda de importância cru-- tecnologias capazes de torná-la possíVeL 
cial para o sustento de uma população humana que cresce Além do interesse pela explotação dos recursos m_a_rinhos, 

1 
assustadoramente, e para a manutenção de um ambiente saú- há que_se ter em mente a necessidade de-preservar o ambiente 
davel em nosso planeta. marinho e manter seu equilíbrio ecológico, sob pena de invia-

OS oceanos cobrem 70% da superfície terreStre, dcsempe- bilizarmos a utilização desses recursos e comprometermos a 
nhando papel preponderante na determinação dos climas, na própria ·qualidade de vida no planeta. 
circulação-de substâncias indiSpensáveis- á manutenção da vida A poluição das zonas costeiras e a destruição de ambientes 
e do equihbrio ecológico ·do planeta. É nos ocea.nD__5;__-através transicioriais de fundamental importância na manutenção do 
da atividade fotossintética das algas, que se produ-z -90% do equilíbrio ecológico, cOmo manguezais, estuário, lagunas, la-
oxigênio da Terra-. O mar oferece ainda um númerõ Tni::alcu- goas costeiras e restiOgas, são problemas enfrentados nas re-
lável de substâncias, matérias-primas, suprimentos, enfiin, Oe giões litorâneas de tOdo o mundo. . . 
que podemos nos utilizar para sustentar nossa complexa civili· Na costa brasilefra encontramos zonas _cyíticas de degra-
zação, aos quais denominamos Recursos Naturais do Mar. dação ambiental, que requerem uma pronta ação no sentído 

' A pesca nos fornece recursos alimentares, além de pérola, de deter o processo de poluição e procurar revertê-lo através 
matérias primas industriais derivadas de algas,_ou subprodutos de téçnicas adequadas. Em outras regiões, ·são indispensáveis 
como conchas de moluscos. No Brasil, a pesca produz cerca medidas preventivas q-ue im-peçam a contaminação e destrui-
de 800 mil toneladas/ano de pesca e vem despertando cuidados ção :de ambientes ainda intocados. Aml?9s os casos exigem 
em razão de seu desenvolvimento desordenado, que põe em a realização de estudos no campo da Oceanografia. 
risco preservação- dos estoques pesqueiros e, em consequên- A importância dO mar como ambiente-ess~ndal ~ manu---
cia, a sua própria viabilidade como atiVidade económica. Ur- tenção do equihbrio ecológico e conseqüentemente a vida 
ge, portanto, a intensificação de pesquisas que possibilitem no planeta, e conio fonte de recursos de_ grande valor para 
adotar medidas capazes de preservar esta atividade_, o que o desenolvirnento da civilizição- humana, trás como canse· 
só é possível com o concurso da ciência oceanográfica, a_través qüência imediata a importância da Oceanografia, cujo estUdo 
de profissionais devidamente habilitados. é indiSpensável para que o homem conviva harmoniosamente 

A aquicultura, cultivo controlado de seres vivos ·aquá- com o Oceano, utilizando-se racionalmente de tudo o quanto 
ticos, é uma atividade económica extremamente importante. ele lhe possa oferecer. _ 
A aquicultura no mar ou maricultura, já é uma atividade No Brasil, a primeira instituição a dedicar-se à pesquisa 
económica de grande significado em várias regiões-do mundo, oceanográfica-foi o lristituto Paulista de Oçeanografia, criado 
sendo que, cerca de 5% da produção total de animais marinhos em 1946 pelo Governo do Estado de São Paulo e incorporado 
é produzida com algum grau de controle. Na formação do à Universidade de São Paulo, em 1951, com o nome de Insti
Oceanógi"afo estão presentes a aquicultura e a maricultura, tuto Oceanográfico. 
o que capacita esse profissional a desenvolver atividades tanto Em 1966 foram criados os primeirOs cursos de pós-gta-
numa área como na outra. doação strito senso em Ocêatiografi<i nô InstitutO Oceano-

O mar possui também imensos depósitos de recursos mi- gráfiêoda Universidade de São PauJQ---, IOUSP, e em 1971, 
nerais, entre os quais podemos citar: fosfato de cálcio, cloreto na Fundação Universidade do Río Grande, na cidade de Rio 
de sódio, enxofre, estanho, rutílío, zitcônio, magnetita, ilme- Grande, RS, o primeiro curso de gra~uação eni Oceanografia 
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do Brasil. que. Obteve seu reconhecimento ofiCial através do 
Decreto-Lei n' 76"028; enn5'7-75. 

Em 1972 implantararn~se os cursos de Mestrado em Ocea
nografia Física e Oceanografia Biológica no IOU~P, _e_ em 
1974, o curso de Doutorado em_Oceanografia Biológica:Tam
bém em 1974, foi criada a Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar - CIRM, no âmbito do Minstéiio da 
Marinha. Em 1977 foi implantado na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro o curso de graduação ·em Oceanogiafia-, 
que obteve seu reconhecimento através da Portaria Ministerial 
n' 331, de 26-7-83. 

Em 1982, durante a III Conferência das Nações Unidas 
Sobre o Direito do Mar, foi aprovada a Convensão das Nações 
Unidas Sobre o Direito do Mar, cujo objetivo é pefinltir uma 
distribuição maiS justa das potencialidades marinhas entre as 
nações do mundo. No Brasil, seu texto foi aprOVado pelo 
OYngresso Nacional em 9 de novembro de 1987. __ 

Em maio-de 1988, a Lei n\' 7.661 instituiu no BraSil o 
Plano de Gerenciamento Co_steiro, cuja aplicação exige a· par~ 
ticipação de técnicos devidamente capacitados entre os quais 
se destaca o Oceanógrafo coi:no profissiOnal especialmente 
formado para atuar na ciência e na tecnólogia relacionadas 
com o mar. 

As criações de cursos e instituições de pesquisa, a partici
pação de conferências internacionais relacionadas com o mar, 
e a implementação de planos e poHticas- que visam sua utiliza
ção, revelam um inequívoco reconhecimento por parte do 
poder público brasileiro da importância de se conhecer melhor 
e utilizar racionalmente os recursos disponíveis no atD.bj.ente 
marinho, integrando o Brasil definitivamente no concert:õdas 
nações que cada vez mais" incorporam esses recurs-os· a suas 
economias. O desenvolvimento da Oceanografia impõem:..se 
dessa forma como o caminho a ser seguido para que alcance
mos esses objetivos. ConseqUentemente, o" Oceanógnifo sUrg-e 
nesse cenário como o profissional a quem caberá assumir a 
condução desse processo que passa pelo desenvolvimento da 
Oceanografia enquanto a cieiicia, e chega ao desenvolvimento 
de tecnologias que permitam a incorporação dos recursos do 
mar a economia nacional. 

O conhecimento_-humano se acu_rriula e aprofunda, e as 
ciênciaif, como seres--vivos, tendem naturalmente a diversifi
cação, matéria-prirna da evolução. Cortsequentem.ente, apre
sentam uma filogenia, sendo a Oceanografia uma das ramifi
cações mais recentes. A leitura das obras de cientistas sociais 
que se ocupam de cenários- de evolução e futuro da humani
dade, como Alvin Tofler (O Cháque do Futuro; A Terceira 
Onda) permite uma apreciação de como é vertiginoso o ritmo 
atual de avanço e acúmulo de conhecimentos, e de que é 
necessário, às sociedades criarem mecanismos_ de adaptação. 
Grelnos que o surgimento de novas profissões e perfis profis~ 
sionais é uma das consequências lógicas._ 

Em novembro de 1986, a Unesco promoveu um WorkR 
sbop que reuniu representantes de treze países com o objetivo 
de discutir a validade de ensino das_ciências marinhas a nível 
de graduação. Esse encontro produziu um documento do qual 
o Brasil é signatáriO, intitulado "Marine Scierie Teaching and 
Trainifig at Firt Degre (undergraduate) Leve!" de cujas reco
mendaçc;Jes destacamos: reconhecendo a necessidade crescen
te de recursos humanos bem treinados como pré-requisitos 
para o estudo do anlbiente marinho, a utilização racional de 
seus recursos e para sua pl"oteção, recomenda~se que países 
que tenham capacitação deficiente. em ciências mariiJ.has exa~ 
mine a possibilidade de introdução -do ensino das ciências 
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marinhas a nível de graduação (Bacharelado). Apesar desse 
conséhso e do fato de existirem cursos de graduação em Ocea
nografia em diversos países, há ufua cOrrente contrária an-

_ensino da Oceano_grafia a níve) de graduação. . 
Dizem os críticos que nã-o cabe formar um profissional 

interdisciplinar na graduação, pois o mesmo precisaria de uma 
pós· graduação para compensar seu ecletismo. Por s_er multidis~ 
ciplinar, a Oceanografia só poderia ser praticada por equipes. 
POdemos fazer três colocações contrárias. Em prínieitb lugar, 
para trabalhar em Oceanografia o graduado em outra área 
também precisará de uma pós-graduação, ou de um bom tem~ 
po de experiência profissional orientada. Em segundo lugar, 
algo que tem sido percebido por educadores e administra
dores, é justamente a necessidade da interdisciplinaridade em 
um mesmo indivíduo, e não em equipes multiprofissióriais: 
Isso permite novas associações de velhas idéias. Tal profis
sional faz a ponte entre diferentes campos do conhecimento, 
sendo fundamental para o que a moderna Ciência da Adminis
tração charria de Problemas Complexos das SoCiedades Mo
dernas (Leiam-se, por exemplo, os trabalhos do Dr. Alexan~ 
dre Chistakis, Universidade Georgem Masom, Virgínia, USA, 
e o livro do G .H.Sewell: Adminístração e Controle da Quali
dade Ambiental). O Brasil não_se pode dar ao luxo de rejeitar 
casas concepções. Em terceiro lugar, é princípiO do ensino 
superior que a graduação é formativa, enquanto a pós-gra
duação deve ser informativa. Ou seja, aspectos_ tão impor
tantes da filosofia científiCa como o holismo e a interdisciplina
ridade, podem e devem ser ensinadas já na graduação. Até 
porque na pós-graduação o objetívo é a especialização (e a 
Oceanografia não é uma especialidade), e o individuo terá 
forçosamente que se dedicar a um problema específico (o 
tema da tese), num reducionismo contrastante com o holismo 
que estamos defendendo. É mais fácil para um graduado em 
Oceanografia adquirir na pós~graduação as ferramentas (infor
mação) para coletar dados em um campo específico, do que 
um graduado em outra área adquirir a visão balística (forma~ 
ção) para interpretar, em conjunto, dados de diversas nat_u~ 
rezas. 

O temor demonstrado por alguns de que a regulamen~ 
tação da profissão de Oceanógrafo poderia, eventualmente, 
trazer prejuízo ao desenvolvimento dessa ciência em virtude 
do possível comprometimento de sua multidisciplinaridade 
é, portanto, descabida. F()i justamente o caráter multidis~ 
ciplinar, mais ainda, interdisCiplinar, e num co-nceito mais 
recente e arrojado, transdisciplinar da Oceanografia, que le~ 
vou à criação de um curso de graduação capaz de formar 
profissionais com uma viSão interdisciplinar do ambiente mari~ 
nho, indispensável a um bom desempenho profissional no 
âmbito da Oceanografia. -

O Oceanógrafo é um profissional de nível superior com 
conhecimento integrado nos difereD.tes ___ campos de ãtuação 
da Oceanografia e formação científica direcionada ao conheci
mento e à previsão do comportamento dos oceanos e ambien
tes transicionais sob os aspectos físicos, qrifmicos, geológicos 
e biológicos, visando a utilização racional de todos os seus 
domínios. Está habilitado a ~tuar nas áreas de prospecção, 
explotação, processamento e administração de recursos mari
nhos renováveis e não renováveis; conservação ambiental e 
controle de poluição desenvolvimento de tecnologias para a 
prospecção e explotação do ambiente marinho, assim, como 
o desenvolvimento dessas atividades em ambientes ditos tran
sicionais, tais como estuários, deltas, lagunas, mangues, restin
gas e lagoas costeiras, e mesmo em ambiente tipicamente 
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de águas inteiiores, com<:> ·nos, lagoas, açudes e barragens; 
gerenciamento costeiro; agricultura e m"aricUitura; e desenvol~ 
viinento de recursos humanos para a Oceanografía e áreas 
afins. _ _ _ _ - ------

Finalmente, queremos ressaltar que os profisSiOÔ"ais for~ 
mados nos últimos 15 anos pelos dois cursos de graduação 
em Oceanografia ex.isteiife-no país, apesar" das naturais e _reco
nhecidas dificuldades, têm sido aceitos e absorvidos pelo mer
cado de trabalho,_ es_tando presente hoje em quase todas as 
principais instítuiÇões brasileir~s cque desenvolvem atividades 
na área da Oceanografiã. Diante dessa realidade, que reflete_ 
o reconhecimento tácito desse profissional não apenas pela 
comunidade científicã. nacional, mas pela sociedade brasiLeira 
parece-nos que a única atitUde coerente c justa êregulamentar 
legalmente o exercício profisSional do Oceanógrafo, dando 
de direito à esse profissfoit'al o reConhecimento que já possui 
de fato. 

Sala das Sessões, 8 de Agosto de 1991. Senador Esperidião 
Amin. 

(A Comissão de Assuntos.Sociais-de.cisão termThlUiva.J. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os projetos 

lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

S?.bre a mesa, requerimento que seiá lido. pelo Sr. 1<:> 
Secretário. ·-. ·-· ·- · ·· -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 436, DE 1991 
Nos t~rmos do art. 215, combinado com o art. 255, I, 

c, ?o . Regtmento Interno do Senado Federal, requeiro seja 
rehficado o despacho inicial dado ao Projeto de Lei da Câmara 
n<:> 47, de 1991, para que dele cortste também o envio da 
matéria à Comissão de Assuntos EconÓmicos. '·" .. -

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1991. - Senado~ Rai
mundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Econc5m.icos 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido será apreciado após a Ordem do D.ia. .. . 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1<:> 
Secretário. · -· · -· · 

É lido o segu~nte: . 
REQUEkiMENTO N• 437, DE 1991 

Requeremos urgêm.aa, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n" 54, de 1991, que cria o Tribunal do Trabalho da 19~ Região. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1991. -Humberto Luce
na - Marco Maciel ~-_ Dirceu Carneiro - Ney Mar.~nbãJ) 
- Jutaby Magalhii<S - Divaldo Suruagy - Antonio Mariz 
- Pedro Simon - João Calmou - Fernando Henrique Cár~ 
doso - José Richa - Josaphat Marinho - Garibaldi Alves 
Filho - · Odacir Soares - José Fogaça - Maurício Corrêa 
- Beni V eras - Meira Filho - Mário Covas - CoUtinho 
Jorge- Nelson Carneiro - Ron.aldo Aragão - Wilson Mar~ 
tios- Hugo Napoleão-- Chagas Rodrigues- Lucídio Portella 
- Raimundo Lira - Amir Lando - Mansueto de Lavor 
- Alexandre Costa- José Sarney- Nabor Júnior-· Aluízio 
Bezerra - César dias- João França - Francisco Rollemberg 
- Magno Bacelar - Affonso Camargo - MárCio Lacerda 
- José Paulo Bisol- Mauro Benevides- Guilherme Pahneira 
- V almir Campelo - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira 
- Aureo Mello- Dario Pereira- Lourival Baptista- &duar~ 
do Supllcy - Albano Franco - Racbid Saldanha Derzi -
Júnia Marise - Cid Sabóia de Carvalho - Elcio JÍ 'vares 
- Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido será submetido à. deliberação dQ Plenário após 
a Ordem do Dia. ~·- ·-··- · · ·- · ~· 

~-·O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
. -recebeu a Mensagem no 199/91, através da qual o Senhor 

Presidente da República comunica que o Senhor Víçe:-Pre
sidente da República se ausentará do País, no período de 
8 a 16 de agosto de 1991, para realizar visita de ffãóalho 
aos Estados Unidos da América. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há orac!ores 
inscritos. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Irapllan COsta Jú
nior. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (I'MDB- GO. Pro
nundã o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ocupam a tribuna para fazer um 
breve relato de um incidente bastante desagradável, ocorrido, 
ontem, com um col~g~ nosso de Congresso Nacional, 6 Depu-
tado Freire Júnior. ' · 

Tal incidente_ é semelhante a um_ já ocorrido com u.m 
outro deputado, também do Estado de Goiás, e qU:t:; já foi 
objeto de manifestação nossa nesta Casa: 

Como todos devem se recordar~ _há cerca de um_ afio;
foi o Deputado Fema_n_çlo Cunha, de Goiás, .!ndeVidamente 
detido por uma patrulha da Polícia Militar do Distrito Federal, 
SQb a_.alegação de que os documentos do seu veículo se encon
travam irregulares. .. ···. ooo---· ·- . .. •• - • • 

Na ocasião, o referido Parlamentar d.emonstrou que os _ 
documentos do seu veículo estavam em perfeita ordem.. _Não 

- obstante, foi obrigado a abandonar o carro e, para chegar 
~ atê."a sua-residênCia .conseguiu, ·através de um amigo, uma 

carona em um carro que passava. 
Devemos lembrar que o Deputado Fernando Cunha esta

Va aconretido de derrame cerebral, com conseqüente dificul-
dade de locação. .. 

À época, uma dOiegação da Comissão.do Distrito federal 
se dirigiu ·ao Governã.dor Vande.rley Vallin, que determinou 
qué o·<;:rrroandan.te. d_Çl ,Polícia Militar toffiasse providências. 
Providências iniciais foram tomadas. Uma sindicância concluiu 
pela culpabilidade dos policias envolvidos no episódio. 

O Sr. Comandante da Polícia Militar, que é o mesmo 
comandante de hoje, houve por bem engavetar o processo, 
sendo por isso mesmo demitido pelo Governador Vanderley 
Vallin. 

Ocorre que o Governador Joaquim Roriz, voltando ao 
Governo do Distrito Federal, julgou de bom alvitre convidar 
novamente o mesmo comandante para a Polfcia Militar. On
tem, o Deputado Frehe Júnior, quando tentava evitar que 
o seu motorista fosse levado preso por uma ínfração mínima 
de trânsito, sofreu tentativa de espancamento a cassetete por 
parte de três policias militares e por um tenente da Polícia 
Militar. Diante ·da intervenção de vários deputados que se 
encontravam próximos, que acorreram em seu socorro, o inci
dente não atingiu proporções mais graves. Mas devo esclare
cer, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, que o Deputado Freire.. 
Júnior foi levado preso em um camburão, à força, pelos poli
Ci:rs militares do DistritO Federal. 

Providências foram pedidas, e o Comandante- da Polícia 
Militar prometeu tomá-las. Ocorre que fato idêntico já acon
teceu no passado, e as providências não foram tomadas. Acre
ditamos, até porque conhecemos·a estrutura tanto física quari-
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to moral do Comandante da Polícia Militar. que não são rnuitó 
avantajadas, que nenhuma providência virá a ser tomada. 

Por esta razão, queremos deixar este registfi:Yfeito __ ne_sta 
Casa, para que possamos, rib futurO~ caso nada venha a aconte
cer, cobrar providências -do Governador do Distrito Federal, 
do Secretário de Segurança Pública, e de quem de direito. 

Devo fazer um outro registro. A época· do- acóilteCftriento 
anterior, com o Deputado Fernando Cunha, houve uma con
vocação para que o Comandante da Polícia Militar compa
recesse a esta Casa para prestar depoimento. Em vírtúde da 
atuação do então Presidente da Comissão do Distrito Federal, 
Senador Mauro Benevides, que hoje ocupa a Presidência desta 
Casa, da sua amizade com o Governador do Distrito_ Federal 
e da amizade do Senador Maurício Corrêa com o Cõthandante 
da Polícia Militar, houve um certo protecionismo para que 
ele não fosse aqur devidamente interrogado sobre _o fato. Re
putamos que essa tolerância do Senador _Mauro _Benevides 
e essa tolerância do Senador Maurício Corrêa auxiliaram para 
que episódio tão desagradável e tão violento viesse as~ repetir._ 

Era este o regis't'ro, Sr. Presid_ente1 _Srs. Sen3_~_ores, _que 
nós, muito a cánüagOsto, fazemos aqui. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. .-

0 SR. JúLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.).:...._ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, realiZai~se-á ama_nhã em Cuiabá .um s.e.o:iJ.nátiQ __ 
sobre_os problemas energéticos de Mato G!osso, cujó--fs_fUiltó
já for abordado nesta Casa vádas vezes pelos parlamentares 
do Mato Grosso. · --- - - --

Mais uma vez, quero registrar, com é:sfe meu pronuncia
mento, um apelo ao Ministério da Infra-Estrutura no sentido 
de resolver os problemas energéticos de Mato Grosso, apelo 
esse que é objeto de pronunciamento que vou_ entregar à 
Mesa. Anexo, também, um requerimento de informações com 
relação à situação da Usina Hidrelétricil do Rio Manso, cuja 
construção foi iniciada no Governo do ex--Presidente José Sar
ney e, logo após a posse do Presidente FerJlando Collor de 
Mello, foi paralisada por decisão do Ministério da Infra-Es
trutura. 

Com a entrega destes documentos, fa-ço votos ao se_ntido 
de que, se Deus quiSer, este -Governo-seja iluminado para 
que po-ssa trazer a iluminação para Mato Grosso através da 
Usina Hidre1étrica do Rio Manso. Muito obrigado. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
JVLIO CAMPOS EM SEU PRONU}{CJAMENTO: 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, em 
18 de fevereiro de 1981, foi asSírtado um convênio entre os 
Ministériás de Minas e Energia e Interior e o Ggverno_ do 
Estado de Mato Grosso para·a construção da Usina Hidrelé
trica do Rio Manso, que seria implantada e operada pela 
Ele_tronorte, gerando 210 MW de energia e,_garantindo bene
fíciOS rriillt'i-plos -para- o -nosso -estado.-

Além -da geração de energia, o projeto controlará as 
cheias do rio Cuiabá, protegendo especialmente as Cidades 
de Várzea Grande e Cuiabá, e contribuirá para o aumento 
das descargas do_ rio Cufab_á nas estiagens, permitindo a dilui-

ção de efluentes- doméstícos e industriais atualmente lançados 
no rio sem tratamento, com a conseqüente redução em custos_ 
-de obras de saneamento. -

Paralelamente a esse benefíciO, o aumento do tirante 
no rio Cui3.bá propiciará a melhoria das condições de nave
gação entre as Cidades de Cuiabá e Porto Cercado e gafan-tirá 
a disponibilidade de água no rio Cuiabá, capaz de permitir 
a irrígação de cerca de 50.DO<T]1_? _c!~_!e_rr~s propícias·_a_ este 
firff, à margem direita do rio, próximo à capital. 

O Governo do Estado de Mato_ Grosso já illiegralizou 
a sua parcela de investimento prevista no convênio, tendo 
a Eletronorte também dispendido parte de sua cota, mas não 
houve nenhum desembolso por parte do Minter, fazendo com 
que o projeto fosse interrompido e trazendo sérios transfornos 
para o Estado de Mato Grosso. 

Dez anos depois, não temos ainda a hidrelétrica cons
truída, e impõe-se a retomada da negociação para repartir 
os custos de sua implantação fora do âmbito do setor elétrico, 
para t:vitar a descaracterização dos objetivos múltiplos do 
projeto. 

Não podemos aceitar passivamente ·essa parali"Saçlo, que 
tantos danos tem causado ao nosso estado, e fazemos um 
apelo ao Senhor Minístro da Infra-Estrutura no sentido de 
retomar ·os entendimentos e deteirniria! o imediato reínício -
das obras, antes que se perca o que já foi feito, con( sérios 
prejuízos para a nossa economia. 

O Estado de Mato Grosso precisa da Usina Hidrelétrica 
do Rio Manso para viabilizar o seu desenvolvimento, e não 
podemos esperar mais, sob pena_ de_ comprometermos mais 
ainda o nosso futuro e perdermos todos os _benefícios -adicio
nais do projeto. 

Espero que o Governo Federal seja sensível ao nosso 
apelo e às necessidades do nosso estado, concluindo no menor 
tempo possível a construção da hidrelétrica e honrando assim 
o compromisso assumido em 1981 com o povo mato-grossense. 

Era o que tinha a dizer. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

Requeiro. nos termos regimentais, seja solicitada ao Se
nhor Ministro de Est;;~.do da Infra-Estrutura, a seguinte infor
mação: 

1. Se_e.xiste um cronograma para a construção da Usina 
Hidrelétrica do Rio Manso. 

- 2. Quando será reiniciada a construção? 
3. Qual o prazo previsto para a conclusão das obras? 
Sala das Sessões, 1~ de agosto de 1991.- Senadqr Júlio 

Canipõs. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
--Albano Franco -- Amir Lando -- AureO Mello - Beni 

V eras - Darcy Ribeiro - Fernando Henrique Cardos_o _
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Iram Saraiva -
José Fogaça- José Sarney-Júlio Cãmpos :._Magrio Bacelar 
- Maurício Corrêa - Moisés Abrão - Nelson Wedekin 
- Ney Maranhão - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
Valmir Campelo. -- · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra -aCi iiobfeSei:laOõ! JOSé-E"dU.arGo~"(PãUSa.J- --

S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n•28, de 1991 (n'2/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano 
Nacional de Informática~e Automação- PLANIN (de
pendendo de pareceres das Comissões de Educação e 
de Assuntos Económicos). ~~ ~ ·· ~-

. A Presidência informa ao Plenário que foram apresen-
tadas quatro emendas à Comissão de Educação dentro .!lo .. 
prazo regimental. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Educação, que 
será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 247, DE 1991 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 28, de 1991 (Projeto de Lei n• 2-C, de 1991, 
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o II Plano 
Nacional de Informática e Automação- PLANIN. 

Relator: Senador Josapbat Marinho 

Relatório 

l--Aprovado na Câmara dos Deputados, vem à revisão 
do Senado o Projeto de Lei n• 2-C, de 1991, originário dó 
Poder Executivo e que "Dispõe sobre o II Plano Nacional 
de Informática e Automação - PLANIN". 

2 ~Como proposto pelo Executivo, o plano foi aprovado 
na Câmara para viger por três anos, a partit da data de_ publi
cação da lei (arf. 19 e~). tendo sido admitidas várias emendas, 
na apreciação da maté1ia por diversas comissões. 

3-No Senado e perante esta Comissão de Educação, 
foram apresentadas quatro emendas pelo Senador Amazonino 
Mendes. 

Parecer 

1 -O estudo já feito pela Câmara dos Deputados, em 
diferentes comissões, permite que se resuma o exame_ da pro~ 
posição, sobretudo em face da urgência de tramitação do proM 
jeto. ~ ~ ~ - ~· __ 

2-Dispõe a Constijuição __ que compete privatiVamente 
à União legislar sobre informática (art. 22, IV). A par disso, 
estabelece que ''O Estado promoverá e incentivará o_çlesenvol
vimento científico, a pesquisá e a capacitação tecnológicas" 
(art. 218), assim como ''apoiará a formação de recursos huma
nos'' nessas áreas (§ 39) e "apoiará e estimulará as empresas 
que invistam" nesse domínimo (§ 4~'). 

Ao regular "o dever do Estado com a educação", certas 
garantias enumeradas, entre outras a de "acesso aos níveis 
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um" (art. 208, V). 

3-O projeto de lei ora apreciado aprova plano con
soante o qual "a política nacional de informática tem por 
objetivo a capacitação do País nas atividade• de informática, 

em proveito do progresso social, cultural, político, tectiológicb 
e económico da sociedade brasileira" (2. Objetivo.) 

-·--·Para alcançar esse "alvo permanente da polítiCa", três 
objetivos fundamentais são previstos: · -

-"competitividade na produção de bens e serviços de 
informática"· 

- "des~nvolvimento tecnológico, entendido como a ça- _ 
pacidade de gerar, desenvolver, aperfeiçoar, ·absoi·ve-t e ·sele
clonar tecnologias que pe-~itam o projeto, produção e comer
cialização de bens e serviÇos com soluções próprias e inova
doras"· 

-'"informatização crescente da sociedade de brasileira" 
(2. Objetivo.r - - ~ 

Assim, e prevendo "ações coot.dena_das,·~ _o plano elucida 
que sua estratégia será "desdobrada em diretrizes e metas," 
realmente descritas ao longo ·do texto . 

-4- Examinadas tais "diretô.zes e metas," que visam, 
em termos genéricos, à disciplina do uso da informática- e 
ao desenvolvimento dela e da tecnologia naciOnal específica, 
s~m esquecer a eleyação do~ recursos_ ~umanos, observa-se 
que são compatíveis com as linhas básiCas da educação e do 
aperfeiçoamento tecnológico do País, definidas na Constitui
ção. 

5- As quatro emendas apresentadas não alteram essa 
conclusão. A primeira propõe a supressão do capítulo refe
rente à "aplicação de incentivos," no pressuposto de que tais 
favores fiscais já riàO subsistem diante do art. 41 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. A segunda sugere nova 
redação ao art. 19 e s_e_u parágrafo, para reduzir o prazo do_ 
plano "até 29 de outubro de 1992". Entende o nobre 11utor 
da emenda que a política nacioriãl de informática, Vigorante 
desde 1984, não produziu o resultado esperado, sendo "teme
rário," em conseqüência, estendê-Ia pelo prazo do projeto, 
que é de três anos. A terceira emenda preconiza a supressão 
de "todas as remissões ao art. 22 da Lei n• 7 .232, de 29 de 
outubro de 1984". Segundo a justificação, a itorimi ieferida 
.. estabelece, em caráter permanente, a reserva do mercado 
de produção de bens e serviços de informática, em função 
das empresas nacionais definidas no art. 12 daquela lei, coli
dindo_com o art. 171, § 19, I, da Constituição de 1988, que 
"só admite a proteção temporária em favor de empresas de 
capital nacional". A quarta emenda, como desdobramento 
da terceira, pleiteia que se substituam "as referências a empre
sas de que trata o art. 12 da Lei n9 7.232/84, por empresa 
brasileira de capital nacional, nos termos Qo art. 171, inciso 
II, da Constituição Federal". 

6- Como se vê, as emendas não alteram o plano no 
que concerce a ciência,_tecnologia e ~dll~ção, que seria maté
ria da competência desta comissã_o, antes envolvem aspectos 
sujeitos ao exame da Comissão -de Constiturção é Justiça ou 
da de -AssuntO$ Econômicos. 

Se a 2~ emeda, que reduz o prazo do_ Plano, pode ser 
apreciada por esta Comissão, parece-me que merece rejeição. 
Se a política de iiiformática iniciada em 1984 não produziu 
todos os efeitos esperados, daí não se há de inferir a -inconve
niência de multiplicar esforços na conquista de outros êxitos. 
Ao contrário: as conquistas já feitas servirão de suporte a 
novos avanços. 

7- Nestas condições, o parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei n• 2-C, de 1991, da Câmara dos Deputados, 
res•alvado o pronunciamento da Comissão de Assuntos Eco-
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nómii::õs, já pieVísto il_o-despacho de di~tribuição, e_o da Co
missão de Constituição e-Justiça, ora sugerido. 

Sala das Comissões, 25M junho de 1991.- Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente - Josaphat Marinho, Relator -
Eduardo Suplicy- Teotónio Vilela Filho- Garibaldi Alves 
Filho - Wilson Martins - Hugo Napoleão - Meira Filho · 
- Amir Laudo - Aureo Mello - Jonas Pinheiro .- João 
Calmon - Ronan Tito - Esperidião Aniin. -

O SR. PRES!DENTE (Alexandre Costa) - O parecer 
conclui favoravelmente, sendo contráriO à Emenda n~ 2. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 438, DE 1991 

Nos termos regimentais, requéiro que so't?!_e o Projeto 
de Lei da Cãmara n• 28, de 1991 (n' 2, de 1991, na Casa 
de origem), de inciativa do Presidente da RepúbliCa_,_ que dis
põe sobre o II Plano Nacional de Informática e Automação 
- PLANIN, além das comissões constantes do despacho ini
cial de distribuição, seja ouvida, talt'!bé~. a-comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, para exame• das emendas. 

Sala das Sessões; S<le agosto de 1991. - Louremberg 
Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania proferirá o seu pa-recer oportuname!lte._ _ _ __ 

Concedo a palavra ao nobre- Senador José Eduardo, para 
proferir o parecer da Comissão de Assuntos Económicos_. _ 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB - PR. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Relatório 

Aprovado na Câmara dos Deputados, .v~m ~revisão do 
Senado o Projeto de Lei n' 28, de 1991, on$máno do Poder 
Executivo e·que "dispõe sobre o II Plano NaCional de Informá
tica e Autoriiação - PLANIN". _ _ _ _ _ _ 

O Plano aprovado na Câmara terá_ vígênciã por três ~nos, 
a partir da data da publicação da lei, durante os quais _as 
ações previstas deverão propiCiar o alcance dos seguintes obJe-
tivos: - -

(I) competitividade na produção de bens ~ serviços de 
infOrmáliC~l;-- - -- ---~ -- "-

(II) desenvolvimento· tecnológico; e .· __ . . 
(III) informatização crescente da sociedade braslle1r~. 
No Senado foi distribuído à Comissão de Educaçao e 

a esta Coniissã~ de Assuntos Económicos e o da ComiSsão 
de Constituição e Justiça, então sugerido. -

Foram apresentadas quatro emendas ao PLC n~ 28, de 
1991, a seguir sintetizadas: _ .. _-

-emenda n' 1: suprimindo o capítulo 4 do II PLANIN 
relativo a aplicação -de incentivos; . 

-emenda n~ 2: substituindo, no art. 1~ do proJeto, os 
dizeres "pelo período de três anos" por .. até 29 de outubro 
de 1992" e acrescentando parágrafo único- pelo qual "todas 
as ações previstas no II PLANIN deverão- encerrar.se na data 
prevista no caput deste artigo"; . 

-emenda n9 3: suprimindo todas as remissões ao art. 
22 da Lei n• 7.232 de 29 de outubro de 1984; 

-emenda n9' 4: substitUindo, em todos os dispositivos
do II PLANIN as referências a empresas de qu-e- fi·ata -o 
art. 12, da lei n~ 7.232/84, pelos dizeres "empresa brasileira 
de capital nacional, nos termos do art. 171, inciso II, da Consti
tuição Federal". 

Parecer 

De conformidade com o inciSO. II, do art. 7o da lei 7.232, 
de 1984, e vencido o prazo de vigência do I PLANIN, vem 
à deliberação do Poder Legislativo o II PLANIN, instrumento 
de execução da Política Nacional de Informática. 

Após 15 anos de ações governamentais voltadas para o 
estabelecimento de um setor de informática no País, com 
vistas à capãcitaÇão tecnológica nesta área, iriuito já foi alcan
çado e muito mais ainda poderá ·ser -realizado, dependendo 
de uma necessária correção de curso-da Política Nacional 
delnfom1ática ase expressar no II Plano Nacional de Informá
tica _e Automação, <!ra e~ di~cuss~?· O p~ojeto _de l~i do 
EXecutivo ac:eftada:men"ti propôs medidas orientadas para a 
busca de maior competítividade dos produtos de nossa indús
tria de informática e de maior e melhor formação de nossos 
recursos humanos nessa área de alta tecnologia. Na Câmara, 
o projeto do II PLANIN foi aprimorado pela ~presen~ação 
de inúmeras emendas e do substitutivo da Com1ssao de Ciencia 
e Tecnologia,, Comunicação e Informáti~a. que·; -com.~-~i_gumas 
emendas supressivas foi aprovado pelo Plenário. O PLC n~ 
28/91 ora em discussão nesta Casa, propôs acréscimo de recur
sos-p~ra a consecução de metas consideradas como insuficien
temente dotadas pelo projeto de lei do Executivo e a criação 
de instrumento de avaliação do II PLANIN, pela Câmara 
dos Deputados. - _ _ . __ 

Em que pesem as alterações feitas na Câmara dos Depu
tados e que aperfeiçoam o projeto de lei do Executivo, persis
tem alguns pontos no PLC n~ 28 que merecem reparos como, 
acertamen-te, apontaram emendas apresentad3:s nesta Casa. 
Dentre esses pontos a serem alterados, figuram a manutenção 
do conceito de empresa nacional, superado pela definição 
constante do Art. 171, ínciso II, da Constituição Federal e 
o- sistema de acompanhamento do PLANIN, atribuição do 
Congresso e que, no PLC 28, está restrito ã Câniara dos
Deputados. 

Quanto às emendas apresentadas, recebeu parecer favo
rável a de número 4. A emenda de número 1 recebeu parecer 
contrário, considerando-se a relevância dos incentivos à -~ispo
sição das empresas de informática-na_ atual fase- de transição 
para o término da proteção especial. A emenda n~ 2 recebeu 
parecer contrário, com base no inciso II, do art. 7~ da Lei 
n~ 7.232/84, já que sê considera que, -mesmo na situação de 
término da proteção especial às empresas brasileiras de capital 
nacional, em 29 de outubro de 1992, persistirão ações que 
o governo brasileiro d~~e~á empree~der par~ a promoção 
da capacitação tecnológica na área de mformátlca. A emenda 
de número 3 recebeu parecer contrário em benefício da atua
Ç~9 d_e empresas brasileiras de capital estrangeiro na área 
reservada- estabelecida na Lei n9 7.232/84 -enquanto durar 
a proteção especial às empresas de capital nacional. 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n9 28, de 1991, na forma do substitutivo em anexo. 

É o parecer. (Muito bem!) 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÁMARA N• 28, DE 1991 
(N• 2191, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática e Auto
mação-PLANIN 
O CongressO_ NaCiOnal decreta: - - - --_ 
Art. 1' Fica aprovado o II Plano Nacional de Informá

tica e Auto moção- PLANIN, pelo período de três (3) anos. 
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Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

PLANO NACIONAL DE INFORMÁTICA 
E AUTOMAÇÃO 

II- Plaoin 

II PLANIN - INTRODUÇÃO. 
1 - Introdução 
O desenvolvimento da roiçr_oc;:]etrônica e a crescente digi

talização dos processos e produtos e a disst}mjnaçáo dos-pro-_ 
gramas de computador ·generalizaram o uso da informática. 
Suas aplicaÇfres·estâO eril todas atividades,_da área dom~st~ca 
à espacial. Para o ano 2000, em âmbito mundial, está 'pféViSta
uma comercialização de cerca de US$ 200 billiOéS -em compo
nentes microeletrônicos, além de USS 500-bilhões em compu
tadores. Estii±t3~e qUe os programas de c-omputador alcanc_em 
o valor adicional deUS$ 3()() bilhões,chegando-se a um total 
de cerca de US$ I trilhão de faturamimto da indústria de 
irifonilãtica. - _ -- ---

A indústria nacional de informática, ape~arae ainda não 
ter alcançado padrões de preço e qualidade compatíveis com 
níveiS Tnternaciohais, está cáminhando rapidamente para os 
estágios fi:hais- da fase de implantação para ingressar ila Jase 
de sua definitiVa corlsõlidação. Os dados apresentados no __ ane_
xo II deste plano, assim como as conclu~õ~~-de an_ál_i_ses ~ealiza
das, demonstram os resultados alcançados ao foJ:!gO ~o~_~lti
mos anos. 

Os avanços da indústria- brasilel!a de IDJoríilátiéa- têm 
sido difiCultados pela ausência _de uma ~icl..llaç~(!--ª"~e_quada 
das políticas dirigidas para-õs vários segmentos do complexo 
eletrónico nacional (infõrmátLca:, telecomunicações, automo
tivo, eletrônica de consumo~ de entr~teni!ll~nto)"-A integra-_ 
ção dessas políticis e _uirt reqUisito indispensável para dar 
sustentação ao salto qualitativo e para a elevação do poder 
de competitividade da indústria de informátiç:a. -_ -. ---

Paralelamente, a atuação do Est~do, de ~~nei_rª" suple
mentar às forças de mercado, deve assegurar estímuloS ade
quados tanto para preservar os ganhos já alcanÇados como 
para manter ritmo de desenvolvimento da indústria brasileira 
de informática cdfupàlível coro os objetivos mais amplos de 
modernização da sociedade. _ _ _ --_---_ ------_-------,-----

A produção de bens e serviços de infoiináfíCã, ajUsfadá 
à realidade nacional, e o seu adequado uso, são ·de valiosa 
importância na solução das graves carências sociai_S com que 
se defronta o País, e na reciclagem de seu p~rque Industrial. 
A flexibilidade das soluções informatizad3:s permite ajUstá-las 
às grandes diversidades regionais, Sóbtetudo se geradas nas 
respectivas áreas de aplicação, esfiinlllando-se a capacitação 
locaL Será indispensável que ocorra uma forte ç:çoperação 
entre produtores, universidades e institutos d~ pesquisas, para 
consolidar a criação de_ competência em níveT:fegiOnal. 

O Brasil ainda apresenta um quadfo modesto no uso 
da infOrmátíca, sObretudo da microinformátíCa. Assirii, deve 
ser estimulada a informatizaÇão nos diversos setoref) d~ ati~ida
de, com vistas àmelhoriaem_seudesempenho. Isso'deiDandará 
preparação de usuário, em todos os setores, e o for-necimentO 
de produtos e serviços com crescente relação ~e de~c:_~penho 
I custo. · ·- · 

A Política Nacional de Informática, explicitada neste-pia--· 
no, norteará as ações do_ setor de informática- rio ·perlõdo 
de transição dos próximos anos. · 

A consolidação do setor objetiva manter ·a capaci~ação 
tecnológica nacional e propiciar a oferta de produtos de quali~ 
dade, de tecnologia atual e de preços competitivos, que aten
dam a sociedade e possam disputar parcelas de mercado ex
terno. 

Neste sentido, os programas de melhoria da relaçáo de 
preço e desempenho são parte integrante da estratégia do 
Governo para o setor, e objetivam a detinição dos produtos 
e/ou segmentos que contarão com mecanismos de proteção 
llõs próximos anos, Visando a Obtenção dos padrões de compe
titividade que as empresas enfrentarão a partir de 29 de outu
bro de 1992. 

. -II PL.\:NIN __:DBJETIVO. 

2- Objetivo 

A Política Nacional de lnformátíca tem por objetivo a 
cãpacitação" do País nas_atividades de i~foiriiática, em pi"ovéito 
do progresso so,cial, cultural, político, tecnológico e econômico
da sociedade brasileira. 

_ CÜiii vistas- -~c_at!~gi~ ~ste a1Võ _E_C'nniinente da política, 
definem-se para ci II PLANIN três objeflvós: · · · 

- 2.1 ..,..- Compedtividade na produção de bens e serViços 
de informátiCa, atrayés da oferta dt! __ produtos e serviços com 
tecnologia atualizada, bem- como -preço e qualidade compa
tívets-connríveis inte·rnacionáts; - - -· -·· · 

2.2 -_DesenvolVirilénto tecriÕlógico, entendido OOiiiO- 3 
capa~idade de gerar, deserivolVer ~ :ipe"rfeiçoar, absorver e sele
ciOn·ar tecnOlOgiaS qüe petmit_am·o ·projéto; proGução e comer~ 
ci~Ii.Zá.ção de bens e serviçOs com_ soluç:ões próprias e inova:. 
deras; -- -

2.3- Informatização_ cr_escente da sociedade brasileira,. 
visando aumento-de produtividade e moderiií:Zaçãõ -do--País,_ 
com ênfase na informática social e na·autoinoção dos processos 
prOdutivos. ·· · --

. _II- PL~Nl:' -ESTRATÉGIA DEAÇÁO 

3 - Estratégia de Ação 

Para que o objetivo do II PLANIN seja atingido, diversas 
ações co-ordenadas devem ser levadas a termo, envolvendo 
o governo, empresas produtoras e usuários de bens e servíÇõs-
de informática. - .,. -

A orientação, coordenação ê estímulo das atividades de 
infOfmâtica--serã-assego.radá,- em nível governamental, pela 
attiiição hatrilônica-dos órgãOS da Administração Pública, sem
pre que· neceSS"ário, segundo resOluções específicas de procedi
mentos baixadas pelo Conselho Nacional de Informática e 
Autóm<t<;âo- CONIN. 

Em consonância com a Política Industrial e de CoiD.é_r_CiO
Exterior, a Política Nacional de Informática - PNI conta 
com um conjunto de instrumentos, taiS cótho:-a:poio à capaci
tação tecnológica, política de importações, política de exporta
çõ~s, utilização do poder de compra do Estado e política" 
de financiamentoS; bem como lnéCánismo·s para a melhoria 
da qualidade de produtos e servíçós de infórmáfica: Adicional-_ 
m~nte, a PNI conta com. os incentivo_s fiscais, previstos na 
legislaçãO~ Os incentivos fiscais- do- setor deverão ser p-riorita

-iiameitte direcionados- à capadtação tecnológica e reestru:.:=
turação industrial, com ênfase riOs segmentos de microele-
tfõniéa e s-oftware. - - -

-A estratégia de ação deste plano encontra-se desdobrada . 
em diretrizes e metas que especificam as ações a-serem ado ta
das em quatro campos: uso, produção, pesquisa e desenvol-
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vimento, formação e desenvolvimento de recursos humanos 
em informática. 

Sempre que recomendável, as ações descritas neste plano 
deverão ser complementadas por planos setoriais, de cuja 
definição participem o Governo,_ a cO~unidade técnico-cien-
tífica, as empresas produtoras e os usuários. · 

3.1 - Uso da Informática 

A generalização do uso da in_formática~ pri.oàpalment.e, 
após na acelerada propagação da microioformálica e sua asso
ciação com as telecomunicações, a1ém de sua disseminação 
na vida doméstica e nas atividades de automação comercial, 
bancária, e industrial, tém contribuído para a t:cutsfonnação 
de todas as atividades da sociedade, nos seus ~ econó
mico s.ócial, político e cultural. Essá disseminação trãzreftexos 
diversos sobre os individuas, as institUições e a sociedade 
como um todo. 

Tendo em vista esse caráter revoluciooário óa apliCação 
da informática, deverão ser adotados mecaoísm.os capazes de 
proporcionar à sociedade os meios necessários à sua ínfonna-
tização. -

Nesse sentido, a tecnologia de uso deve estar .......;ada 
com as demais. Assim, de modo a otimizar os beoefícios da 
infoimãtização da sociedade, é indispensável contar oom a 
produção local de bens e serviços de infonnátíca. bem como 
o País ter o domínio tecnológico sobre o ádo completo d~e 
sua concepção até o uso. Desta forma, os produtos tenderão 
a refletir mellior as asPirações e especificações do usuário. 

Por sua vez, o Brasil vem buscando dinamizar e acelerar 
a automação dos processos produtivos (industriais, agrícolas 
e agroindustriais), de modo _a obter g:Jaior produtividade e 
competitividade para os produtos brasileiros, especialmente 
no mercado externo, em conformidade com a Política Indus
trial e de Comércio Exterior. Assim, a automação dos pro
cessos produtivos é definida como área prioritária, neste-pia· 
no, no que diz respeito à aplicação da infOrmática no Pais, 
devendo decorrer de Programas de Competitividade Industrial 
-PC!, tal como previsto na Política Industrial e de Comércio 
Exterior. 

A melhoria dos serviços públicos de interesse social repre
senta grande desafio ao Governo e a toda sociedade brasileira. 
Portanto, a informática social, ou seja, os recursos de informá
tica apJicados à saúde, educação, segurança pública, trans
porte, abastecimento e previdência social, justiça, entre ou
tros, é também definida como área prioritária neste plano, 
visando a moderniZação dos serviços sociais básicos e a valori
zação do cidadão. No contexto de modernização da adminis
tração pública e necessário dar prioridade, também, à informa
tização da gestão governamental, visando torná-la mais efi
ciente e ágil. 

Atendendo à aspiração da sociedade brasileira e para 
que a mesma possa ser beneficiada, o poder de compra do 
Estado deverá ser acionado visando a aceleração do pro~§SO 
de informatização, assim como a promoção do desenvolvi
mento do se to r de informátic3 e a melhoria da competitividade 
das empresas brasileiras de capital nacional, preferencialmen-
te pelo uso de tecnologia gerada no País. · 

Devem ser considerados e avaliados, nesse processo, os
impactos culturais, econômicos, políticos e sociais ~a que 

sej~ promovidos os ajustes necessárias ao treinamento e 
aproVeitamento da mão-de-obra empregada, ao controle do 
ritmo de introdução das novas ecnologias e a formação de 
Recursos H~r:_nanos a_~equados a elas, para evitar problemas 
de desemprego e desqualificação da mão-de-obra, ao acesso 
aos bancos de dados e aos problemas ligados à transmissão 
de dados transfronteiras. c· . . 

3.1.1 - Diretrizes 

1 - A ação governamental deverá ser orientada para 
a irtforma_fização da sociedade brasileira, de forma crescente, 
em prove1to do seu desenvolvimento social, cultural, político, 
científico, tecnológico e eco-nôrriico. _ _· - '- _ o-o __ 

2 - O Governo e suãs agênCias -a e fomento darão prio-ri
~de ao~ proj~_t~~ de informatização voltados parã. a informá
tica social (pnnc1palmente nos setores de saúde, educação, 
justiça, defesa nacional, segurança pública, transporte públi
co, abastecimento e previdência social), bem como ã moderni
zação da administração pública e a automação dos processos 
produtivos (industriais, agrfcolas e agroindustriais.) _ 

~ " 3-Na administração Pública, a utilização da informática 
deve promover a melhoria dos procedimentos, com vistas ao 
pronto atendimento ao cidadão. 

4 - Os prOcessos de descentralização política e adminis
trativ'!,, em particular os decorrentes da Constituição de 1988, 
deverao ser executados de forma a facilitar a integração e 
a comunicação de dados entre as diversas esferas de Governo. 

5 - As aquisições de bens e serviços de informática, 
pelos órgãos e entidades governamentais da Administração 
Pública Federal, direta ou indireta, as fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob 
o controle direto ou indireto_ da União, serão realizadas de 
forma ~ordenada e articulada, dando-se preferência àqueles 
produzidos por empresas brasileiras de capital nacional, na 
forma da lei. 

6 -Os órgãos e entidades governamentais deverão exi
gir9 sem-pre ·que possível, nos processos de aquisição de bens 
de informática, a certificação de confoimidade às normas na
cionais e às especificações técnicas deStes bens. · 

7- Será garantida a privacidade do cidadão. 
~-Serão promovidas condições de forma que os órgãos 

públicos forneçam ao cidadão informações de seu interesse 
particular, ou de interesse_coletivo ou geral:-resSalvadas aque
las cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado, bem como percebam do cidadão reivindicações, 
recla~açóes, críticas ou suges!õ.es de seu interes_se particular, 
ou de interesse coletivo ou geral. 

9-Nos processos de automação devem ser considerados 
os fatores de natureza empresarial e também avaliados os 
if11pactos sõCio-econômicos à lUz -dàlegislação eSpecífíGa~ prin
cipalmente quanto aos seguintes aspectos: 

a) garantia de iniormação. e_ riegociação antecipada aos 
trab?lhadores §Obre 9s_ -processos de automação, inclusive 
quanto à tecnologia a ser empregada; _ _ 

b) ajustamento nas estruturas de empregO e-salário; 
c) retreinamento e reaproveitamento de mão-de-obra; 
d) presetvaçáo da saúde física e mental do trabalhador; 
e) necessidade de modernização do processo produtivo 

daempre&a. · 
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IETII 

1. Rui izar tstudos sobre o pro
c~sso d~ infor11tiuç:lo <la 
socitd~dt brasiltira,incluln~ 
do a avaliaçlo ~o' i•Pac:tu 
socí1is, econõaícos, poli ti~ 
cos t culturais, ate 1993. 

2. hplantar Progrua dt lnfor· 
a.itlcil Social, ilpoiado na e
lALor~lo • i•Pitunt.!!o;lo de 
Phnos Sttoriais de- lnroru
ti:r•do, ptlO-' õr1los t tnti
dtdes governue-nhd s rtspon
sivtis pela prtshçlo de str· 
viços ptâolicos, visando a IG
dtrni:raçio t SlltPI it'iaçi-J 
dtssrs serviços, 1t~ 199:3. 

3. IIPhntlr SS1 nücleos <lt· 
infonitica educ.ltiva, desti
nados 1 111t.mos t prot'tssorM 
dt 1º, 2!! t ~ graus .:!o sis
teaa roraat de tnsino, cons:ti
tuidos por grupos interdisci
PI intrts dt e.:lucGdore-5, tllpe

clallstas e tecnicos, equipa~ 

Hnt~, sist~•u t prograaas 
CotPut~ionais deo supor·h ao 
m:otapl icaçlo da infor•itic• 
educ;ativa, •tf 1993. 

IECIISIS 
PIIZI tG[IITES tiS .ILIIES 

(Mil IIII> 

1.1 L~!Janta.tnto e an.ilist dt da~ 3 anos 
dos pan aval it11;1'io do t-stii9:io 

~ lc"~~os de Cusbio 
GoYerno 

de infor•atin~to da socieda~ 
de bnsiltirl. 

1.2 A~Jal iaç3o do papel do Es1:a.:Jo 2 anos 
no procuso dt inforaatizaç3o 
dt soCiedlde bnstleira. 

1.3 Fonulado d! prOPosi:a d~ po- 2 anos 
lftica de ilifonatizaçb da· 
~iedade bnsil~ira. 

- Entlodtd.ts 
de Classe 

- Univtrsi~ 

dade 

2.1 Elaborat1io d~ Pla'nos - s~to- 3 anos 
riais di!' lnfÕraaU..za~;~o para 

- õrgl!os de Custrio 
Governo 

1 AgricuH:un, Aba!hcitento, 
Justiça ~Segurança Piibl ica, 
Previdéncia Social e 11eio 
Atbiente, entre outros. 

- Enti.:ltde:s 
de CliSS:t 

- Univff'si
dades 

2.2 Atual i zado dos PI anos Seto- · 1 ano 
riiis de lnforaatiza~;~o et 
Saiide e nos Transportes. 

3.1 lllPhntado de 179 tentros, 3 anos -HEC/PROHIHF'E 
270 subcentros de lnfortática -Agências de 
na Educaç:lo de 1!!, 22 9raus Fo1ento 
especiiil e supletivo ~ CJED, ~secrti:ariu 
JUnto is Stcretarin de Eduta· Esttduais cie 
~:lo iituadas ea capitaiS' e ci- EdtJc~~;lo 
doôes de tidio- e 9rt.nde porte·, ..JJniYer:sida-
que integral as regiries geo- des .. ~ 
educ•cionaí:s Drasi1eirlls. 

3.2 l1plantaçlo dt' 57 Centros de 3 ~nos ~!1Et!PIWHINFE 

lnf'or•.itiu n.t Educa~~o Tílc- -A9. Fo1ento· 
nica-t:IET, ,iuato- is institui- ~E,c.Tec.Fotd. 

~ts federais: c1t ensino Ucni- -centros Fea. 
co. __ dt Educ&<:lo 

Tttnolõg1ca 

3.3 l~?t.ant~çto dto 4S centros dt 
inf'orútica na E~c•çlo SuPe

rior-<:IES, vinÇUhdos i insti
tuidu d-t ensino superior,pa
ra 1 realizaç~o de pesquisa 
c:itntif'ic1 de- eariter intH"~ 
disciplinar- t fonaç~o de re
CW'sos hulaanos. 

3 onos ·IIEC1PROHIHFE 
-Aginc i as. d.t 
Fotento 

-lnstitui..:&ts 
de Ensino 
5\J~ttrior 

312,0 
<MEt> 

312,0 
<MEC> 

265,2 
<nEC> 

Sexta-feira 9 4549 

Ctll\tiiiiMITS 

Os recursos neces
sãrios Slr::~ alocados 
nos orçaunto!- de ca
da ôrg:l:o do governo 
~volvido 

A partidpaçio d11 

Uni So representa 15z 
do 11alor do projeto. 
Ass-it,Stl~ iJPlant.aç:lo 
está Condici~nad.!l 11: 

recursos de .contra?ar
tid• .1" E't&dos. 
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4. útrutur~r e iaphlltolll", nos 
principais centros urbanos do 
p~is, "Ctntnis dt Strv.\çóS 
lnttgrados" t "Servio;os:' de 
lnfonaç,~es 10 Cirla~to'" ,llpoi a
dos na infonatizaç~o t na in
tt9rlto1~o das i'l)for•aç3ts de 
lntH"esse pijbnco,Jantldas por 
úif'erentrs tJf~ns de 9DYerno, 
•ti fl!l. 

5. Estn~turar e i1phnbr HCI
niSIOS de CQIPr.as preitrtnci
•is, iDtlo b'tdo, olt btns e 
Hrv;ç_r,s: pro.Nz.i40s p;)f' HPrr 
lU _,.Hittiras ~~ C:N'Ih1 f't

dOOII do sttot df miorNti
ce, ati 1m. 

6CIEI PIIZI 
•m•m 

AtEITES ti$ liLIIE$ 
Cllllllll 

3.4 l1phn-ta~;:lo di! 02 (doi:s) ccon- 3 anos -tiEC,.PROHIHFE S9,B 
tros d~ ~xcelincl.1 e• inforlà- -Agencias d• (1'\EC) 
tic:t na Nucaç:Jo n Institui- Fotenb 
ló~ts dr Ensino Superior hnsi- -lnstJ1:ui~;4es 

leiras,integrando u ãreas de de Ensino 
intoniitica, educ'aç:a-o, psico- Supt'rior 
lo, ia "par. Constru~lo dt po-
los d"t .P!squisa e D~sl!nvolvi-
ltnto .~ fon.11do di! r~ursos 
hulilOOS" 1 e. niii&ÍS ,fe gradua-
çll)1 põs-gnduaç!o t t>xtensZo. 

4.J ~Strutt~raç.lo, deserwolviltflto 
t i1plan"tado dt "Se-rviços de 
Attndi1~nto ao Cidadto•, par.. 
prestaçJo de inronaçtles dt 
inttnsse p\jbl ico e rtcfl,i.en
to.dt ~onb:i.buiç3es .do piibJi
co, a"tra>Jis do blefont, video 
texto, paini-is l!'letrõnicos 
ter.inais <le co•putlldores,te
lewaus, ctntrais de atendi
HntO! t outros uios, difun
dindo u: experiincias atuais, 

3 11nos -ôrslos dr 
6oY~no 

4.2 Estruturaç:~o t l1plantaçJo de 3 anos 
pro.;tto-piloto dt uctfltrais de 
Sfrl.liços Pübl icos fn'tegrados•, 
til ~JO ltfllOS 6 IUIHI!iPios, 

co1 articulaçJo dos governos 
ft~ral, utadual .t 1unicipal. 

5.1 Regulii•entlçlo dOJ ttcanis1os 3 ,anos 
de coapras pnitrMc:iais,p~lo 
f.st.do, ill~rtvfs ~ HP~irica· 

(;()loS dt' pertiS ('OOCIOOIJS:,quit" 
ti,Ji-dt,.testuenbo t cl.iw:ulu 
contntv.a is "'!UI!!' dtvtrlo cons-
tw lllios ,,.ittis k HclttÇ."h 
« !Jtns t serviços O. inford-
ticl. 

5.2 Crt<Jtneil•tnto dr labontõrios 2 anos 
tt cirg:los e-entidades inde-p~n-
dffttts: pari rral izAÇ1o dr rn-
ulos de- c:onf'or•ididt e- 1e"tro· 
169icos Hl htns dt infllr•à-
tlc;a. 

-Conassio
nãriu dt Tr 
ltco•unia·. 
çiSes 

-Repres@'nt.an
"t.s Coauni
tlrios 

-Agências dt
Fole~Wio 

·õrg!os dt 
Soverno 

-fiPf'HIS 

ts"t.atais 
·Cnticitdrs 
de CliSSt 

-ôr!JJo de 
ÔOU@rnO 

-Univrrsid. 
-cent.de Pe-sq 
·A9. dt Fc1. 
-Ent. do Clas 
&tata'1s 

Custrio 

Custeio 

Custrio. 

Agosto de 1991 

CIIIICIIIUTES 

Os rKursos nKes· 
silrios ser~o alocados· 
nos orç11aentos pr9-
prios de tida õrg;o 
de iOYtrno tm01vido. 
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IETIS 

7. laplantlr u• Sistua lntegndo 
dt Cole-h, Trata1ento ~ ~nãli
st de Dados e 1nfor~taç5ts u 
Salide, c01 énfãse nos aspectos 
dnÔc.iriricos, epiduiolô9icos, 
ticnices, gerenciais, de pro

.iluçSo--dt-5f!rYiçvs- •·de reet~r

~ils do s~or, que p~alta 
Ko.panhutrrto e at1.1ado efe
tiva no pli!OI!jal'ento, opera· 
. çlo, controle e .tllaliaçlo do 
Si.stui ünico ~ Saüde. 

t. laphntar sistetu infonati· 
Zidos ClUl ~raii:3t ttlhonr ,.. 
pr01oçlo, proteçlo t rtcuf)frt· 
;lo da saUdt do cidad~o n<~ ci· 
dadt e no Cltpo. 

lti!S 

7.1 llphntar os sistttas de in
foraaçlo nec!1'ssârios ao pJa
neJaatnto, opH"açlo e contr~r 
le do SUS. 

7.2 Jnforutizar tais siste•u 
co• utH iz~ç.to· df· 'tecnot~i.u: 
de process:aaento distribui do. e 
usando Mqultetura t sistuas 
abli!rtos: • 

7.3 l•phrrtao;a"o d~ sisteu$ inror
nth.ados de con'trole ad•inis· 
tntivo qu! poss:ibilitet o gt· 
rftlt:iaaento dos recursos fisi~ 
cos, tateri~is, hutanos e fi· 
nanctiros do setor sa6dt, H 

no tini to 30l elas entidades:. 

9.1 lnfonatizar os sistetas pric
ritirios dt atenditen.to aabu· 
letorial t hospitalar tt, no 
tinito 3Gz da rede.Pú&lica de 
IIÜde~ • 

8.2. lnforut!ur o sistHt dt vi• 
til inc i a san i tãr i i COI cober
twa ~ to-do o território na
cional. 

8.3 lionhr infra·tstrutura dt co· 
lll'llcaçSo de dados:, utilizan
do as ficllidacles d;~ red!! pú· 
&lfca, para viabiliz3r as 
IG:3ts anteriores. 

s:4 lnstalo~r Centrais lntorutin
.. ~ daJ'Jtarl otta1zaç!o do· atendt.: · 

mto iiabulõltorlal e hos:pita· 
lr H Pt:1o 1enos 10 dos uio
rts ctntros urbanos 'do Pais. 

8.5 lnt'ortatizar peJo aenos 20 
·distritos sani1:irios para otl· 
tlzar o atendi•~nto 1 saüdf do 
cidadlo 11 t"t9i5es úe tenor 
densid:ad~ detoqráflca 

IEtiiStS 
PIIZI 16Eml tiS IILIIES 

outtm 

3 &nos~ rHnisi:irio 
da Saüde -

' AIS e INAPIPS 
- Stcretarias 

dt Saüdt 
Es'tadUilliS e 
ltunicif)tlis. 

- Eapreosas de ~ 
lnfortitica 
Estaduais e 
ftunicipais. 

3 inOS • tfinistério 
da Saüdt -· 

FHS • I HAIIPS 
- Secr~tarias 

d~ S!l\idt 
Estadu~is e 
Municipais 

- Eapr:tsas d~ 
lnfonãtica 
Esbduais t 

Huaiciptis. 

Cu~teitl' 

<Fl.mdo ~ .. -
c:iontl d~ 

Saúde> 

Cusbio 
<Fundo Ha .. 
.cional de 
Saütle) 

-_Sexta-feira 9 _ 4551 

tlllltllli!TES 
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II PLANIN- ESTRATÉGIA DE AÇÃO colegiado, conforme prevê o Decreto n' 99.541, de 21.09.90. 
3~2- Produção de Bens e Serviços de Informática Os bens de informática não relacionados nas decisões do CC-
Neste plano, a produção de hens e'serviços de informática NIN poderão sei- importados sem ariUênchl pi-évia da SCT!Pit 

diz respeito às atividades de projeto, produção e comercia- O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento deve 
lização, nos segmentos de microcletrônica, programas de com- submeter ao CONIN os ajustes necessárioS riãs pOSiçõ"es tarifá-
putador, processadores e periféricos, informática em leleco~ rias e nas alíquotas correspondentes, para a importação dos 
municações, automação industrial, instrum'entação digital e produtos de informática. Em paralelo, _o Ministério das Rela-
prestação de serviços técnicos de _informática. __ ções Exteriores deve negociar a adequação dos acordos inter-

A ênfase da nova fase de consolidação da indústria de nacionais de comércio à nova realidade, em especial os acordos 
informática é a busca de competitividade dos bens e serviços ALA DI que versam sobre produtos de informática, tendo 
de informática, baseada no tripé tecnologia, qualidade e preço, em vista a remoção de barreiras não tarifáiiaS pará uma série 
compatíveis com os níveis internaCioriais. ASsim, como estabe~ - de __ b_ens_de informática, já a <:J.partir da aprovação ~a lista. 
lecido em seu objetivo, este plano visa dar condições para Adicionalmente, procurando incentivar os investiinentos 
que a indústria de bens e serviços de informática alcance capa- no País, bem como integrar ?S políticas_ voltadas para o Com-
citação tecnológica, bem como competitiviçlade interna e con- plexo Eletrônico e, ainda, co-nsiderando que este plano visa 

. dições para atuar no mercado externo. 1l- éõmpetitividade do setor e a capacitação local nas atividades 
O II PLANIN é compatíveCCom a PÕlítíCa Tndustrial de iriformática, será implantada urna estrutura -tarifária pro-· 

e de Comércio ExteriOr. Nesse Sentido, esfá -=orierlfado para gfessivã para- alíquotas de importação de insumos, campo-
integração das políticaS do Complexo Eletr6niéo (informática nentes e produtos, levando-se em consideração a cadeia pro-
' telecomunicações, automotívo, eletrônica de consumo e de dutiva e a fase do processo tecnológico. 
entretenimentos), dada a complementariedade de suas ativi- Programas anuais de produção e desenvolvimento 
dades, viabilizando o- aümento das escalas de produção e o Somente os produtos constantes da mencionada lista, 
fortalecimento das empresas brasileiras. aprovada pelo CONIN, estarão sujeitos, até 29 de outubro 

Para viabilizar o processo de aumento de competitiVidade de 1992, à apresentação de programa anual de produção e 
do setor de informática são previstas: racionalização dos meca- desenvolvimento, sobre o qual incidirá a manifestaçâo, pre-
nismo~ de proteção à indústria; definição de segmentos priori- vista no ínciso V do artigo 89 da Lei n9 7.232, de 29 de outubro 
tários, estímulo ao desenvolvimento tecnológico; e novaS -de 1984. Os bens de informática- nãO rel_acíonados na lísta 
orientações para prestação de serviço técnicos de informática. - poderão ser produzidos Ii_v_remente no País. 

I) Racionalização dos mecanismos de proteção à indústria As empresas que não se enquadrem como brasileiraS de 
A racionalização dos mecanismos âe proteção à indústria capital nacional, deverão comprovar o atendimento às_ seguin-

brasileira de bens de informática-será implantada a partir tes condições: 
da adequação da estrutura tarifária dos insumos e de uma ã} efetiva capacitação de seu corpo técnico- nas tecno-
política de importações para os bens de informátiCa- e prcigra: logias do produto e do processo de produção; 
mas de produção e desenvolvimento. b) aplicação no País em at_ividades de Pesquisa e Desen-

Adequação da estrutura tarifária dos insumos volvimento tecnológico _de 5% da receita total de cada exercí-
A estrutra tarifária dos insumos utilizados na produção cio, erii -atividade de pesquisa e desenvolvimento, diretamente 

de bens de informática será revista e adequada, de forma ou em convênio com centros de pesquisa e desenvolvimento 
que as alíquotas incidentes sobre a importação dos insumos voltados para a área de informática e automação ou, ainda, 
sejam menores do que aquelas aplicadas aos bens fináis, tendo em c-onvênio com instituições de ensino superio:i""brasileiras, 
em vista a busca de preços competitivos para o setor de infor- de acordo com os programas previamente definidos pelo CO-
mática. NIN; 

Adicionalmente, a indústria de informática terá maior -- c) plano de exportação, que assegure balança comercial 
liberdade no suprimento de insumos (sourcing), mediante a positiva; 
opção de adquiri-los nos mercados interno ou externo, consi~ d) programa de desenvolvimento de fornecedores locais. 
derando os aspectos de preço e qualidade, observada a política ll) Segmentos prioritários 
para importações de bens de informática descrita a seguir. Do ponto de vista do projeto, produção e comerciali-

Política para importações de bens de informática zação, no País, os segmentos de rnicroeletrónica e de progra-
A manifestação prévia da Secretaria da Ciência e Tecno.:. mas âe com-putador são considerados prioritários neste plano, 

logia - SCT/PR sobre as importações de bens e serviços em função de constituírem o alicerce para o desenvolvimento 
de informática será extinta em 29 de outubro de 1992, confor' do Complexo Eletrónico. 
me disposto na Lei n• 7.232/84. Nesse sentido, o II PLANIN prevê mecanismos de prole-

Visando expor a indústria brasileira de informática à Com- ção e estímulo industrial, que permitam O domínio do País 
petição internaciOnal, este plano institui mecanismo de_substi- nessas tecnologias. Um dos mecanismos a ser implementado 
tuição gradual das barreiras não~tarifárias-pela aplicação de será um programa de Competitividade Industrial- PCI para 
alíquotas diferenciadas, em consonância com a Política Indús- esses' dois segmentos, complementando as metas e ações deste 
trial e de Comércio Exterior. · - - plano. 

Somente estarão sujeitos à prévia anuência da SCT7PR, O segmento de microeletrônica buscará atingir os padrões 
para firiS: de importação e produção, bens de informática que de competitividade internacional, assegurando a capacitação 
tenham condições de atingir padrões internacionais-de compe- tecnológica em todas -as etapas das atividades de projeto, in-
titividade, tomando-se como base a lista aprovada pelo Conse- cluindo desenvolvimento das respectivas ferramentas, e fabri-
lho Nacional de Informática e _Automação _;__ CONIN e os caç·ão dos componentes semicondutores, optoeletrõnicos e as-
programas de melhoria da relação de preço e desempenho semelhados, com ênfase nos circuitos integrados~ Serão am-_ 
a serem apresentados pelos fabricantes, aprova-dos po-r-aquele pliados significativamente os investímentos em P&D realiza-
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dos nas empresas, nos centros de pesquisa tecnológica e nas 3.241) Diretrizes Gerais 
universidades. . . _.1- Os ativos construídos pela indústrua brasileira de 

Será estimulado o segmento de programas de computador informática (recursos humanos, materiais e tecnológicos) de~ 
pela importância que tem para o desenvolvimento do Com- verão- ser atualizados e fortalecidos, bem como ampliados 
plexo Eletrónico. O Desenvolvimento de programas de com- os investimentos já realizados no País, nos segmentos que 
putador no País será apoiado pela aplicação intensiva dos se revelem potencialmente competitiVos. 
instrumentos previstos para estímulo ao desenvolvimento te c- 2 -A indústria brasileira de informática, assim, comO 
nológico, especialmente no caso de sistemas operacionais 0 restante da indústria brasileira, será exposta gradualmente 
abe_rtos com tecnologia desenvolvida no País. à competição c-om produtos-estrangeiros, como instrumento 

de estímulo ao aumento de competitividade. 
Ill) Estímulo ao desenvolvúnento tecnológico 3-A lista de produtos aprovada pelo CQNIN indica 
Com o objetivo de capacitar tecnologicamente o País, aqueles sujeitos à prévia anuência da SCT/PR, para fins de 

este plano institui sistema diferenciado de estímulo para pro- importação e produção no País, afé-29 de outubro de 1992. 
mover a tecnologia desenvolvida no País sem, e!}tretanto, 4 _Será implantada estrutura tarifária progressiva para · 
impedir as alternativas de acordos de licenciamento de tecno- aliquotas de importação de insumos, componentes e produtos, 
logia do exterior. Assim, as empresas brasileiras de capital levando-se em consideração a cadeia produtiva e a fase do 
nacional do setor de informática poderão decidir suas estraté- processo_ tecnológico. 
gias tecnológicas, optando por tecnologia desenvolvida no País 5-Produtos com tecnologia desenvolvida no País por 
ou por acordos de licenciamento de tecnologia do exterior, empresa brasileira de capital nacional serão estimulados, prin
tanto de processos como de produtos ou de suas partes. Com- cipalmente através da prioridade no uso de instrumentos de 
plementarmente, serão simplificados os procedimentos opera- política, tais como compras preferenciais do governo, finacia
cionais do Instituto Naciona1 de Propriedade Industrial - mento à P&D, à produção e à comercialização, e incentivos 
INPI, para a transferência de tecnologia. fiscais, nos termos da lei. 

Os produtos de empresas brasileiras de capital nacional, _ _ __ 6 _A produção de bens e serviços de informática por 
com tecnologia desenvolvida no País, terão prioridãde no que empresas brasileiras e capital nacional será fomentada nos 
diz respeito a compras do Governo (satisfeito rec(uisitos de segmentos onde se tenha melhor condição de atingir competiti
qualidade e desempenho), financiamento à P&D, à produção vidade, em termos de qualidade, preço e tecnologia, particu
e comercialização, e incentivos fiscais, nos termos--da lei. Iarmente na faixa de produtos de maior relevância económica. 

7 - As empresas brasileiras de capital estrangeiro deve
IV) Novas orientações para a prestação de serviços técni~ rão contribuir para o esforço de capacitação industrial e tecno-

cos de informática. lógica do País, através ·de investimentos em P&D, desenvol-
A Prestação de serviços técriicOs de informátidl e·s:tá pas- vimento de fornecedores locais e exportações, nos termos 

sande por alterações no modo de produção com substituição da lei. . 
das tecnologias, em particular aquelas utilizadas na transcrição 8 _Será estimulada a constante melhoria de qualidade 
e nos métodos de coleta de dados. Estas mudanças alterar dos bens e serviços de informática, com vistas a atingir níveis 
0 perfil das empresas e dos técnicos da área, reduzindo o internacionais. ~ 
mercado das empresas prestadoras de serviços de transcrição . 9 _Será fomentada a elaboração e a adoção de normas 
de dados. - briilSiieifãs no projeto; produção e uso de bens e serviços de 

0-11 PLANIN aborda as medidas necessárias para que informática, visailâo a -simplificação, a intércambialidade de 
o setor venha a se equipamentos e de processos afins, a facilidade de comuni
adequar à nova realidade, considerando a necessidade de re~- caç·ão e interconexão, a racionalização, a economia, a segu
clagem da mão~de-obra em paralelo com o processo_de subst1- rança, a garantia de defesa do consumidor, a eliminação de 
tuição tecnológica. - -- - barreiras comerciais e a pesquisa e desenvolvimento. 

Esse plano remete, ainda, à esfera da prestação de servi~ 10-Será fomentada a comercialização dos beJ)s e servi· 
ços na administração pública, a necessidade de reduzir a con~ ços de informátiG3 brasileiros no mercado internacional, de 
centração sazonal dos serviços através de mudanças da concep- modo a aumentar as escalas de produção, melhorar a quali-
ção dos sistemas, distribuindo a produção ao longo -do ano. dade dos produtos e ampliar o mercado-alvo da indústria. 
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............ 
IEDS 

f.Oispor, de f'aru cresc~nte, de 
btns e nrvtço.s de inforaitic:a 
tecnologi(aJi!nb atu.al i%ados f 

adtqulo:los is nect5.sidadu do 
P.ais, .ati 1995. 

I(IEI Pli!l 
IEtiiS!S 

iGEIIB ti$ IILMIES 
(liil/!1) 

1.1 Estftulo ao des~nvolvi1tnto 
de tecnolo'.'liol no P•is,atrovê.s 
da prioridade nas cr~apras do 
Govtrno, iinanciannto i P,D, 
ii produçto t ã co•t~rcializa
çJo t ~ concess,;o de inc~mti
vo's tisc.1is,nos ter1os da lei. 

3 anos: -õrq~os de 
Govt-rno 

-Entidades 
dt Cla5st 

~Etpresas 

-Unturrsidl· 
des 

·Crntros ft. 
PtS<IUiS.il 

1.2 Silplif'icao;;o dt P,roctdiJen- lltdia
tos op!racionais e revisto dos ta 
cruantita1:ivos do.s paga1entos 
n.1 transrtrincia dt tecnologia 
flettrnl. 

i.3 1\dodo de 1ecanis•os que esti-
llllel a prodlJI;lo, no Pais, por 
nprtsu <1ut n~o 5t t!nquadrt• 1 ano 
c01o bnsiltiru de capibl 
nacional,dt produtos na 110nta 
dl"lecaologi.il. 

1.4 Es'tiau1o i criado e progra- 3 tnos. 
liS de cooperado entre etprt-' 
sas, uniiJfrsidadts t ctntros 
de ptsquiu, visando o dts~
wlvil'!-nto dt tecnologia prõ-
pria ele pro..;eto, produdo e 
uso dt btns t 5frviç:o~ dt 
lnfortiiticl. 

t.S Orienta~~o dos proqraaas de 3 .anos 
coop~ado inttrnacional para 
1. reali%açlq de P&D prf-aJIPe-
titiYa nas irtu tecnolõticu 
prioritiriu. 

L~ Apoio i ehboraçSo de I!'Studo 3 anos 
sobrt utriz ttcnoiôgic.J do 
Jttor dt inforaàtict. 

Custe-io 

Cusbio 

Custtio 

Agaoto de 1991 

tlltltiUIWIU 
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SENADO FEOEAAl. 

3.2.1.!. O HORJI~LIZIIC•D E OU~LIO~OE !11 IHFORMlTICA 

loCKI rmt 
mum 

tGEtiTU tU lllli&E;, 
IIII IIli) 

1.í1tin9ir nivtis de qu1l idadt 
ctUf Ptrtihl I CotPttítiiJidadt 
~05 btn:J t StrYÍÇ"OJ lit- infor
litiC:l no Pais e no exterior, 
•ti 1995. 

1.1 Crj1çao dt lti:IOÍSIOS PU'i 1 ano • IIBHT Custt i o 
eolaborilr tspec:ilicaç5es pari 
tquis;içl5es govtrn~lt'fl'bi5 1 C:OI 

bJse e• nonas nacionais t 
inttrnacionais, bn co•o pan 
stu us:o efttivo. 

-BRISA 
- õr91os a 

GOYerno 
- A9incias 

G~ Founto 
- Entidild.ts 

de Chsst 
1.2 A,V'tlhntn'to, CIPlCihçlo t 

credtnciuento ·deo labontõ
rios pva atuaç:ao c:o•o orCJa
nisao dt certific31ç3"o di!" con
foraiddt, · interoperabil idade 
t interCOll!ctiuidade de- insu
sos ,produtos t proceS!!os para 
OSI - 0pH! Systeu lntercon
MC'tian (LAB OSI) 

3 anos - EtprMIS 364,0 

1.3 Ap .. elhaatnto, capacitado t 3 anos· 
crtdtnei~•ento de laboratõrios 
pra atuado c01o organüto 
inttCJI"<ll'ite da Redf! H~cióna:t 
àt lfetrologia,pan rutnabi-
lididr dr eqyipatentos, siste-
115 e ins.truunt:os na ir~a ~ 
inf'on~.itict~ <IHFORMETRO). 

1.4 Rt'ilístro dt,no 1fni1o, 18 nor- 3 anos 
us bnsiltiru dt infonitica 

- Labmtd· (S.CT!FNDCT> 
r"Í03 

- Universi
dades 

- Centros àeo 
Pesqui.!l 

15&,0 
(SC!JFIIIICTl 

156,0 
<SCT!FIHEP) 

Sexta-feira 9 4555 

Clllllti .. IIIT'ES 

I Fonillclo t dtsen'IOivr·: 
aento de reC:urs:os hti- : 
•anos na ãru d~ M- ! 
trologia.nor•al izac:O ·1 
t qualidade. I 

r 

Conscientizat;:!o e pu· 
ticipaç:;'!io do seg:1ento i 
lndus1:rial na elabori-1 

1.5 fOHnto i wtoutizãi;:!o dt 3 anos 312,0 ao de nortas ticni-
ensaios e ttst!s na produçlo 
dt ~ odt infor•itic:a, ~lu 
tJPrtsts: .do setor. 

1.6 flnaneia~f!n1:o a progratas dt 3 anos 
qual idade t nona! izaç:Jo e• 
rapnsu do setor dr infora.i-
tlu. 

~.7 fwt~ttdo .fa artit'ic"" 3aMs 
4t conf'or•i4i&t :10 sttor dt 
tf'lor.itin, 0t IC\!rfo COI IS 

norus: I Síl sir i e 90GO • 

(SCTiflHEP) m. 

1.560,0 
(8HOES> 
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SENADO .FEDERAL 

!.!.1.3.0 PIIECDS E CUSTOS 81 llliDRn.lTICA 

UlOter nduç~o dt PfKOS .:los: 
produtO!- e 5l"!'YI!;OS de in+"or
tica, de fona .- atingir ni
VI'is .1t co.,I'Htividade coa 
produtos e serviços estr.angei
ros e~erci.al indos no Pais, 
•ti 1!1'15. 

oms tGEITES 

1.1 ld!ntificao;~o dos fatores de
t~inan'tes na f'oraado d~ 

custos t preços dos bens e 
sH'Yic:os d~ in+"onitict. 

1 ano -õrg~os dt 
GO<Je-mo 

-Entidadts 
clt- classe 

-Eipresas 
1.2: Liberado seletiva t gradati

y.a de barreins h!l:o -tarifà
rill, usociadt i: 
a) adequao;to das tarifas 

alhndtgáriu dt instJt05 e 
'prod~Jtos de lnfonitica; . 

&> adequado dos acordos in
ttrntc:ionais de c.o•irc:io, 
prestrvitldo o prindpio da 
,.ottÇ5o' taritiria ef~tíva 
to principio da indUstria 
ntsctnte , hn coto t nects
Jibdt de Nl;an~ dt paga
Hntos. 

2 anos -Uni\ltrsidl

d" 

1.3 ~ado dos indius de na- 1 ano 
clonai iu~o dos produtos dt 
inf'onitic:a visindo nduçlo 
dt custos. 

f.4 Estiauto à c:riaçlo d@o consó'r- 1 ano 
cios ou H!loci~t~;:8~:s de upn-
SH para a 'c01pra d~ insuaos 
no pais t no txttrior. 

Ui: F01ttnto ã PlD pri"'COIIP"!ti't.i- 1 ano 
""• coapartilhida entre u-
pre.s.s, dt ... rona 1 reduzir 
~JI!'' desenvolvill!'nto. 

1.6 Estilu1o à ador;So d~ pritlas 3 anos 
HPrtSar"iais ~ visei o 
iUIMito da produtividade- dos 
procusos industriais( J~at-
11\- ti1e, Kinban, etc.>. 

1.1 Oesrl!gulil•enb,~o t dtsburc- 1 ano 
cratiz"lo de procetliurrtos 
do Sovtrno que ontrt• os cus-
tos das HPI'f!IH produtoras 
dt btns e pre-stador as dt ser-
vicos Ut intonit.ic:a. 

IECIISIS I 
cu IIUIESI 
(111"'1) 

5,2 
(SCTl 

, Agosto de 1991 

ct•llt111UTES 

R'!'duç~ dos ~eços :::s j 
insuaos, tanto na::.~j 
R.lis quarrto itpor":a-t 

dos, que f'a:n par-:r j 
da c:ade i a pro&ut 1 .t I 
dos bens: t sen~ i ;:s 
e iM'orHtica. 

I 
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~~. SeNADO. FeDeRAl 

~ 

3.2.1.4.0 EXIORTAÇID EM l~FDRMiTICA 

IECIISIS ! 

IEIIS IUES PllZI ICEI lEI tU llll!US CtllltlllliTES I <11111!1> 

I 
1.Exporbr ZZ% do ratural.?nto 1.1 ldentiJica,~o de. opartun í d&- 2 anos - Qrglos de 187,2 Oeem i onal i m~o ''I 

1Ml11 obtido coa 1 coaerdali:. du: no atrcado externo, .. G!Werno <FIHEP t I inhas de cri<11to par! 
zac~o de bens e serviços do t!!raos dt P;fodutos t strvh;os, - Ag~ncias sm o t'lnanciãli>n1:o das 
inroni1:ica, aU 1995. btl COlO dt PliStS. de Fonnto tXPO!"h~~es de bM~s e 1 

- Entidades: servh;os de intorJãti-
1.2 Utiliza~;lo dos HCãftino-!: do 1 ... de Chss~ Custeio c.a par!! eaprna.s br11-

pro•oç3o coaerci a I ~ de co- - Elpresas sileiras de capital 
OP~ll;30 inttrnilcional , .... - FU~CEX Oicional. 
conheci1ento de aercados .x-
ttrno.s, 'iisa:n·ôo a coaercial i-
zaç1o dos produtos e serviços 

·bras i !tiros MS5!'5 tercados. 

t.3 Pr01oç~ da ~portaçlo •• 3 ino:s: 
bens to sei"vicos tle fnfortiti- - ... -
ca a9re9ados a bens f servi-
ç:os cot tndii;So no •erc:ado 
txttrno 

1.4 Opencional izedo, cot as par- ,.,. 
ticularidade-s cabiviis, das 
txPorta;hs de proqratas ,, 
cotpubdor e deuis serviços 
ticnicos: _de inforilàtica. 

t.S: Sltplificaç~o dos- cootro1es 
op_tracianái, e revis!io da es-

1 ano Custeio 

trlltura tributãrí.a, visi.lndO 
a catprtibilizado dos itpos-
tos cobrados no Pais ca• .aqu~* 
1H vi~nit~> no. ctnãrio inttr-
NCiWl. 
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II PLANIN- ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
3.2~2 Microeletrôoica 

humanos voltado para capacitação tecnológica da indústria, 
envolvendo universidade, centros de pesquisa e empresas. 

3.2.2.1 () Diretrizes 
1 -O Governo estinlidará a progressiva implantação da 

indústria de componentes microeletrónioos, podendo envolver 
as etapas de projeto, fabricação de máscaras, processamentó 
físico-qufmico, montagem, ensaios e homologação de compo
nentes, comercialização e uso (ciclo com pie to), tendo em vista 
garantir a capacitação tecnológica e a competitividade dos 
diversos setores do complexo eletrónico. _ 

2- O Governo dever_á estruturar programa integrado 
de pesquisa e desenvolvimento e de formação de recursos-

. 3-Será estimulado o uso crescente de componentes de 
microeletrônica projetados e manufaturados no Brasil, com 
qualidade e preço compatíveis com· os praticados em nível 
inte~acional, na produção e comercialização de bens em ge
ral, particularmente através de articulação das políticas para 
os setor~ que compõem o complexo Eletrônico (informática, 
telecomunicações, ~utomotivo, eletrônica de consumo e de 
entretenim~nto, ou seja, todos os setores que se u~ilizaf!l da 
eletrônica para criar, complementar ou melhorar- produtos 
e serviços). 

SENADO FEDERAL 

3.2.2.2.0 MICROELETRõHICAl_....-

1. ConsoJi.d!r, att 1'99~, 1 pro
.!uc~o de coaponentes dt •l
croeletrõnicll podendo H~'I0\-
1/fr projeto, confm::to de 
IÁscaru, processnento f is i
cl)-quiaic:o, lontagea, terte, 
ctrtiiic~do de confoniclade 
! co1erc i a 1 i za10:Jo. 

2. Estiauhr a Crescente ocupa
ç1o do tercado interno de co•
ponentes .de aicroi!lt1:r001ca 
produzidos por taprHas brasi
ltiriS de capital nou:::iom1l. 

PIIZI 

1. ,. Es:tabtltciatonto d~ linha cl~ 1 ;no ~õrg~os de 
rininc:latento para itPlanta- Sovtrno 
,ao, npl iaçlo ou aodt!rniu
c~o de plantas indus.triais 
de proc:.essaten~o tisico-qui-
aico. 

-1\g~ciillls de 
Fo•ento 
~hprt.!l!5 

-Ctn1:ros dt 
Pesquisa 

1.2. Funcionaento pll!no dos laho- t ano -UnivM"s:id. 
ratõrios d~ certificado dt 
confonldade e análist de·f'.a-
lhas,co•o 5t~Porte ao Cotple-
xo Eletrõnico. 

1.3. lap1antaç,:lio do pr-o..;eto con
JUnto dt àtStfl\lolviaento 1:K
noldiico dt a.isc:aras e de 

· pro1:otipagea ràpid1 dt cir
cuitos integrados, envolv~n
do o CTI, CPqD, Fuc1p i, Cen
tros dt Pesquisa eo EJpresas. 

1.4. Desenuolviafn1:o e dlssl!aina~ 
çlo da capacidaàt de proJtto 
t uso de circuitos integra
dos, inclusive coa a criado 
dt blbl iotec1 centralizada 

, dt ci1ulas. 

1 "'' 

3 anos 

2.1. Esiaheolechento de- aecanisaos 1 ano 
que estiaute1 a COIPrà de 
coaponerrtes d! ticroeletrõni-
ca prGóuzidos por t.pttsu 
brasilt,iras dt caf!ital nacio-
nal. 

2.2. EstabelKi•tnto d~ 1 inhu de t ano 
financiattn1:o para real i:za-
ç,lo dt proJttos de circuitos 
inttgrados no Pais t aqui si-
do dt ftrnaenhs df! pro~ 
tos. 

2.3. IJPltJenb,So do Prowa•a de 3 anos 
COtPOntnt i nç!o do Si stna 
dt Colubçlo Haclonal TRóPI-
CO, visando ,_,li ar sua c:o•
oriltlvidodt. 

-órg~os de 
Sovtrno 

-Ag@nc i as dt 
Foaento 

-E•presis 
-Centros de 
Pesquisa 

-Univtr5id. 

' 

umm 
Ci' IlLI&[$ 
<KIIII!Il 

i 

620,0 
(SCT!CTD 

PartiCIPacto finance-I
ra du i9fncias dt ro
l!nb. 

430,0 Paiticipa,~ô fin~ncti-
CSCTA'IMEP> r1 d1 SHC t stlR. 

Custtio 

312,0 
<SCT!F i HEP ) 

CUsteio 

ln1:t9rado das poli ti-. 
cas bnsiltir~s: ·vol1:a
dl5 PNil os setores 
~ C9fl5!1 O CoiPlt

XO Eletrõnico Onfor
•itic•, te1tco•unica
.;Dts, elttriinici de 
conSUio, wtoaotivo>. 
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3.2.2.20 niCROlliTRõ!HCA 

IIEliS 

3. Dtnnvolvtr, .até 1995, tecno
loiJiiS rtrerentes .11: 

-circuitos integrados de sitr
c:i•~hC:ot rtsoluçSo tini ta infe
rior" a ra ticro.etro; 

-tirculi:os inttgndos dt itS~ 
neto'~ 9ilio; 

..Circuitos lnteqrllfo!l 0P'l:ot1e
trõnicos pan process;atento 
Wtic& t tOIUbçlo foiõnica, 

-ttostrid;ts dt inforudo dt 
a11:a.r.~s-º.T.uçto., 

KIEI PU! I 

2.4 Utdinçlo do poder de eo.,n 3 anos 
do Estld'o, atf •u~s das- e•pre~ 
su nos diuenos 5etort5 do 
Co1pl~xo . Etetrõnicô, lla 
aquisíd~ prtftrH~cia1 dt bens 
Finiis queo se- utilizHI d'e 
circuitos integndos proJeta-
dos ou difundidos no Pais_, 
noJ te·rao~ d1 lei. 

2.& fri~tlf<:i•errto de progrna 3 aaos 
de padroni:a~;'o d~ especifi~ 
CR~ts t apl iCic:~s de optoe
lttrõnico!i:, d& fon11 a din~-
t:tilnt~r as aquisi~;.aes para os 
COJponentes produzidos no P~is 
t, dtsh fona, 1enr escala 
dt produçllo para a indUstri~: 
Mc.ion11. 

2.6 Aftoio i Universidade, Centros 3 anos 
dt Ptsquisa e Elprese 8nsi-
ft Capital Hacionil, pan pes• 
quis;, desenvolvi1ento e prJi-
ilu;lo dt ftrrattnhs de .sm't
Nif't.para o projeto alrtouti· 
zldo odt circuitos int~gncios 
(CilD·E), vinndo a dissetina-
ç_lo da capaddi!lclt ele proJeto 
biStllldo et software o.acionill 
Pll"' dtsen'JOl~,ttr circuitos irr 
t~.1dos. 

3.1 I•Phntir e operaf progrHa 3 -anos 
integrado dt pesquiR e desen· 
volvi1ento, t dt f'or..ado dt 
recursos hu•cmos H ticrotle
tr&nica, t/WO'I'Jtl'ldo institui-
qhs de tnsino t pesquisa , I! 

·npresu, 1.1olttdo pan 1 cAPt
cibçto tecnohiiitlll dii ilkiús-
tri•. 

IECIISIS 
tGUTU Cl$ IILIIES 

(it!l/ll) 

-õrglos de 
Sovemo . 

-Aqinc:ias dt 
Fo1ento 

-Centras dt 
pesquisa 

·lll'll'-'trSidad. 
-&presas. 

tusttio 

&Sa,O 
!SCTICTJJ 

1.?30,0 
CSCTICTI )• 

Sexta-feira 9 4559 

tiiiiiC !fUniS 

ReC\JrJ~S PVf i!ltivid.
diS ea univ~rsidade-s i 
prt\list-:s no Pro1ra..a l 
lntogndo lo Posquisa I 
t lit51f!1VO!!II1tntO ~ M! 
Fona;lo .k Recursos: l 
Huunos H! lntortiti- Í 
ca <ada L2 • Pes~i-1 

'H t IIH'!fWOiviteni:o) • 
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II PLANIN- ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
3.2.3 Programas de computador (Software). 

_ ?:•....._ ~er~ ap_?iado o dese~volvimento da capacitação ge-
rencial, tecnológtca e comercial das empresas brasileiras de 
capital nacional, visando ao crescente fortalecimento e compe-3.2.3.1. O Diretrizes ' ' 

1 -Será 'eSfiffiiiia'do o' desenvolvimento de prºgramas 
de computador, de padrão iritt!rnacional, através da crescente 
utilização de metodologias e ferramentas que visem melhorar 
a produtiVidade e qualidade, com vistas a aumenta~ a partici~ 
pação no mercado interno e atingir o m,er~do externo. 

titividade da indústria_nacional. _ .;__ _ 

t. Auaent1r pMa SOz do fab.ra· 
aento bruto ~oo~l do 5!'}

aento a participar;~o dos 
pro9ra•u dt eoaPuttdor 
desenvo1uidos ~ Plis, a:te 
1915. 

2. btntar e• Slh 1 produti~,~i

didt hruilein no r::iclo de 
dHt'!rwolt,~iaento de prognns 
dt coaputador, att 199S. 

3-Será estimi.Jlãdo o deserivolvimento de programas 
de compu~ador basea~o_s _em sistemas operacionais abertos, 
'ent conformiçl~de com normas técnicas. · · 

ACUS J PltZI 

1.1. ltplantar;~o de· prtJgra.a · .1 ano. · 
articuh:do de co!ll'ras do 90- · 
utrno qui!' divulgue ante~ipa- · · 
duen'te- Sl.lliS t':specit'ict~c:l5u 

t necessidad~s;e pref~rencie 
prOCJI"aus dt cn~putador de· 
nnvotvidos no Pais, Por ea-
prtsas bras i h• iras de t.a-
pitat nacionõJl .. 

1.2. CriKio de 1 inhts'lt finan-
cia~tnto para d~s'envolv.iaen- · 
to, coa!!rc:ill izaç~ t aqui-

- siç~o de prograaas de- coapu
tador de !!ap.re,·.u brasil~i-

ru de c~pltal naciom1l. 

I "'' 

1.3. Estfaulo ã capaciti'Ç~o de 3 anos 
• 1 HPrtsas brasileiras de c~pi-
• l <tal nacional ~~ ger:enciar 

· ~ destnvolv~ Rf'ogràtts, . de • 
.coaputador d~ grattd'~ Porte I!' 

• • coapltxidade pan .os Padd5es 
inttrnacionais, c01 qualida· 
dt t preços COIPtti'ti \.lOS. 

2.L Continuidadi! do Projeto Fi
brica de Softwan~,pl!'lo · tTlr 
EriBRAPA t Banco do Bra! i l , e: 
crescente di:Sst!tina,3o dt sua 
tetodologia e ftrr<tl~tu ãs, 
etprtsas brasilfiras dt capi
ta 1 nac: kmil . 

2.2. APOio 1 proJttos 4~ Engenha
rii de Soft~are e• Univer
s\dadts t Ctntros dt Pesqui-
SJ, Vi.iand., ao dtstnvólyiaen-
tt 1ft ~todol09i15, t!cni• 
cu i ferrutmtas pan ae-
lhor'il d1 t»"odutivi~ e 
"qual ididt de sor'btart. 

3 ltl'l05 

3 anos 

2.3-. laphn.hçlo t c:M~ac.itaç:Ío 2 anos 
dt laboratdrios de tnsaio 
,..,., 1-bJltl'l!l n. iír~• <k- cer
tifluçJo de coororaidade 1 

nonas t pa.:lr5M naciorur.is 
e inttmaclonais dt qualida
dt àt softMJr't. 

6CiE!ITES 
l!tiiSIS 

Cl$ •tLI4EC CllllltlUtiiTU 
0111/ll) 

-õrg:loS 'de- Custe-io 
Got,~~no 

-Açªncias 
de Foa~nto 

·Eapresas. 
Brnileir:u. 
de Capital 

~Hacional 
-Entidades 
.H Ch:sn 

-õrglo d~ 
Governo 

-tlginc:ias 
dt Foll>frto 

-bpresu 
Brasileiras 
dt CIPital 
Nacional 

--Entidades 
.it Classe 

-Ctntros dt 
Pesquisa 

-l.Jniuersida
des 

1.40-4,0 
CSCVFIHEI) 

510,0 
(SCTICTil 

260,0 
CSCTtFHDCTl 

206,0 
CSCT tfliiCTl 

Adodo t!! sis'tenf 
de garantias fl~xi-: 
v•is p~ra fins d~ 
financiiiiKito. 

Pt~rtic:ip~do tinan
c:e-iril da B'anco ~ 
Bnsí 1 ~ ·E!I6Rf!PA ,H 

PirtU i~iiS .la 

CTI. 
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U.l.2.0 PRD6RAnAS DE CDnltiTADDR 

3. txportJr 30: z do hturu~nto 
ilJU,JI ObtidO COI l CJIII!t'CH~I
'ZtÇ:IO ~ Pt09r<lt11U d~ co•PUtll

dor de~Yolvldo3 no P•is, 
ai~ 1'5195. 

4. Stdil!fltar 1 cap~eiUç;So ttc
not09ica do P-ais no diserwGl
,ittrrto do ciclo co•pltto ~ 
s:iste•.s oper.1ciooais: ibtrtos 
•tt tm. 

3.i. Cri1c~ dt ~tcanistos di!' ri
nanei Jll!nto par ii ~xportido 
d~ Pl'"09r.BIIIS d~ COIPUtador 

desenvolviJos por t~rf!s-U 
brui ltiru de aPihl nacio
nill ou por e-stas 111 coopera
çlo coa uprtsas CNt nlo 
pnenchea .as condic~e:> do 
do trtigo 12 da lei n2 
7.232184. 

PNZI 

2 anos 

3.2 Esti1K110 is tll)rtsis Lrnilti• 2 ~os 
ru de cJpi·hJ naciona1 para 
~ paHN 1 buscar c:onir1tM 
dt dtstn~tuiaento .de prDgn-
us dt coapubdor oo ubrior. 

3.3 1191antaç3o de projfto n.aclo- 2 ~nos 
na I, .ulti-•nsti'tucionll, Yi-
Qndo cap~ihr tlprens bn
slleiras ~ capitll nacional 
1 a:tuvêa n11 ifrcado trltmo. 

4.1 Cri~do t OPtr~ciont.Ji:nc::1o dt 3 IMS 
linh.ls Oe f'in.1ncia•~ta vis~n-
do ao dtsen'X!'l\litento dt sls-
tnas: OPi!ncionais abertos, 
dtstrwolvitfos no Pais por t•-
prtsu Bruilriru de Cilpibl 
Hacionll, dt IOdo 1 nnti-los 
CB&Pitivti5 COI iS üTtiiU 
vtr~ts 1 nivel inttrn~eionJI. 

4.2 1•1an1:ado ~ ''()9T"IM arti• 1 ano 
CU1ido Óf CDIPriS do 90Yirrt0 
~ ust'Jtrr't ,.qursic:'lo prtfr 
rtBCi<ll de sisttliS OPtncio-
Mis abertos toti1Hn1:e dt!fn

volvidos por tlprtsu bnsi-
Ttiru dt Clpital n~ciontl. 

IGEiltS 

-õrg,os: de 
Goverrro 

-Agênci"IS 
dt Fo•~nto 
-Entidad~ 
'ae Classt 

-ilflrt5as 
-FUffC!X 

- õrglos do 
Sovemo 

- Agencias 
~ F01ento 

- Entidades 
de- classe 

- E'ltPr"UH 
- IJniv~-rsi-

dadr.s 

IECIISIS 
CIS: lllllU ct•l,tllltliTE$ 
!llfllll) 

312,0 
!SCVFfHEPl 

Custtio 

260,0 
!BNDES> 

tus1:tio 

...~· -~~- ... .., .. ·= .... -·-~·-· ·-·---~: __ ; __ ;::. ._,... 
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li PLANIN- ESTRATÉGIA DE ACÃO 
3.2..4 Processadores e periféricos 
3.2.4.1. () Diretrizes 
1 -Será estimulado o desenvolvimento de estações de 

trabalho, visando o domínió desta tecnologia e a oferta de 
ferramentas ao mercado; 

4-Será estabeiecido programa conjunto entre iridústria, 
usuários e centrOs de pesquisa para -projetar, desenvolver e 
produzir minisupercomputadores,- inclusive se_us programas 
básicOs e aplicativos, com base em processamento paralelo; 

2- Será apoiada a evolução dos micrpcomputadores que 
explorem intensamente suas_ possibilidades tecnológ1cas e sua 
arquitetura aberta,-e dos_supermicrocomputadores que ulili
zem tecnologia ou características inovadoias, tais como, imple
mentação RISC, aderência a padrões, conectividade, e facili
dades de comunicação; 

5-Será criado programa nacional para projetar, desen
volver e produiir supercomputadores, inclusive seus progra
mas básicos_ e aplicatiVos. 

6-Será estimulado o desenvolv_itn~nto e produção de 
perifériCos, de forma seletiva, Considerando o _estágio atual 
da iildústria nacional e as tendências te~~nológie3:s mundiais; 

3-Será apoiado .o âesenvolvime:n.to de novas soluçQe~ 
para automação bancária, comercial e de escritórios, que utili
zem arquiteturas abertas, aderência a padrões, conectividade 
e tecnologia no estado-da_-~rte; 

.::7 -Será estimUlada, no _seg~ento de periféricos, a con
centração industrial, tanto em termOs d_e empresas atuantes 
como dt! tecnologi3:s_~mpregadas, objetivando ofer~cer produ
tos com qualidade, atualidade tecnológica e preços adequados 
para os mercados interno e externo. 

e SENADO FEOERA1. ... 
3.2.4.2.0 PROCESSADORES E PERIFiRICOS 

IEtiiSIS 
IEll$ I{~!S fi;~!: .l!ê.•lU ti!; IIUIES UIIIICIIIIUR; 

<lili/li) 

1. Atingir coaPtt i ti ui d&dt no 1.1 Cri1clo • OPtncionllizaçlo dt 3 ~nos -õrdo• dt 1.040,0 
aerc1do interno ea aic~co14 linhas dl' tinanc.iaaentO visan- 61Werno CBHOESl 
PUtdorts t ta .5UPtr.icroCOIPU4 do O dtsl!riVOlVill!fl"\0 di! 1'10\la!- 4 Agtnc i 11 dto 
Udons, até 1992, ea tenõs seraç~es dt aicroc:oapuhdores Foaento 
dt prt~O e- ~UIIioàdt 1 tendo t supenicroc011put1dort-s. -Entidadts dt 
coao· nhrénci~ " niutis Classe 
intl!maciooais. 1.2 lnsbhdo .;. l1b0ntório1 2 .... -l\BIIT 2CS,O 

pan atuar.ea "' cerl:iti c&* *Universidad. (SCT!FHDCTl 

••• dto c::onfoniàodl!·e tni* *Ctntros dt 
li ses coapar~tlyas de procts~ Pesquisa 
saGores, t stiJ.5 pl!rittricos. 

2. Atingir coapetitivid~di " 2.1 faplantat;~o de progra•a coo· 1ano ~õrgSos de Custeio 
atrc:tdo interno •• produto!! ptrlti!JO tn"tn usuirios, Go4 Sovemo 
de: Autoaaç~o Bancâria eo Auto4 verno, indüstria, bancos • -tlgi!nciit!: dt 
..ao Coaercial, ati 1992 e• cOJ:êrtio p~n utilizat;So do Fonnto 
ttraos de- preGo e .qual idldt, padr~es de colunic:at::lo,inclu- -iiPrtSa! 
~endo· coao- nferim:+a ·os 'fli· sivt o·Serv-ico di! Transferen- ir-.~siJ~rU-· 

vi is internacionais. ela Eletrõnica de Fundos. ~ Capital 
Hacion1l 

2.2 laphntado de progra11 con~ i ano -Entidades Custeio 
jUnto tntrt Solli!mo e i~~- de ClH.5t 
tfi.a,Yisando a adolõ~O dt ar- ·BRIS~ 
~ittturu de rtdes abertas ·ABHT 
do t.iPO OSitiSO, nos produtos 
~ wton;.lo buu:irit • Cott!r-
Cill. 

3. Pro.ie-tar t produtir Esta;~e-s 3.1 llplantai;So d& prl)9ran coo· 1•no ·õrgaos dt Custeio 
dt TnWlho et~l sistna ope· peraliuo entre uniuersidadt!s Governo 
racional lberto, ate 1993. centros dt pesquisa e eapre· ·llgfncias de 

ns br,.•Uti"i"as di! capital n-a· fotento 
c:ioitil,pan o coapMtilhaaen· -Üpri!SiiS 
to de recvrsos e c:onstruç3o Bnsih·iru 
dt protõtipos. de Copltal 

Macionll 
:J..2 l!ownto ~ uniutrsididl!s, ctn· 3 inOS: --Uniu~sid•· 416,0 

tJ-o, olt ~S,U i sa • UPf""ttU , .. <SCT!F"HOCT 
Vui ltlru df capitll nxio- -Ctntror ót • mEP> 
nal r-trt PH<!Uis-.a, de-s~rwolui- Pt:JqUiSI 
Mnto t produ;6 dt equip.aun-................... 
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IETIS 

4.Proje-tar e produzir proc~SSido-
ru dt ~lto dtsnpenho, cot 
sisttu opencional iherto: 

l)de aplicaçlo geral,na raixa dt 
•in'isuPfrCotputadores,ate 1994. 

b>dt olfllitar;O:es esptciric:as, na 
f•ixa de supercotputadores , 
ati 1996. 

S. Ati 1992,atingir cotpetitiui..; 
dt no tercado interno et PIM'i
f'iricu tlt'tro•ecirlicos,p~rl.i
c:ulirllerrte discos tagDeticos 
rftidos ou f'1exiue-is, itpre
saru seriais e fitas cartu
cho_ 

ti;IEI , .. li 
IECIISIS 

mnu c" mms 
<1111/11) 

4. f ltplantado e aperac:lo de pr~ 3 anos -õrgãos de 
grua c:ooperatiYo entn Cl!'n
tro.s de pesquisa, uníuersida
àes·, e•pre~as t usu.kios .C!.Ut 

integru os esforços nas fases 
ele pro.;ei:o, produç!o: t coter
cial izaçlo,nôll faixa de tini
SUPff"COtputa®ru. 

SOVN"OO 

·Agenc i as deo 
fo•ento 

-Universidad. 
-Cen'tros de 
pesquisa 

-hprtsas 

4.2 l1plantar;lo ~ oper1r;lo de pro· 3 MIO:!! 
gru<~ nacional eontr~ centros 
dt pt.squin,. uniiJtrs.idades, 
t1presas e usu.ãrios que inte· 
grt1 os esforços nas fins de 
pro.;rto, produc1o e coaercia· 
1 ittÇio,n• hixa de "'Pen::OI .. 
puhdons. 

· 4.3 Crí.açJo dt linha de financia- 3 anos 
unto ao de-senvolVi lfrlto de· 
progratas de coaputador ~ 
lllbientes dt procesndor~ de 
alto dese•penho co1 sisteta 
operacion1l abtrto. 

5.1. Criar;1o ~ operacionalizar;~o 
de tinincialento ·visilndo o 
destrwohriHnto dt oovu ge~ 

racC:es de produtos:. 

5.2. Cri.tçio-'t' opeacional inç!o. 
dt "Progra•a 'conJunto co• ti 

upr~su,yisando au1enhr ts· 

alas dt produç:~o e reduzir 
CUJ'tos:, inclusiiJt atnvis da 
rnstrtltundo t rus;a. dt 
nprtsas. 

3 ·anos .Wg~s dt 
Go1.1erno 
-A!~ci.s 0t 
Fo1ento 

-Entldo<lts O. 
Classe 

3 an05 ·ÚPI"t!:!!IS 

520,0 
(SCTIFI<DCT> 

520,0 
(SC!JFIIDCT> 

1.040,0 
(SC!JFIHEPl • 

1.04{),0 
<BHDESl 

15ó,O 
(SC!JFIHEPl 

Sexta-feira 9~ 4563 

UMtltlllltlnU 
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3.2.5 Informática em Telecomunicações 
3-2-5-1- () Diretrizes 
1 -Será estimulado o desenvolvime11to e produção de 

equipamentos de informática em-telecomunicações e progra
mas de computador específicos~ para ambientes de redes de 
computador que adotem soluções OSI, bem como serão_í_o
mentados os respectivos processos de ensaió de confonriidade 
e interoperabilidade destes produtos; 

2 -Será fomentado o desenvolvimento e a produção_ de 
produtos que viabilizem a implantação da Rede Digital de 
Serviços integrados - RDSI; 

SENADO FEDERAL 

3-Será estimulado o aumento da participação de tecno
logia nacional no mercado de centrais públicas de comutação 
dp tipo CPA-T; . 

__ .4 -Será __ estimulado o desen"lolvimento e a produção 
de centrais privadas de comutação digital. 

3.2.5.2.0 INFORI!ATIC!l E11 TELEC(JnUHICAC!fS 

IEBI lU!$ IIIZI 
IEtiiSIS 

omm m IJUtEs 
<1111/!ll 

Clllltl .. IJT($ I 
I 

r----------------+-----------------}---}------~~~~--------~: 
t. OisFtOr dt prodtrtDs qut a'ttn

du is tspecificar;Ues: OSI!ISO 
~lf'l rNts clt COIPUtldoru, 
lonis t dt long11 di»tiné.ia, 
•t• 1993. 

2~ Dispor no Plis de produtos 
- ·· Pil"t a--Rtilt-IH9'ibh:fe-· Serrn- · 

cos lnb9ndos - R!ISI, ati 
1995. . 

3. i\ultn·br a .partlcipao;lo d! 
tecnol09ii nacion•l no lerc.a

. clo.,h.CPA-T pübl ic:a:, até 199S. 

t.t. Eshb~l!!"::iM@nto d• ptorfis 
, runcion1is que iapluent~• 

arquihtun abtrtt basud1 
ti OSI!ISO, para redes lo
cais t df long1 dirlincil! 

L2. Estabtleci•ento .:te linhas 
d• to1ento para desenvolvi
unto e produdo dt produtos 
OSltlSO. 

2.1. Esttbeleci~o de 1inh5 de 
Fo1ento llclri o· ~!::l!rwrthrf
ltnto t a procluo;So, PCf tt

pre-sas br.asileiru ~~ capi• 
t1l nacional, de produtos 
para 1 R!<lt Digitil de Ser
Yio;os lnt~tdos. - RDSl. 

3.1. Destn'Jolviunto • Pf'oduo;lo 
dt equipuet~tos para co".uta
do· tiP<I' CPA-T, c:01 ttc:no
logia nacioMt "' ... 

3.2. Au1tnto da ctJIPftitiuidadt 
du centrais CPA-T dt5envo1-
uidas e pnJduzidas no Pais, 
inc:lusi\1!' incorporando fun
<3H RQS]_ 

3.3. Tntuento prererencial por 
p.aM:t du nprtsu .u:trtai s 
Pit'a opnsas brasileiras dt 
CIPitll nKianal qut invis
ta• ti desenuolui.ento di! 
trcnol09i1 di' c:tntrais CPJt-T. 

3.4. f.,Jemrtar O Pf'OWUI dt 
COIPOntnti:;:ãç3o do Sisteli 
dt CoiUnicat;lo Tuponl, na
cfon<~l - Trõpico,visando u· 
pliar :su1 co•P"ttitivitlad• 
Mclon;l t internacional. 

3 arsos -õrgSo5 dt 
&ov~rno 
~nc:ias de 
Fo•ento 

..;~~~ 

-BRISA 
3 anos -Enti~tdt-5 

de Ctasse
·E•presas 
-Uniuirsid<td. 
-centros &t 
Pts.qLdsa 

3 AflOj' -ôrg!os de 
- Governo 

-Agincl as de 
Fo1ento 

-tnt i dldes: 
dt CliSS!!' 
~E•presu 

-Univers:Jd.ad. 
-Centros de 
Pesquisa 

3 anos -õr9los dt 
Sol'erno 

-Aginc:íu de 
Foaento 

-Ctntro5 de 
3 anos P'es.quisa 

312,0 
CSCTtmEP> 

3i2,0 l_,.lantKio da RDSI 
(SCT!FIHEP> cc.~érci~l r;o 1afs~ 

lnvestiltfltas gOYer-
1\alenhis no Sttor . 

lnuestiH~~to priv.ldo 
par1 proiQ\Itf" BUII~t~ 

df COIP~titi'Jidadt. 
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II- PLANIN- ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
3.2.6 Automação Industrial 

2 - Será estimulada a capãcitação do País rio domínio 
das tecnologias de manufatura integrada por computador; 

3.2.6.1.() Diretrizes 

1-o'parque industrial brasileiro será mOdernizado utili
zando técnicas avançadas de automação de manu.fat_ura e con
trole de processos; 

3 --=- Será estimúlada a ·padronização-de protocolos de 
comunicação para as redes locais, para automação industrial, 
baseadas em padrões OSI - ':Open Systems Internconnex
tion", bem como a htst~ação- de centrós Qe certificação_ de 
conformidade. 

SENADO FEDEÁAL 
3.!.6.2 ( l Alll"OnACIO INDUSTRIAL 

1.Aulltntar o nivtl d~ auto11ç~ 
industrial no Pafs u 30l 
ati 1993, d~ndo preferinci a ils 
solur;~es locilis, coa utilin~ 
çJo ~ conctitos de lfanufatu~ 
ra lntegrilda por Cotputador, 
vi .. n.lo • aod~ninflo Oo 
parque· industrial brasileiro. 

2.Auuntar tscal.u dt produçlo 
t ttingir niveis"dt qt~iJidade 

inttrnacional Ptla inóüstria 
. dê auto•ar;So ilklustrial, atra
, vts dt prograaa Mticullifo dto 

tnc:o•endu ptlas eapresas 
tstatais, ati 1993. 

-
!(lEI niZI mms 

1.1 _Criado de I inha .special de 1 ano 
rinanc:ia•ento para o ' sttor 
produtivo privado,. dutinada 
a progra•a de reorganizaç~o 

da produç:lo r aquisiçlo de 
soluçe:es inte-grada~ de auto~ 
.. çlo indu.strial fornecidas 
por t&Pf.esas. hras.i lti r as de 
. CtPiial nac:iOOal. 

1.2 Fo1trrto i crla~O e forhleci~ 3 anos 
.ttnto .de npre~~ integrado-
ras nKi!l"flais para torneci-
ltnto dt sol~~s inbgradas 
dt 1uto•ado i ndustr i a 1 • 

1.3 Instalado di!' quatro plantas- 3 anos 
piloto dt l'lanufatura· Integra-
da pc1" Cotlpui.!ldor (Clti....COIFKI-:-
tl!r lnttgrated 11anut.aduri.ng), 
par.- fins k pesquisa pri-cu ... 
petltlva~ 

~órg!os de 
Govtn'lo 

-~énc:ias de 
Fotento 

·E'ntidadt.s de 
Classe 
-E~resas 

~Universidad . 
~Cttttros de 
Pesquisa 

2.1 P"rogra•açlo anual de ence~~en
du, pelas upresas estatais, 
dt produtos de autow.:!lo in
dustrial fabricados no Pais. · 

3 anos -&-glos de 
Governo 
~cias dt 
Folf!nto 

-Etprests 

2.2 Ehboraçlo dt. ~tcitic:a;&ts 1 ano 
PJn o~quisiç!o dt produtos na
cionais Ó-' iÚtonçlo indus• 
trlaf Pelas tiPrtsu ma-

Estitals, 
principal
ll!ntt dos 
~tores de 
En!rg i a El ê~ 
Vica,Side
nirg.ia, 
TranSPortts, 
Oui•ica t 

Pttroquil~ica 

-intidtdts ' 
dto C11J)t 

.. Eapnsas 
Brasi1tiri5" 
de C~ital 
ltacion•J 

IEtiiSIS 
m lrtms 
(IIII /II) 

31.200,0 
(BHDES) 

780,0 
CSCTtFHOCTl 

Custtio 

mucrmms 

-.Un"ha-tSPtcial de ti
nancia•e-n-to deue co
arfr, ta •t!dif, 60;:: 
do valor do prograu 
de reorganizaç!o da 
produçJo e da soluç~o 
de Duto.&çSo oferh
da, incluindo "hard~ 
Nare"', prograu de. 
;:o•putador e engenha
ria de aplic:açlo • 

.Partíclpaç~o do e1~ 

presariado no geren
cia•ento & no &POf'U 

de recursos adiei o-
.. naiS"para aS"""JI'lllntH

piloto crn. 
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II- PLANIN- ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

3-2.7 Instrumentação digital 

2- Os órgãos e entidades públicas estimularão. o desen
volvimento e a consolidação_ da.s empresas nacionaís na produ
ção de: 

3.2.7.1.0 Diretrizes • instrumentação digital aplicável em laboratórios de pes
quisa, desenvolvimento e comrole da _qualidade industrial; 

• equipamentos de teste automático aplicados na indús-1 - Será seletiva a política de capacitação te·cnológica 
em instrumentação digital, visando atender a áreas de maior 
expressão sócio~econômica e/ou_estratégicá para o Pãís, deven
do ser privilegiada a produção nacional destes bens para as 
classes de maior demanda, bem como a de classes que redun
dem em- expressivos efeitos -na redução- de custo e melhoria 
da qualidade dos· produtos e serviços nacionais. 

tria eletroeletrônica; _ _ 
· e instruméritaÇão digital integrável em redes de compu

tadores padrão OSI - "Open Systems Ins!ercqnnection", 
visando a automação de laboratórios analí_tiç:os, bem como 
automação hospitalar de laboratórios clínicos e de llt-boratórios 
de <jualídade em saú:de. 

SENADO Ff:OERAL. 
3.2.7.2.0 IHSTRIIIIEHT~ClO DIGITAL 

llt!U 

LDupllcir, .ate:'t993, o nilltl de 
util indo do instru•tntJç'lo 
ditítil aplicável e• lahor~tõ-
rios ~ ptosquin, destn~Jolvi-

lento e controle da qualidade 
industrial, destacada•enti!' 
qu~nto ao uso de equipa•l!ntos 
de tutt auto•iiico "' in-
dústri.l eletro-1!'1 etrõnica. 

2.Auentar, ati 1993, " 40l: 
o nfut1 de util i:aç~o da ins
truatnt~lo digibl visando 
JU'touç3c de Jabontõrios ana
l iticos dos sttores qui1ico, 
Pttroquilico, s:idenirgic-o e 
tlx\ f1 1 bHI COlO autOII:i;IO 

hospitalar, de laborató'rios 
clinicos t de hboratõrios de 
quo~l idadt ea saúde. 

ew:s 

1. t Cri .ado dt 1 inhil d~ financia~ 
unto ao setor produ't i vo pr i~ 
vaóo p•n: aqu:isi,~o de solu-
çllts locais dt instrulenta~;Jo 
digitaL ' 

1.2 AJpliaç3"o do tinancia.ento 
púb I ico aQS projf'tos dt- ~s-
quisa .l;Jllicacla t clesenlmlvi-
1ento de in51:rUI~tado digi-
til apl icãvel ell l.aboratõrios 
dt pes<tUi st, de:s~nvo I.,. i •~lrlo 
t contra 1 e ela qual idade in-
dustritl. 

2.1 Àapl i ado do fináncia.tnto 
pllbl i O) illos proJetos de pi!'S
qUisa .wlicada t desen"'IO!vi
•ento de ins1:rUientado digi
bl intl!grivrl e• re-d\5 ~ 
cotputadores. 

IUIISIS 
lltlt AGEm I U$ IJIILRIE~ ttllltllllltU 

CtiUIIU) 

1 ano -õrg~os di!' t.S60,D 
Go ... erno <BWOE.iH. 
~Agências 

dto Fourrto 
-Entidoklts de 

C11S!t 

-E•pnsas 
-Un i .,.tr5 i dacf. 

I ano -Centros de 1S6,0 
Pesquisa <stl!FIHEPl 

3 lr!O!J -õrglos ele 1&6 ,O 
6ouerno <SCTtFIHEP> 

~Aq;!ncias de 
f'<lll!nto 

-Entidades 
di!' Classe 
-E'~t~rtsu 
-llnivrrsiclad. 
-Ctntros ~ 
Pesqui.s~ 
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II-PLANIN- ESTRATÉGIA DE AÇÃO 4 ---Será promovida a busca pennanente da melhoria 
da qualidade dos serviços prestados e redução de preços, nas 
empresas prestadoras de serviços técnicos de informática, para 
terceiros, visando a satisfação das necessidades dos clientes; 

3~2.8 Prestação de serviços técnicos de informática 
3.2.8.1.() Diretrizes 
1 -será promovida a crescente participação do mercado 

de prestação de serviços técnicos de informática por empresas 
privadas brasileiras; 

2 - Será estimulada a formação de empresas brasileiras 
de capital nacional prestadoras de serviços ·cte estruturação 
e exploração de_ bancos de dados; 

5-Será considerada a informação como um bem econô
mico, com valor intrínseco ·e de mercado próprio, e como 
tal, deverá ser tratada como recurso estratégico e gerenciado 
efiCientemente cofio -oo aerrlais·rec-ursos eCOnómicos; 

3 - Serâ estimulada a formação de empresas brasileiras 
de capital nacional cuja atividaâe principal seja a piestação 
de serviços de manutenção e assistência técnica de produtos 

6 _-Será assegurado que os Serviços téCnicos de informá
tica refe!entes às informações estratégicas goverriãmentais, 
vitaís para a institucionalizaçâo das ações do estado, serão 
gerados e controlados pela administração pública devendo, 
os critériOs de caracterização e dissemiriação dessas informa
ções, ser regulados por normas específicas, como a aprovação -
do Congresso Nacional. 

de informática; -.c. SENADO "DERAL 

................. 
3.1.1.2.0 PREST'iPI DE SERUICDS TiCIUCDS DE IHFDRniTJCA 

""" ""' ..... .UJJ'ES 

t. ~br grad.atiVUfftti .& Pif• LI Ehbar•do t iiPlfltnUclo dt 
3 "" 

-drg, dt Gav. 
ticiPKh rtlltiY• -do ntor provu• .w ll'tlcuhçlo !OVtr- ·A<Jiftcus ft 
prlv~Jo nas serviços Utnicos natnhl,vinndo, prtftf'tf't- foarnto 
• infor.itia tstlbtltcttldo- cial•rntt, a ((lntr.Udo o# •ABEP ' 
st n:quisitos dt q~,~alid1dt t serviços Ucnicos: dt inforti-- ·11SBEIII 
,..ÇÇ,'ati U93, txcttu~ndo-n tlu b evruu 'rivWu ..,_. •Ea,.Estatais 
uatlvid.ldts ... quais u siltiru Gt capiUT I'IKiOIIlll. -En1:.4t Clu:. 
illler-tehs trW1)!Yi~u n,iu -c.,, Dru. 
tss:mtlais i institu~ional iza-- ""'·""· do liK IIC'IJtl .lt Esta® t an~ 

.• 1 intt91'idWt,_a fiét~igni-
4Ht • o sigilo '" inr<H'IIa--
;Gn: st.iU "' sua ucluslv1 
ftiii'OIISDi I i dadt. 

2. "'-tnt~r si9niflnti~Henb! 2.1 Divu19l':lo .lu hns .lt d•-. 3 ""' • õr9fDS dt 
I DIJHro dt sHv i t;m' dt CM• dos ~iSPCllliutiS Pill"l ICHSD ....... 
RltH dt inrt~n.aç~s l!Ut u1:i- Jllibiico,atravis dt catil0901 -~iu 

·11m titnicu dt hw:o df' dJ· I Olrlros insir'llii!R~. " de'F~tfl.1:o 
a, "' llihattllto t .1t ttn,.. - El,ri'SH 
111 tletrõnica, entrt autru, 2.2 Dissuinaclo das buu dr d~ 3- 'Bruiltiw 
t •iwrsiticlll" u inioru~ISn das utnrluradu t ••ntidu '""' 41spoaivtb, ati ms. ,.lo Podtr Pu"bllco, in~lusiv. Cipibl 

dravis dt C®trata COI &pro.- lllclanal 
su Privli!u, nspeitadDS .. 
,-indpies dt t'I'Jidadt Mlica 
no ICHSO b lnrcrn~ts • 
rasarei •ento dos Custas ,r 
illleas COI sua organinr;lo. 

2.3 Criaçlo dt linhas dt finiiiCia- 3""" 
1111t1 par• o dtslf\UO!IIiHnto 
• • utruturadt h ...;,u .. , 
41 .infoBar;lo 't!Jt utili:t:al 
'Ncnicu dt ~ dt dlc!M,dt 
114fot~to f dt Hn519H tlt-
V'inlct, tntrt outras. 

· 2.4 Enaalnhatnto dt ltgislaclo .... 
~ r$1Hcnft a chuiric•· 
da t du~lusitlaçlo dt do· 
CUHII1:o.s t .cft'\IOs cit intoru-
eh, 1 Jigllo ta privacidJdt. 

3. INuzlr substanclalHntt os 3.1 útDrftCilllltO tlt III """ 3 "'" 
- õr9los de 

"""" o1t usístfncfa • Ml'lll- ,.-.. ... ticula.loêt """" -.. 
~Se tkniu 11 infordtlcl, uísilado a contr1hdo dt w- ~ Eunns 
autm. vir;os ft t.,.tds dt nnutlft'" Estatais 

dt i'*P•ndtntu, tstabtlt-' -"" ctAie-ft r~<t~~isltos 4t 1111li- -'''"" 4Ut • pnco. • &t.Jru • 
., C..Hte. 

'"Eflt]ÃdtS 
•tltSM 

IECIISU l CU IILUU UlliUtfiiTES 
Utllf'U 

Cuittio 

Curltio 

Custti• 

15,,0. 
CSCTIFIHEPl 
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II PLANIN _:_ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
3~3 Pesquisa e Desenvolvimento 

Entre as razões do acelerado ritmo do avanço ç_ientífico 
e tecnológico do setofde _infofmática, em n_ível muiidial, desta~ 
cam~se os inve_stimentóS maciçOS em pes_quisa e desenv_olvi-

Os prOgramas -iiltertiadónaiS de -c-ooperaÇão ·científiCa-e 
tecnológica, no setor de informáti_C<!, têm se revelado impor
tante instrumento para a capacítaçãO riaêíonal, pelo que deve~ 
rão ser mantidos.e aperfeiçoadoS, cOn.l a adequada alocação 
de recursos por parte do Govei"no. 

mento de novos produtos e processos. _ , _ _ _ 3.3.1. O Diretrizes _ 
Nos países com indústria de informátiCa- mais _avªnçad.a, 1_-:- As _á~~as- t_ecnoló_s:icas prioritárias· para pesqUiSa e 

os governos têm tido_uma participação sígn1ficãliVa rio aparte desenvolvimento são: - · · " · ~-~- ·-= 

de recursos para as atividades de- pesqUiSa e desenv_olvimento _• automação de processoS produtivos (íildllstrlais, ãgrfco-
realizadas por emp"resas e Consórcios de .empresas, devido las e agroindustriais); -
aos elev.ados custos e riscos_ envolvidos, principalmente na • processamento avançado de sinais (pOr ex: técriicas de 
fáse de implantação_ dessa indústria. A medida em que as computação gráfica, processamento de imagens); 
empresas se consolidam, cresce a participação relativa dos • programação avançada (por ex: técnicãS ae Iil.Telfgéncia 
investimentoS priVados nas atividades de pesquisa e desenv_ol~ artificial); 
vimento. • engenharia de software; reâes (equipamentos, softwa-

Tendo em vista o atual estágio de desenvÕlvimeniÕ dQ re, protocolos) padrão OSI - "Open Systems Interconnec~ 
setor de informática ·no PaíS, é fundamental o a porte de recur: iion: 
sos governamentais à pesquiSa e des~nvolvimento, tanto bási- processadores d~ alto desempenho (por ex: arquiteturas pata
ca como aplicada. Nesta última, o apoio do Estado deve se leias), microe~etróqic_a (com_ ênfase em _circuitos_ integrados 
direcion3r preferencialmente para projetes de pesquisa e de- avançados MOS, bipolar, de arseneto- de gãlio e optoeletró-
senvolvimento empresariais; dando prioridade aos que con- nicos). _ _ 
greguem_ diferentes empresas, universidades e centros tecno- 2- O .Governo_, através de suas_ agê-ncias de fomento 
lógicos. · --·-- ' -- e· e1:11presas estJ.tais, dará apoiO ãs atívidades de pesquisa e 

Adicionalmente, é de grande importância que a ação do _ clesenvolvimento, preferencialmente através de programas in-
Governo no suporte à pesquisa e desenvolV_imentõ;-espét:ial- tegrados, envolvendo empresas e instituições de ensino e pes-
mente através das empresas estatais, conteritple encomendas quisa, orientados para as áreas tecriológicas prioritárias. 
didáticas de produtos de alto ris_co. Essa medida impulsiona 3 -Os centros de pesquisa controlados dJreta ou indire-
a ponta do processo tecnológico, dando oportutiidad_e a_ que tamente pelo Goverrio, como CTI -:- Cc;::n_treo Tecnológico 
se passe de protótipos a produtos estabiliza_dos, com caracte- para Informática e o CPqD- Centro de Pesquisa e Desenvol
rísticas iriovadoi"aSe que possam competir no mercado interna- vime1_1to da Telebrás~ __ deverão de.senvolver, em articulação 
clonai. . _ . _ __ _ _ com outros centros de pesquisa e instituições de eilsino supe~ 

Considerando _a capacitação nacional já à.lcançada, as con-. rior e empresas, pes·qmsas·que apóiem o' desenvolvim-ento 
dições do PaíS e_ó_S o_bjetivos estaOelecidos neste plano, são da informática brasileira, notadamente nas áreas tecnológicas 
aqui definidas áreas tecnológicas prioritárias ·para o investi~ prioritárias. 
mente e~ P&D. ~- _ __ _____ 4-0Gov_ernodaráapoioàpesquisabásicaepromoverá 

O apoio às afividades de P&D nas áreas tecnológicas o :r:eapan!Jhaffiento e-~inOderniZação ç1os laboratórios de pes-
prioritárias, visando a otimiiação do uso de recurs_os e melhor quisa das universidades e centros de pesquisa, bem como in-
acompanhamento e avaliação de resultado.s, deverá ocorrer, centivará a criação de_ laboratórios empresaiiais vOltados para 
preferencialmente, no âmbito de programas integntdos, elabo- as áreas teCnológicas pribritárias. 
rados com a participação das empresas, institUiÇõeS de ensiD.o . 5- Deverá ser _estimulada a concentração de esforços 
e pesquisa e órgãos governamentais. -. na implantação e consolidªção de parques de alta: tecnologia 

Os parques tecnológicoS brasileiroS, corigregando empfe- voltado~ para o setor de informática, envOlvendo empresas 
sas emergentes, universidades e centros tecnplógicos e dispon- e instituições de ensino e pesquisa. 
do de mecanismos de articulação entre ess~_instituições, têm 
demonstrado sua relevância para o desenvolvimento cientí- 6- A_s empresas do setor de informática setão estimu
fico, tecnológico eTil.dustrial, notadamente-no setor de infQr- __ l~das a aphcar_parte de s~u !aturamento em P&p, pre~ere~
mática. Essas iniCiativas deverão merecer apoio govein.amen-, -- ctalmen~e mediante_assoc~açao com outras empresas, umversi-
tal para seu aperfeiçoamento e dissemináção. · dades e centros de pesquisa. 
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A SENADO FEDERAL 
~; 3.3.2.0 P!~UISR E DESEHUOLUIIIEHTO 

lfCUISIS 
MEHI '""' PIIZI mms cu •1u•rs UllltltiiMTU 

CMIIII!Il 

I Rtalizv Jtividldts dt pesqui~ 1.1 Plantjuerrto, aco•panl\atento 3 anos ~drgãos de Custe-io 
H t dt'tn~lui•tnto te ng~ ~ tv61 iaçlo ... Atividlclts Governo 
tentos au;mçados diS .irus. do prograta. integrado . -Agencias de 
tKnolõgitu priaritlirios, no FoaM~to 

tlbito de u1 Progr.au Integra- -Eapresas 
do, .u 1995. 1.2 Foatnto • proJttos de pe5qui- 3 IDOS -EnticlaGM- 2.31U,O 

51 e desenvol11innto no ãtbi- de Cl1sse CSCTtFIHEP, 
to do progru1 inie9rl<lo. -llniversiclld. FROCT ,CHPq) 

-centros dt 
u Rtll indo de progro.as de 3 anos Pesquisa 312,0 

cooplraçJo citntifica ~ tec- CSCT tCIIPq l 
nológica cot Outros p'aistos 
nu ireas tecnolàgicas prio-
rltiri ... 

1.4 Hodernizaçlo e i ltPI antaç;lo 3 ano5 1.218,0 
dt Jibor.Jtõrios, ·et institui~ CSCT tFHOCT> 
;hs ft ensino e pes:quisa,e• 
CODSOAãnci~ ·Cta- G-pr"Ogralól 
inU9rtdo~ 

1.5 ltpltnttçSo dt Centro (s) de 3 .... 476,0 
StJpercotputi~;:l:o,para pesqui- CSCTtCHPq t .. • dtstnvo 1 v i teMo ••• FIIOCT> 
lrtas tecnológiru prioritl-
rias. 

u ConJol i dado t operaçlo da 3 anos 312,0 
Rtdt Hadonal de Pesquisa - OIEC,SCT e 
RHP, inter1191ftdo institui- CIIPql 
ç5u de ensino • p!s:quisa, 
. ntc:iootis e Hirlfi'Jtiru. 

1.7 lapf'li'ltaçJo t ~trf'tit;OIUfl• 3 tnOS 200,0 
to di Cipacldade d! pesti(lisa CSCTIF I MEP l 
e dHtnVoluiaento n todas as 
eapnsas produtoras d! bens e 
prtsttdoru de stru!t;M ,. 
infortitlct, " articulat;:l:o 
coa ~ivusidtdet e centros 
cit PfSquln. 

2. IIPlantar t dtstnvolutr par- 2.1. ~rinido e lPfrf'tiçontnio lono -õrglot dt Cust~io 
que$ tecnolligicos, voltados dt ttcanistos, recursos • governo 
w• o setor dt infont1:icJ, instr1.11entos legais Pilr"l I -/tginc:i IS de 
oti 19.95. Jophnbçld do parques ttc- Fotmto 

nolôgicos, uOihdos pan o -Entidades 
sttor dt' inf'oraática. dt Classt -t.,..,., 

2.2. Ac:otpanhuento • apoio ; 3 anos 
itPhntado t io dt!lenvolui-
unto dos parques: tec:noldgi~ 
cos, uoltedos p~r• o '""" dt lnf'onitlca. 
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II PLANIN - ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
3.4 Fonnação e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
A carência de recursos humanos, em todos os níveis 

e~ quantidade e qualidade, tanto para pesquisa e desenvol: 
'?m.ento como pa~a ~produção, comercialização e uso, cons
titUI um dos pnnc1pats pontos de vulnerabilidade para a Polí
tica Nacional de Informática. De modo a enfrentar_e_~te proble
ma será necessário esforço intenso do Governo e_m várias 
frentes, com a cooperação da iniCiativa privada.-------'----

Deverão ser fortalecidos os centros de excelência que 
a tuam nas áreas do conhecimento vinculadas à informática 
be~ como apoiados os grupos universitários emergenteS. Tai 
apmo governamental deve estar çondicionadõ à efetiva avalia
ção da qualidade e resultados obtidos_dus programas desenvol-
vidos _por essas instituições. _ _ ___ _ 

~ f~Iidamental, também, intensificar-se a formação- de 
espectahstas, mestres e doutores, particularmente nas áreas 
prioritárias deste plano, com vistas às atividades de P&D e 
d~. docência. Será necessário, para isso, C\:mpliar a disponi
bilidade de bolsas de estudo para formação no País e no exte
rior, ~a~arttindo-se os adequados recursos. Além da formação 
academtca, as bolsas de _estudo, no exterior, devem contem
plar estágios, cursos -de especialização e participação em- pro
Jetes. 
. Paralelamente, será necessário PronlOver atuali~ação cur

ncular nos diversos níveis, visando a formação de usuários 
e profissionais do setor de informática de maneira adequada 
à realidade do País. 

_Ds recursos humanos de nível médio são de capital impor
tâ?~~~ ~ara 0. setor de infonhática. Portanto, o gqye_rno e 
a llllctatlvã phvada devem enfatizar o apoio a esco1as técnicas 
federais, estaduais e municipais e a escOlas prOfiSSionalizantes 
~o tipo Senai, Senac e congêneres, c(ijós cursos sejãin de 
mteresse para produção, comercialização e uso da informá_tica. 

3.4.1() Diretrizes 

1 -Será efetuado investimento sigriíficativo·-do Governo 
na formação e desenvolvimep:to de reçursos humanos, em 
t?dós_ os ní~eis, de forma a atender às necessidades de pro"fis
stonats d~dtcados ao uso,- produção,_ comercialização, P&D 
e formaçao de recursos humaJJ_os em mfonnática. --

2- O Governo ptõvidenciará a -aiss.emirlaçãp de infor
mações sobre o mercado _d_e trabalho, visando subsidiar o 
planejamento para a formação e desenvolvimento de recursos 
humanos em informática. 

3 -Serão ãm-piÍados, 3.nualmente.--os recursos para os 
programas de bolsas de estudo (CAPES, CNPq e RHAE) 
voltados para o setor de informática. 

4-Serão fortalecidos os centros .de excelência de ensino 
e pesquisa existentes no País, voltãâos para informática e
áreas correlatas, bem como apoiado o desenvolvimento dos 
centros emergentes. 

5 -Será facilifa4o e intensificado o intercâmbio entre
instituições de ensino e pesquisa --e-~empresas voltadas para 
o setor de informática: 

6-Serão disseminados recursos computacionais no se
gundo grau, para que as alunos deste nível mantenham cantata 
~om essa tecnologia, despertando o inter_e_s_se para as profissõeS 
hgadas à produção, P&D, comercialização e uso de bens e 
·serviços de informática. 

7 -As empresas de informática deverãO desenvolver 
programas de formação e desenvolvinieóto de recursos h uma

-- n~s,_preferencialmente de forma cooperativa, envolvendo uni
versidades, centros de pesquisa e_ escolas técnicas. 

· 8- Serão estimulados programas de reciclagem de mão
de-Qbra de_ empresas que adotem sistemas de_ automação, ·de 
modo a garantir o aproveitamento dos funcionários nas áreas 
automatizadas. 

? -Serão _apo~adas instituições de ensino técnico tipo 
S_enat,_ Senac e congeneres, para que promovam cursos profis
swnahzantes, voltados para produção, comercialização e uso 
de_ informática, notadamente nas áreas de microinformática, 
programas de computador e automação industrial.-

10 -O Governo realizará revisões e adaptações nos cur
sos de graduação e pós-graduação, periodicamente, de modo 
a adequar os currículos às necessidades educacionais e à forma
ç~o de profissio~ais para .as atividades de projeto, uso e produ
çao de bens de mformáttca, bem como para áreas afins. 

11 -O GOYerno providenciará a criação de novas áreas 
de especialização, em campos do conhecimento cuja interface 

- sera- necessária para o desenvolvimento da inforrilática nas 
áreas seguintes: - - -

a) Novas Tecnologias (mecatrónica, biotecnologia, no-
vos materiais, química' fina, etc.); -

b) Área Social (saúde, educação, economia, sociologia, 
ergonomia, psicologia, direito, etc.); 

c) Avaliação dos Impactos Sócio-EconômiçoS;-
d) Qualidade e competitividade (comércio regiOnal inter

no, comércio- exterior, etc.). 
12-Será estimulada a formação de recursos humanos 

en: programas _de mestrado, doutorado e pós-doutorado, no 
Pms e no extenor, sendo que os profissionais oriuriâos destes 
programas participarãO do esforço de crescimento ~de mode-r
nizaç~o da informática, através de Consultaria, cursos, pales
tras, Junto a empresas, universidades e grupos emergentes 
de pesquisa. 
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o SENADO FEDERAL 

3.4.2.0 FURMAÇ!O E DESEHUOLUIMEIITG DE RECURSOS HUMAHOS;,. 

IEtiiSIS ! 
I 

llml '"~' PIIZI IGEI!E$ mmms u111mmn:s i 
Cllllllll 

1.Consol id~ eo txPandir os c~n- 1.1 Consol i da~;~o e nforr;o dos 10. 3 anos -õrg;os de 624,0 ' 
tros dt capaci bçlo d~ nciJI"sos. progra•u de atstndo ~ 3 •• 6o~~tmo CIIEC/CAPES) 

, hUianos n&S ireas tecnolôgicas doutorado ti inrortàtic.a exis- -~e:ncias 

pr-ioritirias 1p4t't 1terkler is: terrtts no P.tis,aediante con- dt Foa~rrto 
ie1andas de- profissionais. qur c:essSo de ncursos financeiros -uniVI?f'Sid. 
Hrlcados par~ ensino,pesqu1sa', • bo lns d• estudos . •Entid1dts 
inovaç~ tecnolõgica e ãs ne- de Classe 
CISSidtdts dto PfSSOil Pitril o 1.2 I1Phntac:to de 5 noo.,~os progra- 3 anos -Eiprtsas ~50,0 

ntor produti'Uo pri'11ado e para aas de testrado. e 3 de douto- CIIEC/tAPES) 
CS Qr'1imÍSIOS 90YUOIItntais. r-ado e• inforaãtica,pr@ftr@n· 

c:illaente ea .ire as tecnol õg i-
cas prioritãri:as ainda n!o 
atendidas peol~ põs:--9raduaç:io 
no Pais, •ediô!n't~ a c:oncess11o 

I 
dt recursos finance-iros e b~J-
sas dt tstudos 'coa pot@ncial 
de desenvolvi lento. 

1.3 ltPlttentaçlo de pro9f"a•as t!f- 3 ..... 00,4 I pechds d~ foruç:lo de clien- (IIEC/tii'ESJ 
ttoh: para 1 pôs-9ra0uill.do,M-
dlantt a concesdo de 2GO boi-
AS Gt iniciado citntifica 
no Pais. 

1.4 Conctsslo de 640 bolsas ,,.. 3 .... 868,4 
a®· ti progratas de •estrado <SClJCHPq e 
t doutorado,ine.lvsivt n .irtilS IIEC!Cl\PESl 
if'Jr.S i inforliitica. 

1.5 Apoio 1 proJrios dt COOPfrt- 3 .... 239",2 
do Ucnica nacional. t/ou in- CIIEttCAPESl 
ttrnacion.al H~volvenclo os cur-
sosdo •estrado, doutorado e 
instituiçhs especial izadu. 

2. C.,acitar to5pecial istu p1n 2.t Ofert1 dt,.opórtunidades dt u- 3 .... -õrglo.s dt 11,9 
o Htor de inf'orliitica nu pecial izilç:lo para 2.()00 pro- Gove-rno (/IECtCAPES) 
vtas genncial, têcriica • fissionais,voltados para o se- ·Agincias 
docente.' tor de- infortUica nas .ire-as dt Foaento 

ttrtncial,larktting e ltOderni~ ...CIMitrtls de 
Ziç2o di produçSo,, ltdi.ilntt Pe-sq•:in 
apoio is insttluiç:O:ts·d~ ensi- -universidad. 
no suptrior pua estruturado -Entidades: 
de cursos IPfopr!itdo:s:. de Cl1sn 

-Eipre~ 
1.2 Arfl'ftlçoaunto de tKnicos f' 3100S 700,0 

dcctn1:e:s:, atra\li!s dt 'Visitas, (SCTIRIIAEl 
no Pais e no trltrior,b~:tt c011o 
iltrallis de professor~ 11isi· 
tantts do otxbrior ,para ati vi-
ttadts di!' doc~ncia e- ~squin, 
dt 1odo a .ttin9ir SOO utigiof 
ou visitas por •no ea infortà-
tic1 e ireu 1fins " contrata-
GSo de 30 pesqlli5.ildOrtS os-
tr~iros HPKillistu .. 
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3.4.2.0 FOII!IACZU E DESEHVOLVInEIITO OE Rrn!RSDS HUnAHliS 

IECIISIS 
IEliS ttiES lltzl IGEIIIS Cll IILI!ES UUitlllliTU 

(11111!1> 

tect~ologiu ivançadas e1 in-
f'or.itica pau univtr~ndadts 

t antros dt ptsquin. 

2.3 Oitrh dt 200 bolsas para ~~- 3 anos n,s 
tagiii'ios coiple1entare• s~ (iiECii:APESl 
treinilfnto acadi1ico e• ati• 
vld~s de P&D ti infortitica 
nu Hprtsas privid.s e órg~-
nlnos goy~aunhis. 

2.4 Capactta1;1o e- recichge• ;. 3- tSU 
100 1:icnicos d1 nivel supe- (5t!JCIIPql 
rior, H progra•as de quAl ida--
dr t exporta~o e1 iníonãtl-
Cl. 

2.5 Criado de progra•a dt attJali- 3 ~05 124,8 
Zli;IO de 2000 têcoJcos de nf- (SC!tCIIPq) 
vtl SUPM"ior para 1tuaru e• 
progra!as de !n~~r:_a~~i.,c~___!~-. 
citl <:nUdt, -transporte, jus-
tiçill I' se9uram;:aopübl icJ,entre 
outro5). 

2., 1\tual izaçlo ti!Õric.ol'pritica 3 .... Custeio 
de 300 profissionais de 1!091!- 7,8 
,_,.,.ia tletrõnica e d@ ciin- (SCTICTI > 
c i as da coaputaç~o, H proje-
to dt circuitos inte9f"B<Ios t 

respedivu ferraaenbs, in-
c1usi\lt' atraves dt tt!c:nicas 
tipo "PrOjeto ftultiuspârios11

• 

· 3:· Aipli•r, ra 2{b: ao ano,a oftr- 3.1 laplanb~o dt· prograaa de de- 3 .nos -õrq~os dt 62,4 
ta dt tnsino tkniCo para .. senvolvia'eitto de recursos hu- So~rno <SC!Ii:HPq) 
irias dt produc2o t de uso da a;mos para o setor dt! inforai- ~ge'ncias ele 
intonitica. tica no S€HAI. F011ento 

-SEHAI 
3.2 Criado e instalaç!o dt , .... 3anos -Ent i d.idtS ~ CUJttio 

sos têcnicos, no siste•a ror- Classe-
Hl M ~sino, para a ronr -Eiprtsts 

çto de ~o-dt·oàrii para o st-
tor dt intor•itiea. 

4.Crlr UI sisttn Pll"l- aprovti-- 4.1 E'shbeleciunto ... progra- t ... -õr91as ~ Custtlo 
tutnto dos · ncursos hu1anos 1a que fat:ilitt a contratado Sovtrno 
de nfve1 dt põs-qnduaçto,pelo de ~noal dt 11'to niiJtl Pt-lU -Agi!nda dt 
ur~do dt trléalho do setor de e~pnsas, instituiçlies de en- f01ento 
intonãtin. sino t pes:quin. -Entidadts 

de Classt 
4.2 Est11~IKiunto ,, prova- 3 11'105 Custeio 

u Pilfl prorlssionais que tt-
nb• eurHde llestrtdo, Douto-
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3.4.2.0 FOR11ACIO E DESrH\llllUIMEIITO DE RECURSOS HUMAHOS 

IETH 

S. C4ip.llcibr recursos hu.anas no 
doainio d• t:ecnologi• d• in
f'oniitiC.ll tduc;rt:iva, Pira a 
~onduo;to de tmsíno t pts
quin, no ãabito das insti'hJi
çl!u dt ensino do P.ais. 

IECIISIS 
IUES PIIZI IGEITEI Cll IILIIES 

<1111/lll 

rado r Põs rloU.tcrado no rxte~ 
rior, para atuaru co•o coa
sultorts t proftss:orts ad-hoc 
Jooto a flpt"I!.S"aS, Ul'l'iVIH'Si da• 
4rs, centros dr pesquisa, es
Ptei.altent. apo i M~do grupos 
oergentes. 

4.3 Apoio tfcnico a projtotos de 3'anos 
aprovrita.ento de recursos hu
liiiOOS.<NMldo ,d,, instala,~o de 
tistt .. s de auto.açlo indus-
trial. 

S.1 lapl.arrtado de UI prograu de 
de.senvolvi•oento dto rKursos 
hua;mos. ta inl'ora.itica tdtlc:a
ti\11 omi:tnào~ 

•Kursos d~ t5PKia1 izado ou 
.~~Ptrl'e io;o.uento; 

bkursos de autrado e doutorado1 
c>est.igios ea ínforaâtic.1 educ:.ll

tiv~. 

3 anos -t\9iincias 
de t011ento 

-Escolas 
Tic:nicu· 
Fe-derais 

·SEDUC 
·SEiillC 
-SEHAJ 

&.2 Atu11lixado Gt 7.900 !H'"Of'es- 3 11nos 
.sons t tt!cnicos que atua~ nos 
sisteau dt ensino dt 12 e~ 
graus. 

5.3 Especiil izac~o n· infonâtica 3 M~OS 
tducatiua- d~ 1500 proftssores 
t te'cnicos que atuaa no siste-
u Gt .r~sino de 1!! t 2!! 91'"liJS 
dt Educao;to Esp~cial. 

5.4 Articu1iç:~o tntrt Drganisaos 3 .anos 
nacion1is t inttriTltiontis 
PMI obtem;lo t distribuído 
O. bolsas .H- estudos par• os: 
cursos dt fora.ao;.lo de recur-
sos hulanos nt iru ~ inf'or-
litic:a tducJtivi. 

i.S IIP1 ilntal;lo de cursos dt lU"" 3 anos 
tndo t doutorado N inforaâ.-
tico~ tdtzcativ.ll, t1 duas insti-
ttJio;.l!ts dt tnsino superior 
bnsl1tiras, .f partir da qya
lificldo àt SO doctntn no 
txter i or, 1!1 A r\/! 1 de douto~ ..... 

156,0 
<SCliCHPq) 

26{1,0 
(ltEC;CAPES> 

Curltio 

Custtlo 

Sexta-feira 9 4573 

mmtmms 

A participac;1o da 
Uni !lo representa 7(h: 
do valor do proj~to. 

· Assit,sua iaphnttdo 
rica condicionada a 
rtcursOJ de corrt:rapar
tida cios Estados • 

A participado da 
úni:io representa S02 
do valor do proJeto. 
Assit,siJa itplantaçJo 
fica condicionada • 
recursos de contrapil"~ 
tida dos Estados 
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3 4 2 O FORnACXO E llESEH~OLUinEHTO OE RECURSOS HUnAHO$ ... 
IItiiSD$ ! 

' tms PltZI mMm ti$ lt111iES tnlltiiMtnE$ ' IHU 
(ltll/!1)_ i 

6. Criar sisl:tll Plrl 11SSt9Uf"lr 6.1 l1phnb~h da Co•isslo intt- 1 ... Custe-io 
condít;l5es dt r!tic:hgn da srada por representantes do 
tlo~de-obra a u1' 1 i bt-r ada e• Govt'rno, Sindieat~M~ to Univer· 
COilSfqtJentit df projetos do sidiidés co• a flnalíd;ide- de 
autotaç.lo indus'tritl. planejar, Pr09rat~ t nonrli· 

zar as aç~es a sérn e-xecuta-
du pua cu.Pr:í•ento da ul1. 

7. Dotar os cursos ·de Proce-ssa-. · 1.1 .. Aquis:iç1o..deo,.no tini•o~.u•. .3 .anQS -~~<> 2.000 
tintO' de Dados das Uni'J~sida- siste-u o:~_.utac.hmal tOIP1!- - Unive-rsi- <nECA:APES> 
dts Federais de sist!tas co•- to, de gr.1nde porte, para ca- dades Fr-
pui:aciontis c- e~ipoaentos nt"- da Uni'IIH'Sidlldt' FtdN"Ill CO. derais 
cessàrios 10 ensino e ã pes- curso Ce processn:tnto dt da-
quiSi niquelas instituiç,5u. do51 destinado ao ensino e i 

pesquisa da insti'b.Jiç3o. 

I 

II-PLANIN - INCENTIVOS 

4 Aplicação dos Incentivos 
~ _ _ Nesse sentído, definem-se, neste plano, algum~s fontes 

de recursos para viabilizar o funcionamento dos r_efe~dos ~un
dos, com o fim especffico de promo~er, de for~?~ efettva, 
o desenvolvimento da capacitação naciOnal nas ativtdades de 
informática, dos agentes envolvidos (produtores ~e bens e 
serviços de informática, usuários, inStituições de ensmo e cen
tros de pesquisa). E para racionalizar, estabelece-se, também, 
a fusão desses fundos. 

A Política Nacional de Informática consag-ra, e-ntre seus 
instrumentos, a instituição de regime e~pecial de concessão 
de incentiVos tributários e financeiros, em favor de empresas 

: brasileiras que invistâm em pesquisa e desenvolvimento. Esses 
incentivos destinam-se ao crescimento das atividades de infor
mática, dirigidos à capacitação tecnológica, be~ com.o estí
mulo à redução de custos dos produtos e sernços, v1sando 
alcançar competitividade internacional. 

Nesse contexto, foram instituídos incentivos fis~is na 
Lei n' 7.232/84 e na Lei n' 7.646/87, bem como constituídos 
dois fundos especiais para promover o ,âeSenvobime~-~Q _da 
capacitação nacional nas atiVidades de jp_fo.rmática: . 

• Fundo para Atividades de Informâl!ca- FAI, cnado 
pelo Decreto n' 84.067/79, alterado pelos Decretos n' 
84.266/79 e n' 87.980/82, nos termos do art. 172, § 2', do 

. Decreto n• 200/67; 
• Fundo Especial de Informática e -Automação-:- FEIA, 

instituído pela Lei n'7.232/84. _ _ . _ . -- . -
Apesar desses incentivos fiscais, na ytgênCia do I. Pl~mn, 

terem sido aplicados de forma restritiva, c:!~ resulta_?os md1~ 
sua relevância como instrumento pata a consecuçao dos obJe-
tivos da Política Nacionalde Informática. _ 

Por insuficiência de recursos, o FAI limitou-se apenas 
a dar suporte financeiro à instalação e ãs _atividades da Se~e
taria Especial de Informática- SEI e do Centro _Tecnoló~co 
para Informática- CTL O Feia, por não terem Sido defimdas 
as fontes de recursos· e n_erifestabelecidas as condjções para 
operacionalização, não foi ativado até o momento. 

ASsim, para os efeitos do previsto no art. ~6 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, fica ratificado o -Fundo 
para Atividades de Informática - F AI, que passa a incorpo
rar, inclusive, as funções originalmente previstas para o Fundo 
Especial de Informática e Automação - FEIA. 

Tendo em vista o disposto no art. 19, inciso Ill e § 29 

da Lei n' 8.034, de 12 de abril de 1990, os benefícios fiscais 
previstos no art. 21 da Lei n' _7,232/84, no att. 32 da Lei 
n"'7.646/87, assim como o incentivo à formação, treinamento 
e aperfeiçoamento de recursos humanos para as ativida.des 
de infOrmática previsto no inciso V do art. 13 da Lei n9 

7.232L84, serão revalidados para o exercício financeiro de 1992, 
correspondente ao período-base de 1991. 

A ·séguir são eSfitbelecidas as diretrizes para a concessão 
dos incentivos previstos na legislação de informática. 

4.1. ( ) Incentivos previstos nos arts. 13, 14 e 15 da 
Lei n• 7.232/84 

Os incentivos previstos nos arts. ~3, 14 e 15 d~ Lei n"' 
7.232/84, para as atividades de pesqmsa~ desenyolVIme~to, 
produção e comercialização de bens e sernços de mformâttca, 
bem como formação e desenvolvimento de recursos humanos 
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para as atividades de informática, serão concedidos pelo Co- ao disposto no art. 213, inciSos I e II, da ConStituiÇão Federal 
nin, às empresas brasileiras de capital nacional, de acordo ou a centros de pesquisa mantidos por pessoas_juríd~cas de 
com as seguintes diretrizes: '_ - direito público e destinados à formação e desenvolvunento 

1-( ) Os pleitos de incentivos deverão ser submetidos de recursos humanos ou_à realização de atividades_de pesquisa 
através de; e desenvolvimento, será equiparada, para efeito de cáncessão 

1-programas próprios ou contratados_ de terceiros; fàe incentivos, à aplicação em projetas de pesquisa e desenvol-
2- programas conjuntos realizados de forma coopera- vimento ou de formação e desenvolvimento de recursos huma-

tiva ou consorciada; nos. Assim, as pessoas jurídicas que doarem tais bens ou_ 
3 - programas integrados de desenvolvimento dentífico serViços -calcularão o incentivo fiscal na forma do disposto 

e tecnológico em inforniátiCa, -reãlizaUos jUnto a institriiÇOes · ..,.. ilO SUOitCri14.1.4, tendo como base_ de cálculo <?S_gastos realiza· 
de ensino superi<:Jr, centros de pesquisa ou entidades congê- dos na aquisição ou produção dós benS e serviços· doados. 
neres. 

2- ( ) As empresas beneficiárias de incenfivós deve- 4-4 - Critérios, limites e faixas de aplicação 
rão aplicar em programas de criação, desenvolvimento ou No Anexo I definem-se, para efeitás do disposto no art. 
adaptação tecnológica em informãtica,aprovaâos pela SCf/ !6 da Lei n• 7.232/84, as classes de bens e serviços, assim 
PR, quantias CorrespOridentes ãs percentagens, a serem fixa- como os critérios, limites e faixaS-de aplicação. 
das no ato de cOncessão dos incentivos, incidentes sobre um 
dos fatores seguintes: 4.5 ( ) Financiamentos 

1 -a receita líquida proveniente da comercializaçãO de 1-As empresas brasileiras de capital nacional produ-
bens e serviços de informática; -- --- - toras de bens e serviços de informática, com tecnologia deseil-

2- o montante dos incentivos auferidos, excluindo o volvida no País, terão prioridade nos financia:meiitOs diretos 
incentivo especificado no item 4.1.3. concedidos por instituições financeiras federais, ou nos indire-

3 ____,. ( ) O incentivo previsto no art. 13, inciso III, alínea tos, através de repasse de fundos administrados por aquelas 
b, da Lei n? 7.232/84, será regulado em projeto de lei específiCo instituições, desde que comprovem o investimento de, no roí-
a ser submetida ao Congresso Nacional. _ nimo, 5% da receita total de cada exercício na realização 

4- ( ) O incerilivo de que trata o art. 13, inciso V, de projetas de pesquisa em atividades de informática. ·· 
da Lei n• 7.232/84, fica limitado a 40% do imposto de renda 2-Para atendimento do disposto no art. 22, inciso II, 
devido, exceto adicional de imposto, observado o disposto da Lei n9 7.232/84, as empresas brasileiras de capital estran-
no art. 11 do Decreto-Lei n9 1.376/74, com a alteração prevista geiro, deverão aplicar 5% de sua receita total de cada exer-
no art. 12, inCiso IV, do Decreto-Lei n? 2.397/87_. O_ incentiVo- cício. 
será calculado mediante a aplicação da alíquota do tributo .-em atividades de pesquisa e desenvolvimentO diret.a-
sobre o montante das despesas realizadas no projeto apro- mente ou em convênio com ceritros de pesquisá e desenVOl-
vado. vimento voltados para a área de informátiCa e automação 

5- ( ) 'Os pagamentos efetuados na aquisição âe tec- ou, ainda, em coilVênio com instituições de ensino superior 
nologia desenvolvida por centros de pesquisa mantidos por brasileiras, de acordo com programas previamente defiriidos 
pessoa jtitídica de direito público ou instituições de ensino pelo Conin. 
brasileiras, poderão ser computados, para fins de incentivo, 3-Os recursos do Fundo para Atividades de Informática 
como despesa de 1 !squis,a e desenvolvimento. - FAI, deverão ser aplicados para promover a capacitação 

6- ( ) O desenvolvimento, até o lay-ont completo, de nacional nas atividades de informática, podendo contemplar 
circuitos integrado~ ~erá ~.~quiparado, para fins de concessão os produtores de bens e serviços de informática (no apoio" 
do incentivo previsto no an. 14 da Lei n9 7.232/84, à produção à P&D, capacitaçãO de recursos humanos, aumento de produ-

, de bens de microeletrôn~~ .... - tividade e melhoria de qualidade, promoção comercial e ex

4.2 ( ) Incentivo ao usuário de bens e serviços de mi
croeletrônica produzidos por empresas brasileiras de capital 
nacional 

1-O incentiv.., previstO_~ nO- art. 14, parágrafo único, 
da Lei n~' 7 .232/8-i, será concedido aos usuários de compo
nentes micrOeletrônicos, bem ·como de seus insumos, para 
aqueles itens que comprovadamente tenham o processamento 
fíSico-químico realizado no país. _ --~ 

2- As pessoas jurídicas poderão usufruir o ince':illivo 
referido h o item anterior, se adq Jirirem os componenteS dire
tamente da empresa produtora ou através de revendedores 
por ela autorizados. 

3-0 incentivo do art. 14, parágrafo únicS, da Lei n~' 
7.232184, aplica-se às empresas que contratarem o desenvol
vimento de circuitos Integrados referidos no item 4.1.6. 

4.3 - Incentivo à doação de bens e serviços de informática 
produzidos pOr empresas brasileiras de capital nacionat 

A doação de bens e serviços de inforrp.áfi~ projetados 
e produzidos no País ã instituições de ensino que atendam 

portação de bens e serviços), os usuários de bens e serviços 
de informática (fmanciando programas de informatizaçãO dos 
serviÇos sociais e di;ls atividades produtivas, assim como pró
gramas de reciclagem profissional para reaproveitamento da 
mão-de-obra liberada em decorrência da informatização) as 
instituições de ensmo- (recursos para aquisição de bens e servi
ços áe informática~ '"fOrmação e desenvolvimento de recursos 
humanos para o setor de infoimática, desenvolvimento das 
atividades de P&D em 

-informática, bem c_omo difusão técnico-científica, estudos e 
pesqUisas relativas a informática) e os centros de pesquisa 
em informática (recursoS para implantação, modernização e 
ampliação da infra::estrutura física, desenvolvimentO" de proje
tas e difusão técntoo-cientffica). 

II PLANIN -RECURSOS 

- - 5 Estimativa de recursos financeiros 

A viabilidade deste plano passa, necessariamente, pela 
participação ativa de todos_os setores da sociedade envolvidos 
com sua execução _-e seus resultados. _No que se refere aos 
recursos imprescindíveis à execução das ações e ao conse-
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qüente atirigime"il.to-das metas, existem diversos agentes e for
mas em que esta partiCipação S"erá efetiVada, a saber: 

• as empresas do setor de informática",-através do investi
mento em pesquisa e-desenvolvimento, formação de recursos 
humanos, implantação de laboratórios e na modernização de 
suas linhas de produção; 

• os usuários, quer públicos ou privados, através da aqui
sição- dos bens e serviços gerados pelo setor de infonft_ãtica; 

• o Estado, nos seus diversos níveis (Federal, Estadual 
e Municipal) e entidades (administração direta, fundações e 
empresas públicas e de economia mista), quer no firiãncia
mento do setor produtivo através de seus bancos de desenvol
vimento, quer no finailciamtíltô·, a fuildõ perdido, das pesqui
sas nas universidades e centros de pesquisa, na formação de 
recursos humanos, na criação ou aparelhamento de labora
tórios e na geração dos meios necessáriOs ao deSenvolV.Imento 
do setor. -- ~ -----

A maioria das ações constantes deste plano e detalhadas 
no Capítulo 3, por segmento,-nece_ssita, para a sua execução, 
de recursos públicos _ou privados. As ações<- que, nos respec~ 
tivos quadros de_m_ons_trativos, não especificam recursos~ef[o'· 
financiadas pelo GovernO Federal através das dotações_grdiná
rias de custeio dos órgãos envolvidos na ação. Naquelas que 
especificam recursos,- os valores se referem eXClusivamente 
à participação do Governo Federal embora muitas del,~lS. e_nvol
vam recursos ou da iniCiativa privada, oU dos orçamentos 
estaduais e municipais, óil dó-Orçamento dás estatais_, olf mes
mo recursos externos oriundos de financiamentos para o setor 
científico e tecnológico do Pa:ís. Nestes casos, a coluna~'~condi
cionantes" indica as fontes cOniplementare-s de recUtSOS. -- -- ---

A tabela 5..1, a seguir,-apresenta-os-Valores agregados 
para aquelas ações_.em_que o Governo Federal participa direta
mente, seja como·agênte-finartceiro seja attã.Vés das dotações 
do orçamento da União. Como pode ser observado, esta parti
cipação global está estimada em Cr$ 62.174,36_ milh_ões (a 
preços de maio/90) no.s __ três anos de vigência deste II Planin. 
Por sua vez, a tabela 5.2 e a figura I permitem a visualização 
desta participação por segmento do setor de informática. · 

Do moritãilte total estimado, já citado, 69,9% referem-se 
a financiamentos ao setor prodUtivo, pelos agentes financeiros 
da União, conforme consta da tabela 5.3 e da figura II seguin
tes. Estes financiamentos têm as seguintes origens: 

• BNDES, em um montante estimad() para o período 
1991/1993 de Cr$ 37.700 milhões, qué representam 60,6% 
do total de recursos, sendo que Cr$ 32.760 milhões referem-se 
a financiamentos a serem concedidos ao setor produtivo usuá
rio na aquiSiÇão de equipamentos de automação industrial 

.. e instrumentação digital; e 
• Finep, num total de Cr$ 5.778 milhões, representando 

·· 9,3% do total de recursos. 
A alocação de recursos do BNDES refere-se a estimativas 

de aplicações, uma vez que os fundos operados pela institUição 
não sã_o __ de origem orçamentária, baseando-se em auto-ge
ra,ção, créditos externos, poupança compulsória e voluntária. 
Desta fOrma, o orçarriento dO---BNDES não está baseado eni 
alocações setoriais específicas- não podendo portanto ser aloca-

- do como os demais orçamentos, dependentes de fundos da 
- União. No entanto, os recursos do BNDES que devem ser 

alocados para o setor de inforníática estarão sujeitos a avalia
ções seme$trais por parte do Conin e a avaliações· trimestrais 
do Fórum de Acompanhamento do II PLANIN ~ descrito no 
item 6 deste Plano. · 

Os- restantes 30,1% referem-se ao orçamento da União, 
em s~as dotaçõ~s de investim.ento e bolsas de estudos, sendo: 

: -• Cr$ 13.148,60 milhões, ou seja, 21,2%, que deverão 
_constar do 9!Ça_mento da Sttcretaria da Ciência -e Tecnologia 
da Presidência da República - SCTIPR; e 

• Cr$ 5.547,76 milhões, ou seja, 8,9% que deverão estar 
alocados nas dotações orçamentárias do Ministério da Edu
cação. 

Convém salientar, finalmente, que os montantes estima
dos para cada uma das ações levam em conta os ajustamentos 
pelos quais passa a economia brasileira, suas conseqüênCiaS 
nccsetor público, em especial no setOr de informática, bem 
assim as dificuldades decOrrentes. . 

T;.&W 5.1 -~ Clll iEilliSIIS YAiA I~Slll1000 E !!I.SAS DE E!illllO 

, : mutauttlllNAW. 
SEEIOID : AC1D : , .. Cil :FGHJES : Vll.ll YOI FQ~M 

!SIIIWIQ flllllt 
1l'll 11'12 19'13 

U511 DE !lmlljfiCA : 3.1~ : J12.Nt.MI IIGIJ J12,tH.Hl i'<C Só.i&t.N: UUSI,tl: 149.7!1.HI 
. : 3.2~ : lll.Ht,Hl IIGIJ lll.HI,HI i<EC 111.2H,tt: n.ut.tt: lt9.2tt,Ht 
: 3.3. : l!$,211,HI 0611 26S.2tt,H: "iC l::l.92Ml: ~-2~1.(4: ~:u.w.K: 
: 3.4. : 59.8H,Nl IIGIJ 59.Btt.Hr ~.EC' S9.tiM, .. ): t.tt: t,N: 

; 
l!llill.OOIA ; 1.7. ; 31.2U.HI IXiU ji~tt,M: SCT/Cil'l 11.llt.rll lMtt.tt: ti.4M.H: 

I :----: 
~IW.IZACM : 1.2. : :!M.th,tt: IXiU ZM.ttt.HI Stliii!ICT 156.ttt,tt: ltUN.HI 1t-4.ttt,H: 

: l.J. : 1>1.m.n: DG'J t~.tH,Hl SWPKDCr S2.ttt.tJ: 5l,lti,H1 ~.ttt,H: 
:. 1.4. : 1>\.llt,ltl 0011 15ó.llt,lll Stliii!ICT S2.Mf.tJI 5:!.1H,HI S2.&M.tt: 

__ 1_1.5._~- l~M,FlllEPl Jll.IM,H: fli!IJC. IIJIUta ;. 1tt.Ht,t)l IH.IIt,HI ~;..t.tet,H: 
: 1.&. : 1.s&I.Mt,MilJI&ES : 1 .SM.Mt,HI fi!iNI:. ~lllllCO : l12.Ht,H: S..'I.IH,HI l2S.ett,H: 

: 1 1----: : 1 
riEtl!i : 1.1-. : 5.2lt.lll lEU : 5.211,HI Stl/SE! S.2Cf,tll I,HI '·": : 1--:----1 
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: a!SlllBUitlil WL 
mxm :c: :.11.01 :Fw.IES : Ulltl Plll FiiiiiA 

ESIIIWIO fllf!E 
·i 1!!1 1!92 19'13 

Eli'IIT!ÇIO . : 1.1. : 187.2H,HI Wl JI.2M,HI SCT/lD 1t.4H.III !l • .m,tt: 11.1-.'t,MI 
: FDIP.: lS&.PI,Itl Fl!WC. N!uaJ : 52.11t.lll 52.HI.HI 52.1:1.111 

I I 
IIICIIII.EIIilllll : 1.2. : 551 ....... , lEU : Sll.llt,MI SCT/tlt Sli.IIUII I .III ''"~ : 1.3. : &2t,Nt,MI IIli : &2t.Mt,ltl Slllltll ó2t.ttt.tl: MI: .... : 

: 1.4. : 4JI.HI,HI Fill!1 I ~3l.lti.H: nKm:. Pll8lli:IJ ; 1-4t.Kt,H: 141.HI.III 1SJ.HO,HI 
: 2.2. : JI2.1H,III Flll!1 I J12.1H;III FIIWI:. P<IIUCO I !M.IH.III !I<.Kt.HI 1~.wt.M: 

: 2.4. : llt.lll,tll IIGUI SSI.CI.NI scr1t11 t.tt: l"..I.IH.HI lti.!~.MI 
: 3.1. : 1.13t.HI,HI IXU ·l !.lli.Mt.lll SCT/tll t,tt: .ut.Ht,NI i.Ut.r.t,MI 

1--: I 
PROiUMS DE tllllUIALUI 1.3. : I.IM.IOI,tll nlll' I !.4t<.Mt.lli"Fllll!l:.llllllCO I ~IUH,tt: %1.1M.m 520.~·"' 

: 2.1. : :521 ....... , IIli : SZI.ffl,etl SCTJal 1S6,Kt.IOI !56.ilt.HI 1t!.ltl.ltl 
: 2.2. : 211.111,111 lEU . 211.111,KI SCTJ!'I!ICI 52.1H,f31 7l.ltl.ell 1l!.t:1.fll . 
: 2..3. : 211.Ht.HI tGJ : 2111.1H.HI SCTIPI!ICI S2.teMt: III.IH.HI 52.fl~.HI 

: 3.1.: Jl2.1H,Ht Fli11 : J12.Mt.Ml fl!'!t.i'l:. PdlllltU : III.Ht.+ll 111.1H.Itl 1M.i.M,HI 
: 4.1. : 211.HI,HI 11115 I 261.HI,KI Fi!M.'&. rcruQI I at.m,tt 9t.tol.ll it.t:t,NI . 1--l--1 I I ' 

IJiaSSillll!5 E : 1.1. : 1.141.tlt.ltl 1m I ~.tw.m.eot Fnwt. Patm : 2.61.1:3,!;1 Illl.llt.lll 4-42.~1 
llllFiiiCIIS : 1.2. : m.~.n: ~n ' 211.1!1,111 st:J!'IIler 1M.t!t,l4: 52.111.tll 52. 1ft. III ' 

t a.z. : ~16.Ht.hl OOJ : · 211.HI.III SCTI!'IIlCT 1S6.UI,I~J 52.11o.tll 52.~1 
:rniEP: lll.lll,lll f!IWl:. IIIUQI I 52.111,(:11 S2.11t.lll 2.att,M: 

: 4.1. : S2t.Ht,lll IIli : S21.m.ct st!J!'I!ICI 52.Kt.l>ll 156.1tl.lll 'J12.l-.,,tt; 
: 4.2. : ~··'"·"' IIli : S2t·'"·": Sl:li!'I!ICI S2.t*,U~' ~~.Mt.HI J12.m,w: 
I 4.3. ! 1.Mf.Mt,Hli!W : I.I.U.t!l,fU ~!. Plli!UCJ: 211.~~.1~1 212.11t.lll 4!!.ttt,H1 
: S.l. : 1.111.110,81 tm I l.m.m,MI FID!!1. NII.IQI I 211.tlt.Cfl· Ilii.HO.II~ 4(1,1:J,MI 

. : S.2. : 1li.Ht,tll FilEI' I 156.1M.KI fll:l&. 1111UCO I 52.tlt,Otl 52. MI .III· SZ..t:O,tll 
I I 1-1-·-1 I I 

Il!lllllllrl Ell : 1.2. : 312.HMII f!l!P I J!2.111.etl Fm'Jtr.ILIIl.IDI I 11l.CIIM\ll 111.111.tl~ 111.111.111 
Talllllll~ : 2.1. ~ 312.!1MI~f!ID I J!l.~~=ldll.lall 111.1~.'.1~ 111.- IM.I»,,II_ 

I 1-1-· I f 
~ ll,l. l31.21t.tti!~UI!I!l.l3::.m.~l::l~flll::t..lllruF.III 5.2!M:l>oe!l'-11.4t.e:!l!!~~~~~ 

'lJ.: 461.1:0.113HIIIB' I lll.tlM3U= 1\.'lUilll 1~~,:::»·. t:56~ ...... ~0t;: !S.C'!~tlto 
: 1.3 .. ~ 111.11t;t.Cb. csu· : m.~~t,~;;.... SCIIID:I>" . i».t~~ :&a.~.~)a- W.ct.tn .. . 

ilõS!iiiiOT!ClD : 1.1. : i.;ti.IM,M: BI«S : l.!tt.ttt.MI F!llhht. PúiUCO : ~Utt.Hl ~~t.Mt.Ml ~.Mt,Hl 

:.1.:. : l~.Nt.H: FJIIEP : !~.ttt.u: FliWIC. P~BLICO : 21M.Ul ~.."'!.ttt.tt: 52.1tt.H: 
: 2.1. : ~~.Ht.tt: FIJe : tSó.m.o: FIHAIK:'. MUro : ~.IM.H: ::2.8N.Ml :::~.m.tl: 

' 
mUICIIS : 2.3. :~.tii.HI FI!fl' : '15.S.IM.Ml FIM. P~liCil : ::l.III.MI 52.1M.M~ 2.1ü.tt~ 

·: 
P III : 1.2. Z.311.tH,Hl CGU : ~12.11t.tl: SCT/tlfl Mt: ~S&.tH.»: !ll.t'.ci.HI 

: IIli ' l.21B.IH,It: SCTJ!'I!ICI ~M.tM.tt: ~1-' ..... tt: llt.Ht,KI ' 
: Fllfl : iBI.141,KI flml:. Pli!UDI I 261.tM,ftl 261.Mt,Ml ut.m.w: 

: 1.3. J12.111.MI llllJ J12.1K,III lt!Jtm'l 114.Nt.tt: !M.Mt.HI !II.~.KI 

: 1.4. t.ua.ttt.H: llllJ l.Z1D.IH.Ht 51:1/IW 456.tH.n: Z&.Ht.M: 2M.m.tt: 
: 1.5. ~76.Mt,ttl IIli J2l.lti.KI Sl:ll!'lW !BI.ttt,KI BI.IH.KI 6t.l~ ... :· 

' lEU t56.11t,KI SCT/tm'l t,&U S2.1M.M1 IM.m,KI 
: 1.&. : l12.1H.et: IIli 156.1H,MI SCT/tm'l S2.Mt.Gtl 52.tH.tt: ~.~.HI 

llllJ ISI.HI,KI ~ 52.1H.Ill 52.111.111 52.~ut: 

' : 1.7. : ~H.Mt,HI ft)ID' l :H.tM,Ht flHAHC. POOLICD : ói.IK.U: 7t.ttt.tt: 11.m.n: 
I "I- I 

<UIISIIS lllWIJS : 1.1. : >ll,IK.HI llllJ 624.Ht,Hl IIEt/tAPES ~.ttt.u: :ea.m.N: ZlS.f:,,ttl 
: 1.2. : 4SI.Ift,tt: Clill 49.HI.HI IWCAIES 19.ttt.H: 1SI.ftt.etl lst.t:t.M: 
: 1.3. ; 88.4M,HI IIG1I B11.4K,III IIECJC!o'ES 27.i21.tt: 2?.ó4f,Hl 27.641,1tl 
: 1~4. : ió8.4lt,KI IIIU SS.-4tt,Hl ~ES ".121.»: 2f.ó4f.Hl ·2f.MO,tt~ 

~ ~ ·cm 7BÜII,KI SCT/IJI'I i56.1M,IOI m.ttt.H: JM.IIt,KI 
: t.s. : 137.2H,HI llllJ 2l7.2H,HI lWCAIES n.s&e.u: 79.561.111 at.~.H: 

: 2.1. : U.Y&t,H: CW tl.!!I.KI lfC/tltES l.&H.tt: ~.1l.t,HI ~.iu,H: 

: 2.2. : lll.tlf,lll IIIU 711.!tl.tll SCT/Ill'l 2li.HI,HI 2ll.lll.lll 2U.et,H: 
: 2.3. : 72,811,HI Wl n.811,HI IIEC/t/IES 23.!21.111 24.llf,tll 24.m,H: 
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·: 

. ··: : )ISllllUicrll r;I.I'L 

S<IIID : ICia I ;1(01 :f"'IIHTES: Vllll rct FWJIA 
!Slll'/00 ftNIE 

·l L !'li 1m L!IJ .-
: 2.4. : IS!.III,NI IIli IS!.III.fll SC!/Dfl 5Z.III,HI st.t:t,NI l2.m,NI 
: z.s. : IZ!.BN,NI IIli !21.BM,fll SCI/Ill!'l 11,611,MI 41.4H,HI l!.!tMtl 
: 2.7. : 7.8fi,NI IIli 7.1111,NI SCI/Cll 2.61t,ttl 1.611.NI 2.&e).tt: 
: l.i. : !2.1N,NI IIli 1.2.-4tt,HI SCIIWI .::t.sa.tt: 2t.Btt,MI 21.s:J.NI 
: 4.3. ; ISI.IN,NI IIli IS!,IIt,NI SC!IWI : 5Z.Itl.fll l2.1fl.NI 52.t:t.tt: 
: ~.1. : UI,IM,NI IBI 2&1.ttt,MI l'lCJWES ~ttt.tt: UUft,HI 114.Kt,H: 
~ 'S.Z. : &N.HI,NI ow 6tl.tM,HI IIEtiCMES 2t2.Mt.tt: 213.tti,Hl 213 ......... , 
: 7.1. : 1.1N,flt,NI IBI :!.Mt.tH,MI l'ltlt»ES 6ó6,tM,NI w.ttt,tt W.Mt,MI 
:--1 :--1 I 

lDTAIS : 62.114.3&1.tll : !2,1J4.3&1;N: : 14.121.111.1!1 21.137.16t.lll 27.113.7&1.fll 

II PLANIN 

FONTES 

1. ORCAHENTD DA UNI~O 

-ser 
- HEC 

TABELA 5.3 - RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL POR FONtES 
.. . . Eat:r§aii(a;uo/98)' 

DlSTR!BUlC~O ANUAL . .. 
VALOR PARTICIPAtJO 

ESTIHADI) PERCENTUAL 
1991 199Z .1993 

:- :-----1 --: 1-

~ : : 
l13.148.6tt,ttt A.091.tttrltl ... iBS.Bet.l!\11 -4.871.Ste,6tl 21.:!: 
I 5.5-17.76t,ttl1.874,448,ell 1.809,361,011 1:e63.96t,tet B,9Z 

TOTÀL f!B.696.36l,.etr 5.965.449,011 5.995.168,001 6.735.760,001 31,1Z 

t-------------------~----~~~~~~~~~--~--
2. FINANCIAHENTD NBLICO 

• BN!lt:S 
- f!HEP 

,. 
' 137,70t.l0t,ttl 6.S92.0Bt,tti12.51S.Bit,0BI!S.290.00t,tll 

I 5.778.111,811 1.864.tGt,etl 1.926.&01,011 1.988.001,811 
TOTAL l43.47B.Ott,ltl 8.756.0C0,0tl14.444.t0t,i112Q.278.0et.otl 

~.--~·~------------------------~----~~----~~------------------------
1· rtiTAIS 162.174.36. ,ltl14.721.44l!,ttl21.439 .16t,tl•l27 .G13.76t,tel· 1H,t:t. 

II PLANIN 
TABELA S.Z - IEI:URSOS POR SEG~ENTO 

Ea CrS DI J (:n;uo/9U: 
------~---------~---------------1 

DISTR!BUICiiO ANUAL 

SEGHENTO VALO~ 

tSTIHAOO : ------ ·---------: 
l991 1992 !993 

: ----------~-~-.:.---l--------:--------1------1 
:USO DA !NFORIMTICA 949,018,~8: 379.080,081 257,920,001 312.&00,ófl 
:TECNOLOGIA " 31.2et,001 10.400,Q0l 1.&.4it.e&: 1.6.406,06: 
INORHALIZACaO EH JHFl!RHóTICAl Z.54B,0it,•ltl 67ó:0&0,00l a3Z.000,ó01 1.040,000,001 
:PRECOS EK INFORH,TICA 5.2&&.·~&t ~.20&,06: 0,00: e,~QI 
lEXPORTAC~D <11 INfORHóTICA 187.Z00,•10l ó2,400,&0l ó2.400,0&1 62.40&,001 
IH!CROELETRÕNICA "' 4.192.011,111 1,414.000.001 1.124.008,001 1.654.001,801 
lPROGRAHAS DE COHPUTADOR 2.964.000.~11 860.0ó0,00l 1.000,001,001 1.104.ó00,&il 
:PROCESSADORES 4.941.008,~0: 1.24B.000,6&: 1.~06.008,00\ 2.1134.000,00: 
llNF. EH TELECOHUH1CACSES 6Z4.061•101 :l18.000,0tl 208.000,001 208,ó00,061 
:AUTOHACÕO INOUSTUAL I 32.4~8.000, !0 i 5.1>16.000,06111.816.001,06116.116.009,081 
1 !NSTllUliENTACXU DIGITAL -r l;S72.009,!tl 62~.00e:e0\ 624.000,011 624.001,0tl 
:PRESTAtiD OE SERIIItOS' i!i6.00t,&tl 52.000.1:1"6: 52.001,60: '52.1:1"&t,et: 
:PESGUISA E DESENVOLV!HEHTO l 4.82B.II0t,etl 1.568.100,0111 1.786.901,001 1.47~.000,óil 
lfOIM. OE RECURSOS HUHiiNOS I 6,429.760,001 1.998.360,00: 2.15B.~~i.tll 2.272.96i,ifl 1--· ------:--------1--------· : :------1 
!TOTAIS l62.174.36t,Bti14.721.441,0Gl26.439.160,00127.013.760,01l 

-----1 :------·---: :---------1 1-·-----
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II Planin- ACOMPANHAMENTO bens de informática que, hoje, sabidamente prejudica de for-
6 Estratégia de AcompanhHmento do II Plariíri-- ma acentuada o parque industrial do setor no Brasil. _ 
No intUifO de avaliai 3 execução porm~nc;t_Ç-zada de cada O Fórum de Acompanhamento deverá reunir-se, pela 

diretriz, meta e ação estabelecida no II Planin e assegurar primeira vez, em 90 (noventa) dias a contar da data de publi-
que os objetivos traçados proq~~all! __ o~ !-~~ultadoS p·revfStos; cação do II Planin 
fica criado, no âmbito do Congresso N aciona!_, _o_ F<)l:"llm de Critérios, limites e faixas de aplicação dos incentivos 
Acompanhamento do II Plapin. · Para os efeitos do disposto no art; 16 da Lei n' 7.232/84, 

ficãm estãbelecidos os seguintes requisitos para a concessão 0 Fórum de Acompanhamento reunir-se-á a cada tri~es- de incentivos: 
tre e será integrado por 4 (quatro) membros da Comissã_o ·t Incentivos previstos nos arts. 13, 14 e 15 da Lei n? 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, 4 (quatro) membros da Comissão de 

7 · 23f,~4~lasses de bens e serviços. 
Educação do Senado Federal, bem como por 8 (oito) membros Os incentivos pata as atividades de deseflVolvimento, pro-
da sociedade civil, cqmpreendendo entidades que representem dução· e comercialização só· ~erão concedidos às classes de 
a indústria, os usuários de bens e serviços de infórmá~ica, bens e serviços a serem definidas pelo CONIN. 
os trabalhadores, a comunidade científica e tecnológica, além 1.2 Critérios 
de pessoas brasileiras de notório saber. Caberá aos_deputados 1.2.1 quanto ao escopo do programa ou projeto passível 
e senadores membros do Fóruw, em conjunto e se~ndo ~rité- · d d 

1 rios por eles definidos, a indicação das entidã.-des,-que se farão de ser incentivado: o programa ou proJeto eve aten er, pe o 
menos, a um dos propósitos fixados no art. 19 da Lei n? 

representar nele. 7.232184, assim. como enquadrar-se em quaisquer das diretri-
Para efeito da avaliação do ll Planin, prevista no incisO zes, metas ou ações estabelecidas neste plano; 

II do Art. 7<:> da Lei 7.232, qe 29-10-84,_ o Conse!ho Nacional 1.2.2 .quanto à viabilidacle do programa ou projeto de 
de Informática e Autom_oção - CONIN~ deVàá enviar ao pesquisa, deserivolvimento ou produção: .. 
CongreSso Nacional, anualmente, até o dia 31 de março, a 1.2.1.1 capacidade técnica/econômico-financeira da exe-
posição detalhada de cada diretriz, meta e ação definida, rela- cutora/proponente deverá ser compatível com a natureza!por-
tiva ao ano imediatamente anterior. Esta posição será anali- te do programa ou projeto proposto; 
sada pelo Fórum de Acompanhamento, que designará relator 1.2.1.2 os aspectos técnicos e económico-financeiros do 
para elaboração de parecer relativo à efetiva execução do programa ou projeto proposto devem ser consistentes com. 
II Planin. seus objetiVoS; prazos e demais especificações. ~ 

Compete ao Fórum de Aco~panhamento: 1.2.3 Quari.to às prioridades na concessão de incentivos:-
a) avaliar a execução do II Planin; os incentivos serão concedidos de forma diferenciada, privile~ 
b) sugerir indicadores suplementares que permitam o giando os .. s.egmentos.de.mic.rqeletrôriica_e programas de com-~ 

acompanhamento pormenorizado do II Planin, sobretuc;lo pa- ~ pu"tador, genericamente, e as áre~s t.ecnológicas.prioritárias· 
ra as diretrizes que não foram detalhadas em metas e ações; (conforme item 3.~.1.1 deste plano), nos casos de programas 

c) acompanhar o efetivo desembolso dos recursos finan- . ou projetas de pesquisa e desenvolvimento ou formação e 
ceiros, especialmente os recursos não-orçamentários; desenvolvimento d_e recursos huma.n.os, e ainda, no campoj 

d) acompanhar a relação de preços de produtos· estran- de produção, os programas ou projetas com tecnologia desen-
geiros no Brasil, comparando-os com os do.$ países de origem;· volvida ·no País. -

e)sugerir padrões de qualidade coerentes com a realidade L2.4 Quanto ao acompanhamento e avaliação dos pro-
nacional; · gramas ou projetes _in~entivados: 

t) sugerir políticas de longo prazo para o setor de infor- 1.2.4.1 na análise dos pleitos de incentivos, além dos fato-· 
mática; · r.es já citados, deverão ~er ~ev~dos em consideração, quando 

g) acompanhar a evoluçãO da legislação de informática,- for 0 caso, 0 desempenho das proponentes/executoras na exe.: · 
inclusive portarias e ã.tos norro._ªtivd~. · . .. · Cução dos programas oti projetas anteriormente incentivados; 

h) avaliar os impactos sociais decorrentes da aplicação 1.2.4.2 na avaliação da execução dos programas ou proje-
cto II Planin; tos incentivados deverão ser consiqerados, principalmente, 

i) avaliar periodicamente a relação de itens_ cons~a,.ntes . .os resultados parciais ou fin3is obtidos (avaliando seus níveis 
da lista de Anuência Prévia da SCT (para fins de iinportação de aderência em-relação aos propostos, suas adequações em 
e produção), até 29 de out.ubro de 1992. -~- __ - ,termos de atendimento às necessidades do mercado, suas com-

Para coleta de dados que permitam a verificação do cum- patibilidades com o nível de desenvolvimento tecnológico vi-__ 
primento dos objetivos do II Planin, o Fórum de Acampa... gente no País, suas contribuições para a capadtação nacional 
nhamento solicitará as informações necessâijas ao Poder Exe- :g.as atividades de informática, seus benefícios econômicos e 
cutivo e às entidades da sociedade civil pertinentes. sociaiS e·tc). ·- ·' '·: -

A partir da avaliação do Fórum de Acompanhamento, 1.2.5 Quantoàaplicaçãoemprogramasdecriação,desen-
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá- volvilnento·gu adaptação tecnológica, conforme estabelecida 
tica da Câmara dos.Deputãi:l.os e·a Com1Ssão de Educação no item 4.1.2 deste plano os recursos deverão ser aplicados, 
do Senado Federal poderão elaborar proposta de fiscalizaçãO- --- preferencialmente, em pesquisa aplicada (própria ou realizada 
e controle nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal em conjunto com instituição de ensino superior ou t:entro 
e dos arts. 60 e 61 do Regimento Interno da Cãmara e inciso de pesquisa) e em desenvolvimento ou aprimoramento de 
IX, art. 90 do Regimento Interno do Senado. processos produtivos. 

O Governo deverá apresentar ao Congre·ssó" Nacional, 1.3. Limites-e faixas 
dentro de 60 (sessenta) dias da publicação do II Planin, o 1.3.1 Incentivos previstos nos incisos I, III e IV do art. 
):esultado dos esforços feito• ito combate ao contrabando de 13 da Lei n' 7.232/84: será de isenção para programas ou 
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projetas priotáriÜs, conforme definidos no itém 1.2.3;- e de 
redução de30% a 90_% nos ·aem.âiS Casos._ 

1.3.2 Incentivo previsto no inciso V do art. 13 da Lei 
n• 7.232/84: • 

1.3.2.1 para atividades de pesquisa e desenvolvimento: 
dedução de 200%, na forma de exclusão do lucro líquido 
do valor dos gastos realizados; _ . __ , _ 

1.3.2.2para formaÇão e dêSeflvcilvimento de recur§os hu
manos: dedução de 200_%_ na fofma -de aplicação da aifqtiota 
cabível do Imposto de Renda sobre os gasto~ realizados~ obser
vado o limite de 10% (dez por cento) do imposto devido. 

1.3 .3 Incentivo previsto no item 4.1.3 deste plano: crédito 
de 100%. · _ -- _ _ __ 

1.3.4 Incentivos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n~' 
7.232184: conforme disposto nos referidos artigos. 

1.3.5 Para aplicação em programas de criação, desenvol
vimento ou adaptação tecnológica deverão ser fixados os se

. guintes peicentuais: 
1.3.5.1 de 4% a 8% da receita líquida do período, prove

niente tia comercialização de bens e serviços de informática, 
em cada exercício social, durante o prazo de vigência -da con
cessão dos_ incentivos, devendo os eventuais débitos serem 
aplicados no exercício -Subse-qüente ao término do referido 
prazo de vigência, corrigidos monetariamente; 

1.3.5.t de 40% a 80% do montante aos incentivos auferi
dos, corrigidos monetariamente, durante o prazo de vigência 
da concessão dos_ incentivos, ou, no máximo, até o encerra
mento~do exercício Sqcial sUbseqüente ao término- do referido 
prazo de vigência. 

2 Incentivo à doação de bens e serviços de informática: -
2.1 Critérios - __ 
2.1.1 os bens e serviços objeto da doação deverão ser 

compatíveis com a capacidade de uso das instíiuições recipien
dárias; 

2.1.2 na_análise do pleito, será também levado em consi
deração, quãndo do pleito, será também levadO em conside
raÇão, quando for o caso, o desempenho da donatária no 
Uso dos bens e serviços anteriormente recebidos por doação 
incentiv~da. 

2.2 Limités e Faixas 
Dedução de 200%, na forma de aplicação de alíquota 

cabível do Imposto de Renda sobre o preço de aquisição ou 
custo de produção dos bens e serviços doados, observado 
o limite de 40% (quarenta por cento) do imposto devido. 

II Planin -ANEXO II 
Dados sobre o programa da Indústria de 

Informática no Brasil 
no peiíodo de 1980-90 

RE<;URSOS POR SEGMENTO 
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r l!.)nTo."ll i z.:tç5o 4 , 11. 
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l'llll 10,3'! 

t1~s. ruUtn.'l icr 
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RECURSOS 00 GOVERNO FED~~AL POR FONT~S 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer 
conclui favoravelmente. 

Este parecer é muito extenso, ·contem 89 páginas. A Mesa 
sugeriu que ele seja publicado em avulso e retirado da Ordem 
do Dia, para que os Srs. Senadores possam dele tomar conheci
mento, voltando à Ordem do Dia amanhã, 24 horas após. 

no fica estabelecido em DM-2,600,000,00 (dois milhões 
e seiscentos mil marcos alemães)." 
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. - · 
É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)_ Item 2: conclui pela apresentação de projetas de resolução. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à discus_são 

Ofício n' S/32, de 1991 do projeto em turno único. 
Em regime de urgência~ noS teniws do- ãi"L 33.~, c, Em discussão. (Pausa.) 

do Regimento Interno.) Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Ofíció n' S/32, de 1991 (n' 273/91, na origem), do_Go- Em votação c 

vermo do Estado do Ceará, solicitando a retificação da Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram permanecer 
Resolução n' 8, de 199l (dependendo de parecer da Co- se_ntados._ (Pausa.) 
missão de Assuntos Económicos). - -Aprovado. 
Solicito do nobre .Senador Odacir Soares o parecer da A matéria v~i à Comissão Diretora para a redação final. 

Comissão de Assuntos Econ~mi.cos. · · · · · O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, 
O SR.· ODACIR SOARES (PFL - RO. Para proferir parecer· da Comissão Diretora, óferecend_o a redação final 

parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, o objeto da da matéria, que será lido pelo Sr. 1' Secretário. 
so!icitação do ilustre Senhor Govetnador do Estado d.o Ceará É lida a seguinte: · 
diz respeito ao Contra:ro de Empréstimo Externo firmado em 
31 d · · d 1990 t G d I t d PARECER N• 248,' DE"l991 e Janelro e , _ en re o overno - aque e es a o e Da cOmissão Ditetorâ 
o Kreditanstalt fur Wiederaufbau- KFW, com vistas à provi-
são financeira neceSsária à execUção do programa de sanea- Redação rma1 do Projeto de Resoluç~o n• 53, de 1991. 
mento básico do Cearã. A cOmissão Diretora:.apresenta a iedaçãÕ final do Projeto 

2 ~Conforme historiado pelo ofício subscrito pelo Go- . de Resolução n' 53, de 1991, que ratifica o$ termos da Resolu
vernador Ciro Gomes, no iníCio deste ano fOi s·ubmetidã ·à · _ç_ãl_)_n~'·8-, de 1991 , do Senado Federal. 
aprovação do Senado Federal, através do Ofício GG n' 85191, . · Sala de Reuniões da Comissões, 8 de agosto de 1991. 
a autorização para elevação' da contribuição financeira -não -~ --_---:.:.á.I~xandre _Costa, Presidente ___:_ Dirceu Carneiro, Relator 
reembolsável (doação) do referido contrato. · ~ Rachid Saldanha Derzi _Iram Saraiva. 

Todavia, a solicitação foi encaminhada de forma errónea, 
no que tange à contrapartida do estado e ao montante da 
contribuição financedra não-teembolsável. 

Segundo a fundamentação apresentada, a contrapartida 
do estado foi fixada em DM 3,500;000,00 (três milhões e 
quinhentos mil marcos alemães) quando o correto, por força 
do contrato, seria DM 2,700,000,00 (dois milhões e setecentos 
mil marcos alemã os). . . . · 

Da mesma forma, a contribuição financeira :{não-:reem
bolsável) o,:ginalmente fixada em DM 900,000,00 (p()vecentos 
mil marcos alemães) passou para DM 2,600,000,00 (llois mi
lhões e seiscentos mil marcos alemães) o que viabiliza um 
incremento-de DM 1,700,000,00 (hum milhão e setecentos 
mil marcos alemães). 

3 - Lógo, em função do equívoco ocorrido, e conSide
radas as elevadas taxas de reserva de compromisso previstas 
neste tipo de contrato para os casos de não utilização em 
tempo hábil, urge a retificação da Reso_Iução n' 8191, do Sena
do Federal, com vista à regularização do aumento da contri
buição financeira nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 53, DE 1991 

Retifica os termos da Resolução o• 8, de 1991, do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' Dê-se ao parágrafo único do art. 1' da Resolu

ção n' 8, de 1991, a seguinte redação: 

"Art. 1 o;> ••••••••••••••••• ro •••••••••••••• ---·- ·----~---~--~----~---
Parágrafo único. ·A contribuição fiilanceíra· 'não

reembolsável proporcionada pelo agente financeiro exter-

ANEXO AO PARECER_N' 248, DE 1991 

. Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do.art. 48, item 28, do Regi

m~to Interno, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N' _ .. , DEJ99l 

R.eüfica os termos da Resolução n' 8, de 1991, do Senado 
Federal. · · -

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<:> Dê-se ao parágrafo único do art. 1~' da Resolu

ção n' 8, de 1991; a seguinte redação: 
"Art. 19 

............. ,,,,.r••••·········A··~·····~··~····~··~···· 
ParágrafO único. A COntribuição financCirã não-reem

bolsável proporcionada pelo agente financeiro· exteni.O ·fica 
estabelecida em DM 2,600,000,00 (dois milhões e seiscentos 
mil marcos alemães).'' 

Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em discussão 
o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
... Aprovado. 

O projeto vai à promulgação. 

. ÓSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 211, de 1991, 
da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
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a quest~o .de. ordem levantada pelo Senador Maurício 
. Coriêa co·ncernCilte à. coriipefêricia- paia aprecíação '·de 
ve~o.s .. pelo ~~naqQ_,_,ap_6~ a ~nstalação da Câmara Legis
lativa do, Distrito. F~deraL 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro à discussão. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores q-Ue o aprovam qUeiram perffiânecer 

sentados. (Pausa.) . . . 
Aprovado. ' . 

, Fica i-atificada ·a deCisão 'd3 Presidência. 

É o ·seguinte o pãrecer aprOvado: 

, PARJ;;CER l'i' 211, DE 1991 
(Da Comissão_ de ConstituiçãO, Justiça e Cid3dania) 

Sobre a questão de ordem levantada_pelo Senador Mau· 
rício Corrêa concernente a compet~ncia pMa apreciação 
de vetos após a iristàlàção da Câmlu-a Legislativa do Seria-
do Federàl. · ' · 

Relator: SenadÔr Jose Fogaça · · · 

. O.Exm• Sifrcisiden.t~ >lesta Casa êriqaíninhoúp~ra ~xa
me neste plenário- e_ parecer da comissãq ,cópia da decisão 
pelo mesmo proferida, quando da questão de ordem levantada 
pelo nobre Senador Maurício Correa nà ·sessão ·do dia 16 
de novembro de 1990. 

A questã? Çl~ ordem r~s,ume-se, b~si~mente;- np-s~guin-
te: 

· ·-instalada a Câ~a~a Legfslativ~ do. DistritO '-Fed'efái, 
e comê>'f?him ·v~tad_aS P,el~ ,Senado -as leiS. que poderão s_er 
vetadas pelo Govem?dor. do Distrito Federal, caberá a ~mpe
tênCia para apreciar esses vetos ao Senadp .Federal ou à Câma· 
ra Legislativa,?, , _ , .-, _ . : - -.j . _ -

Após exaustivo histórico sobre a comptÚênCia-legislativa 
do Distrito Federal e, conseqüentemente, das instâncias apro
priadas para apreciaçãá de_ veto em_ rriatéria de seu interesse, 
con~luiu o Senhor Presiderife,- Senador Ne~son Carn~iro, eiÍl 
fundamentada decisãO', ·que- a competência-; nessa híi)ótesi, 
passará: a integrar as atribuições da nova Câmara Legislativa, 
instalada à 1 • de íaneiro' de 1991. ' · 

Creio qúe agiu· cOfn íntéi!o à certo" Süâ Excele:àcta; razão 
pela qual não resta qualquer reparo a faZ~r na deliberação 
por ele adotada, cujos princípios, furid~rríentos e conclusões 
dispensam parecer mais alongado deste relator que, se fosse 
o caso, decidiria questão análoga sob os mesmos parâmetros 
de entendimento. - ' · 

Não há a contestar, na realidade, qi.ú:, cOD.stitllindO: o 
Distrito Federal uma entidade políticó-adtÍlinistrativ3, de ria
tureza autónoma, nos termos do art. 18 d;:t ·constituiÇãO Fede
ral, dotado das mesmas competências legislativas reservadas 
aos estados (art. 32, §lo;>), cessa, por completo_, a competência 
legislativa do Senado Federal, na forma do_regime anterior. 
Isto compreende, inclusive, por óbvia razão, a capacidade 
de apreciar a Câmara Alta Os vetos incidentes sobre as leis 
de interesse exclusivo __ do Distrito Federal, mesmo aquelas 
por lá votadas, exercendo a prerrogativa exaurida com o ad
vento da nova Carta Magna. 

Esse entendimento, aliás, já se enOO:ntra córpOrificado 
no art. 12 da Resolução n• 49, de 23 de no.vembro de 1990, 
que determinou o encaminhamento à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal das matérias que se encontrassem em trami
tação no Senado, por força do § 1• do art. 16 das Disposições 
Constitucionais Transitórias. · · -__ . -

___ Ç~nvém,. po~_·últi.mo, re!emf?rarque referida disposição 
decretava o firn da cornpetênciã. SubstitutiVa- da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal, exefcida pelo SeDado Federal tão 
logo· aquela se instalasse. ' 

Irrepreensível, portanto, sob o ponto- de vista -têcnico
jurf~ic:> e .de convivência parlamentar, a decisão a dotada pela 
pre-sidenc1a. da Casa, no aclaramento da questão oportuna-
.~enJe sus-cJtaçla._ -

É o parecer .. 
__ Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. -Nelson Car

-neirO, P'resiáeilte .,..._-JoSé FOgaça, Relator ___, Ãmir Lando 
-; José Eduardo - José Paulo Bisol - Cid Sabóia - Josaphat 

-Marinho- Wil~on Martins - Carlos Patrocínio ...:... Oziel Car-
neiro- Jutahy Magalhães- Maurício Corrêa- É leio Álvares 
..... Francisco Rollemberg. 

OSR,_PR~SIDENTE (Al7xa;ndre Cosia) __,ltem-4: 

. PROPOSTA DE EMENOA Á 
.CONSTITUIÇÃO Ni1'2, DE 199!' 

' . ' ' . . . - . . -- -

, Discussão, em_ primeiro turno, da Proposta. de Emenda 
à Constituição n> 12, de 1991, de autoria do. Senador 
M"aurício Corrêa e outros·Senhores Senadores, que cria 

__ o Conselho Nacional de Justiça e dá outras providências. 
(2' sessão de discussão.) . 

Em obediência ao disposto no art. 358 do Regimento 
!ri terno, transcorre hoje o segundo dia para discussão da pro· 
posta e apresentação 'de emendas, assinadas por- 1/3, no míni
mo; da composiÇão do Senado 'Federal. 

Em discussão a propostã de emenda à Constituição, em 
primeiro turno. (Pausa.) · ~-- ·· · 

Não-havendo quem peça a palavra, a discussão tt!rá pros-
seghi~imfo na· ptó"xima_sésS~~~- _'. - - -

O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa) -'- Esgotada a 
mat~rm da Ordem do Dul. PaSsa-se à votação do requerimento 
n• 436, de 1991, lido no Expediente, de autoria do Senador 
Raimundo Lira. · - - ' ' 

Em votação. 
~ ,os .Srs. S.enadores.que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
· Aprovàdo. · · · · · 

Aprovado o Requerimento, o Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n" 47/91 será despachado à Comissão de Assun
tos Económicos. 

·•c-. -O SR. PRESIDENTE'(Aléxandre Costa) -·Passa~se à 
~preciação do .Requerimento n9- 437, de 199!', _.de. u.Çgência, 
lido no Expediente, para o· Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n• 54, de 1991. 

Ein votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . . . . 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se-à apreciaÇão da ma· 

léria. • 
Discussão, eril turno Uriiêo, 'do Projeto de Lei'da Câmara 

~os I?_~putaºos n" 54, de ~991, de_iniciatív_a do Tri'?IJ.Il_al_Supe~ 
nor do Trabalho, que ena o_ Tribunal Regional do Trabalho 
da 19• Região. (Dependendo de parecer da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania.) 

Solicito ao nobre S_enador Divaldo Suruagy_ a leitura do 
parecer. - ---
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O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB -AL. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Si's. Senadores: _ 

I - Relatório 

Vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 1991 (n• 
4.917, de 1990, na Câmara dos Deputados), que "Cria o Tribu· 
nal Regional do Trabalho da 19~ Região", consoante iniciativa 
do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. · 

Em verdade, a matéria é da mais alta relevância, haja 
vista o inquestionãVel benefício pUblico que sua aprovação 
implica. Ademais, tal iniciativa, coriseDtânea- com a nO:iTõa 
do art. 112 da Constituição Federal, que estabelece que ''Ha
verá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada 
Estado ( ... )", propicia melhores condições para a correta ad· 
ministraçãO da justiça, ap3riágio das verdadeiras democracias. 

Em boa hora, portanto, o Tribunal Superior-do Trabalho, 
com fulcro no art. 96, inciso II, alíneas b e c da Magna Carta 
envia ao Legislativo projeto de lei criando o tribufial em tela' 
decisão, aliás, constitucionalmente idónea e Sabidamente ne: cessáriã. - --- - - -

_Do po!lto de vis~a ~dmiriistratívo, a prOpoS1çáo-contempla 
medidas atmentes à mstalação e ao funcionaméillO -do refeiido 
órgão, com vistas a dotá-lo, ab initio, das condições mínimas 
ao seu pleno funcionamentO. . " - - - __ · · 

Examinado na Câmara dos Deputado;~_o·'prOfétÕ ein 
apreço logro1:1 aprovação, após ter recebido parecer favorável 
nas comissões competentes para tratar da matéria. 

II- Conclusão 

Por último, opinamoS favoravelmente à aprovaÇão do 
projeto de Lei em causa, de vez que, no mérito;tãl iniciãtiva 
é imprescindível ao aparelhamento da justiça do trabalho e, 
ainda, não ter sido detectado vício quanto a sua conStitucio
nalidade, juridicidade e regimentalidade. 

Portanto, Sr. Presidente, sou favorável à aprovação do 
projeto. _ · . - - . · _ . .· -·· 

É o parecer, Sr. Presidente. 

- O SR. PRESIDEND: (Ale_xandre Costa) ..,- O parecer 
é favorável. Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação. __ __ 

Discussão do projeto, ém turno único. (Pausa.)· · 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovaÍn queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: . 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 54, DE 1991 
(N' 4.917/90, na Casa de origem) 

(DO .TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) 

Cria o Tribunal Regional do Trabalho da 19; Região. 

. O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1' Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho 

da 19• Região, que terá sede em Maceiõ --AL, com jurisdição 
em tmio o território do Estado de Aiagoas. 

Art. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da 19• Região 
será composto de oito juízes, cOm veD.clnl~iffós e- Vaiifageiis 

- previstos na legislação em vigor. seridO seis togados, -de investi-
- dura vitalícia, e dois classistas, de investidura· temporária, 

representantes dos empregadores e dos empregados. 
. Parágrafo único. Haverá um suplente para cada juiz clas

sista. _ 

Art. 39 Os juíZes -togados serão nomeados pelo Presi
dente da República, sendo: 
- · I- quatro dentre juízes do trabalho presidentes de juntas 
de conciliação e julgamento em exercíciO Da" atua.I jurisdição 
da 6• Região, por- antigüidade e por merecimento, alterna-
damente. _ 

II- um dentre inte-grantes do Ministério Público do Ttã
balho, com mais de dez anos de carreira; 

III- um dentre advogados de notório saber jurídico e 
de reputação ilibada, com mais de dez anos de_efetiv3 at1vidade 
profissional. 

§ 1• O Tribunal Regional do Trabalho ~a 6• Região 
ao elaborar a lista tríplice, visandu ao preenchímento, por 
merec~ento, de vaga de j17iz togado reservada a magistrado 
de carreira, que será encaminhada ao Poder ExecutiVó- Obser
va~á a exigência do exercício da presidência- de ju~ta pOr 
'dot~ anos e e~tarem os candidatos na primeira quintá parte 
da lista de a~tigiiidade. Sendo insuficiente o número de juíZes 
nestas condições para elaboração de lista tríplice completa, 
_aos lugares remanescentes concorrerão os demais juízes -presi
dentes de juntas. 

§ 2'~' A lista sêxtupla reservada a advogado militante 
. será elaborad~ pela Seccional da OAB do Estado de Alagoas. 

. § 3• A lista sêxtupla correspondente ao Ministério- Pú
bltco do Trabalho será elaborada sob a responsabilídade do 
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo 
integrantes do Ministério Público do Trabalho de todo o País, 

§ 4' Ao Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região 
compete a elaboração das listas trfplices correspondentes às 
vagas reservadas ao Ministério Público do Trabalho e advo· 
gado militante. · · 

-,- ~, Arl.. 4'~' - OS juíZes dassistas serão nomeados pelo Pi-esi
dente da República, na forma prevista no art. 684 da Corisoli
dação das Leis do Trabalho e inçiso m. do parágrafo único 
do art. 115 da Constituição Federal, dentre nomes constantes 

-deJista_s_ tríplices organizadas pelas dire1:orias das federações 
e_dos sindicatos, inorganizados em federações, com base terri-
torial no Estado de Alagoas. - _ . 
_, Parágrafo único. O Pres1d~nte do Tribunal ;Regional do 
Trabalho da 6• Região, dentro de dez dias, contados da publi· 
cação desta lei convocará, por edital, as entidades sindicais 
mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo 
de trinta dias, listas tríplices, que serão encaminhadas pelo 
Tribunal Superior doTrabalho ao Poder Executivo. 

- . Art. :V Os juíZes do trabalhQ presidentes de juntas que 
tenham, na data da publicação _desta lei, jurisdição sobre o 
território da 19• Região, poderão optar por sua permanência, 
no quadro da 6• Região. 

§ 19 A opção prevista neste artigo será manifeStada por 
escrito, -dentro de trinta dias, contados da publicação desta 
lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6• 
Região e terá cãrãfer irretratável. 

- § 2• Os juízes do trabalho presidentes de juntas que 
optarem pela 6' Região permanecerão servindo na Região 
desmembrada, garantidos os seus direitos à remoção e promo~ 

· ção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da & RegiãO, 
observados os critérios legais de preenchimento. Até a insta-
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lação ofici3l dO Tribunal Region~t do Trabalho da 19• Região 
é permitida a permuta com Juiz presidente de junta em exer
cício no Estado de Pernambuço. 

§ 39 Os juízes do trabalho substitutos da 6~ Região, no 
prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, poderão 
optar por ingressar no quadrO de juízes do trabalho substitutos 
da 19• Região, Ocupando as vagas criadas no art. 13 desta 
ki. ·- - ----

§ 49 Na hipótese de ocorrência cte- v~ga- de:-]uiZ presi
dente de junta, na região desmembrada,_ no período com
preendido entre a vigên~ía desta lei e a instalação do novo· 
Tribunal, o preenchimento será feitõ- ilteâiã._D.te promoção de 
juiz~ d.o trabal~o substituJo que integre os quadros da 6• e 
da 19~ Regiões, observada a legisla-Ção em yigo( _ _ _, 

Art. 6' O Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região 
terá a fuesma competência àtribuída aos Tribunais do Traba

_lho pela legislação em vigor. 
Art. 79 Todos os Juízes Togados e Classistas e respec

.'4vos S1Jplentes, tomarão p~sse conjuntamente, independen
temente da data da nomeação, perante o Ministro PreSiéJerite 
do Tribunal Superior do Trabalho em sessão preparatória 
de instalação do novo Ttibunal a se realizar na sede da Cc:!e 
Regional, no dia a~terior _à data designada para inStalação 
oficial do Tribunal Regional do Trabalho dà 19• Região. ~ 

§ l' Após a posse conjunta a que se refere o caput 
deste artigo, na mesma sessão preparatória de imtalação- os 
Juizes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 19• 
Região elegerão, em escrutínio secreto, sqq_a presidência do 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho os Juf· 
zes PreSidente e _Vice-Presidente da Corte para ó primeirO 
biênio, o~servadas as i:'ecorriendações da Lei Orgânica 'da Ma
gistratura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a qu·e 
se refere o art. 93 da Constituição Federal. ~ 

§ 2' Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar pos· 
se na data prevista, terá-o prazo de trinta dias, prárrog"áVêl 
por mais trinta para fazê-lo, sob pena de perda do direito. 

§ 3~> A sessão preparatória e a sessão solene de insta
lação serão realiZadas com a presença dos Juízes que to_maram 
posse no dia design~do._ Ausente o Juiz C_la_~~ista titular o -
respectivo suplente assumirá o lugar. 

§ 4' Na sessão solene de instalação do Tribunal Regio
nal do Trabalho o Ministro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho empossará os Juízes eleitos P[esidente e Vice-Pre-
sidente da Corte. - - c 

Art. 89 o--n.ovo--ífibunal aprovará o respectiVO-Regi
mento Interno dentro de trinta dias contad_os da data de sua 
instalação. 

§ 1' ~ Publicado o Regimento Interno 110s trinta dias sub· ~ 
seqüentes é assegurado aos Juízes Togados- dos dois Tribunais 
Regio-nais de que tTat1f-eSta lei, oriundos da· riiésm·a categoria,. 
pennutarem entre si, desde que o requerimento corijuDtõ seja 
apresentado em ambas as Cortes dentro do-prazo ·acima refe
rido. 

§ 2• A permuta~ só terá eficácia se homologada pelo 
Pleno dos dois Tribunais Regionais, devendo as Certidões 
das Resoluções Adriiinistrativas- serem rertlétidas ao Trlbunal 
Superior do Trabalho para fins- -de re_gistio. Homolog-ada ã 
permuta esta terá caráter irretratável. - -

§ 3' A antigüidade do Juiz na composição do Tribunal 
que vier a integrar, na forma prevista ntJ' § 19 deste artigo, 
será definida pelo Regimento Interno. 

Art. 9' Até a data de instalação do Tribunal Regional 
do Trabalho da 19~ Região, fica mantida a atuál competência 
do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região. 

§ 1' Instalado o TribunalRegional do Trabalho da 19• 
Região, o Presidente dO Tribunal Regional do Trabalho da 

·6• Região remeter-lhe-á todos os proces-sos oriundos do territó
rio sob jurisdição do novo Tribunal, que não tenham recebido 
uvisto" dQ Relator. . 

§ 2~' oS processos qUe já tenham recebido "visto" dO 
Relator serão julgados pelo Tribunal Regio·nal do Trabalho 
da 6• Região. 

§ 3' A competência para o julgamento das Ações Resci
.sórias pertinentes a litígios oriundos do Est~do de Alagoas 
decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região 
com trânsito_ em julgado será-do Trióuna.I RegiOnal do Traba~ 
lho da 19~ Região, salvo as~de competêncí3. do Tribunal Supe
rior do Trabalho. 

Art; 10~ As Juntas de cori-c;iliação e. JUlgarÚento sedia
das no Estado- de Alagoãs ficam transferidas, com os respec
tivos servidores e acervo material; para o Tribunal Regional 
do Trabalho da 19~ Região, s~IÍl prejuízo dos dirCftos- adc:[ui
iidos e 1:"-:-:;pei~.:.Jas as situações pessoais de Juízes de ·carreira, 
Juízes Classistas e servidores. - -
~= _ § 1' OS cargos existenteS~na lotação do Tribunal Regio· 
nal do Trabalho da 6• Regiãô, a que se tefere este artigo,. 
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 
19• Região. 

§ 29 Os iufzes de carreka, Juízes CJassistas e Servidores 
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber ven
cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 6~ Região, até que o orÇâmento consigne, ao-Tribunal 
criado por esta lei, os recursoS necessários ao respectivo paga
mento. 

§ 3» A investidura no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 19• Região 
depende de aprovação em ·concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais de provi
mento de cargos e as nomeações para cargo em- comissão 
declarado em l~i_de livre n~:m'!_e,.a_Ção e e~o_ne~çãp. ______ _ 

Art. 11. Ficam criados QO Quadro de Pessoal do Tribu· 
na! Regional do Trabalho da 19' Região, com retribuição pecu· 
niária-pTeViSta na legislação em vigor, seis cargoS de_ Juiz Toga
do e dois de Juiz Classísta. 

- - Art. 12. Além dos cargoS-e fUnções trã:nfe:rldos ou cria
dos na forma do art. 11 destâ 1ei ficani criãdos, no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do- Trabalho da 19• Região, c.om vencimentos e vant~gens 
fixados pela legislação em vigor, oito cargos de Juiz do Traba
lho Substituto, os cargos em Comissão constantes do Ane-xo 
I, os cargos efetivos- cOnstariteS-do Anexo II e a Tabela de 
Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por 
funçõ.es de Chefia e Assistência, constantes do Anexo III 
desta lei. 

- § 19 Os cargos e ·as funções constantes, respectivamen
te,_ do~_ Anexos I e 111 desta lei' s"efãO providos após-a inStiilaÇão -
do Tribunal Regional do Tr~balho da f9• Região, com sede 
~em Maceió, no Estado de_ Alagoas, n_çs termos da legislação 
em.vigor. 
~~ ~ § 2' Os valores das funções da Tabela c], Gratificação 
de Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Tra
balho da 19' Região serão idênticos aos da mesma Tabela 
do Tribunal Superior do Trabalho. 
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§ 3' Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 
19~ Região estabelecerá as atribuições das funções constantes 
do Anexo III desta lei. 

Art. 13. O Tribunal Regional dO Trabalho da 19• Re
gião, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, 
abrirá concurso público de provas e títulos para preenchimento 
das vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito 
o disposto no art. 5' desta lei. 

Art. 14. ·Os servidores atualmente lotãdos nas Juritas 
de Conciliação e Julgamen~o_,_ com jurisdição no território 
da 19• Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer 
no Quadro de Pessoal da 6• Região, mediante opção escrita 
e irretratáVel,- mariifb;iada ao Presidente do Tribunal respec
tivo, dentro .do.prazo de trinta dias, contados da publicação 
desta lei. 

Art. 15. · Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, 
mediante Ato do Presidente, tomar as medidas de natureza 

..... ... 

_ -ªdministrativa para instalação e funcionamento do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19• Região. 

" ~~. 16. AS despesas_jniciais de Qrganização, instalação 
e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 19• 
Região, correrão à COnta dos recursos orçamentários já consig
nados ao Tribunal Superior do Trabalho pela Lei n' 8.175, 
de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho 
02.004.0013.5461- Instalação de Tribunais Regionais do Tra
balho. 

.. 

Art. 17. Não poderão ser:nomeatlos, a qualquer título, 
para funções _de gabinete, cargos ern ctn:rtissãó ou f:unções 
gratificadas da administração do Tribunal, parentes consan
güíneos ou afins, até o terceiro gràu, de Juízes_ em atívidade 
ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se integrantes 
do Quadro FJf.pcional, mediante co_ncurso público. • 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 19. Revogam-se as ·disposições em contrário.-

.. 
11~ DQIOIIAL DO ftAUt.IIO D.l. ,J._ta ~110 

QCWiaO I'DIUHIIft PC nno.u. DA DCUUaU. 

C''G9' g' C'Qfii!IIIQ 

- - DDIOKIII'AçAo aloiGO 

Din'io •. A.a, 01 Dil:••tor•Oeral da Secr•tari• TU'.- 19 .. DU•l01,1 
....or-•to 01 •acr•~rlo-cenl da Pr.•idê~ ~-~ .. 1U•DAS•l01.6 
Superior•• - 01 S.creUrio do Tribunal Pleno Tll.'l' .. U•·DAS-102.5 

CÓcligG .. ft'!' ~1 Dix•tor da S~ratarb MaJ.nbi:::rat"'v& ft'l' .. lti-D.\5•101,5 

- lt• .. DAS-- 01 D4retor da ••c:rataria .llidialil:r:La 'l'R'l' .. lfi•DAI-101.5 

100 •• Dh·•tor de lerviço ftt' .. 1U•DAI•101.4 .. Aa•••aor de ·.JII!a .. h~arel • .Diraitp 'fH' .. u•~Du-1o2.s 

OJ üee••or ft'l' - lt•-DAB-102.5 
01 •ecret,rio da Corr•gedo~i• 'J'a': - 1t•~DM-101.5 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência 
comunica ao Plenário-' que atendendo a uma~ salidfp.ç_âQ do 
nobre Senador Jutahy M.agalhães, no sentido d~ que a Mesa 
enviasse ao seu gabinete uma relação de sócios das_empresas 
vencedoras e os tipos de concorrência nos processos de outorga 
de permissão ou renovação para explorar serviços de radiodi
fusão sonora de som e imagem, a Presidência determina que, 
a partir desta data, nos termos do disposto no parágrafo único 
do art. 250_ do Regimenv>rntern9, s~i~m publicadas em avulso 
e na íntegra as informações ~olicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosi\!) -:-·Há oradores 
insCritos. _ __ _ '"· _ _ _ _ ~-~· --

Concedo a palavra ao nobre SenadorJosé Edtúirdo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO. (PTB-PR. Pronuncia o se_guin
te discurso. Sem revis-ão do ·orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a crise económica brasileira se aprofunda cada 
vez mais e, a cada dia que paSsa, os agentes económicos res
ponsáveis sentem-se autoriza-dos a temer pela completa inca
pactdade dos governantes em enfrentá-la para valer. Não que 
eles não tenham tentado. O probJema _ ~- gue estão sempre 
atacando os efeitos, e n-ão as causas, da disfUnção responsável 
pela inflação rebelde e renitente, pela perversa distribuição 
de renda, seja a nível pessoal, seja a nível regional, e_ pela 
ineficácia crônica, transformada em improdutividade e, conse
qüentemente, em miséria e fome pata a·m.ãioria da população 
brasileira. 

Foi isso o que aconteceu, por exemplo, durante o· Go
verno Sarney; no Plano Cruzado. O ex-MJr:aistro Pílson Fun~
ro teve a boa intençãd de dar mais poder aquisitivo à pôfnilaçâo 
brasileira e até conseguiu esse objetivo dUtã~te alg_u~_!~~P5'~
Mas como atacou apenaS os problemas tópicos, esquecendo 
a raiz do drama económico nacional, a crise só virlã"-ã. ·se 
agravar, cada vez mais, levando de roldãÇ_ Dão apenas o minis
tro e s~a eqUipe, mas também a --ímáfein de credibilidade 
adquirida pelo Presidente da República de então. 

Como subproduto indesejável, além da irresponsável li
quidação das reservas para importar produtos não priori'táriós 
para a ·economia naCional, à época, o ~~a.no Cruzado ainda 
pode ser responsabilizado pelo estelionato eleitoral,_ do qual 
fof composto o Ço_ngtesscr Constituinte; ·autor de um t~xto 
cheio de distorções, que já foi apelidado de Constituição
cidadã, mas que, na verdade, pode receber a alcunha de Cons
titUição-madrasta, por haver consagrado, em letra de forma, 
e na forma da lei, alguns priVilégios e ínjustiças irreparáveis. 
Essa Cónstitt.ti,ção_ é __ obra de um grupo, que reuniu poderes 
inéditos n,a História do Brasil, mas teriniriou sendo cas~igado 
pelo eleitorado, em 1989~ justamente _'Pelo uso inde.víclo de 
tais poderes. O recado básico dado pelo ~leitorado nas urnaS, 
na eleiÇão~ presidencial, e mesmo em sua seqüência, ou sejã, 
os pleitos estaduais e congressual do an~ passado, foi claro. 
Com tais resultados os eleit9-t~S brasilei~o:s pareciam qUerer 
dizer o seguinte: "vocês, simplesmente~ não Sabem o que 
fazem~·. 

A força política transferida ao Governo Collor pelo volu
me de votos recebidos nos dois turnos da eleição presidencial, 
contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, também terminou 
minguando, por ter sido mal-utijjzada por uma discípula decla
rada de Dfison Funaro. A professora Zélia Cardoso-de Mello 
confiscou os ativos ele.. quem dispunha_ de algum, de fonna 
brutal. Com isso enxugou o excesso de dinheiro no mercado 
naquele momento, mas, mais um vez, os responsáveis pela 
política económica oficial vislumbraram apenas os efeitos, es--

quecendo. as causas dos males que afligem a economia brasi
leira. A verdade é que o Governo Collor teve coragem política 
suficiente -pãra p6r a mão no- bolso de praticamente todos 
os Cidadãos brasileiros que dispunham de algum poder aquisi
tivo. Mas faltou, ainda uma vez, à equipe comandada por 
Zélia Cardoso ,de Mello a disposição política para promover 
a verdadeira cirurgia, capaz de eliminai o câncer responsável 
por todos os sintomas doentios, cujo resultado final é a crise 
atual e de $empre, aparentemente insolúvel. Tal operação 
tomaria, entre outras_vantagens, desnecessário o avanço do 
gove"mo Sobre os ~ltivos financeiros dos cidadãos brasileiros. 

A nomeação do novo Ministro da Economia, Fázenda 
-e Planejamento, o Embaixador Marcílio Marques Moreira, 

·e a formação de outra equipe, menos autoritária e m_ais predis
posta ao diálogo, renovam a confiança de que algo possa 
vir a ser feito para se combater as causas do tumor maligno, 
que debilita o organismo económico nacional. Feliziil_ente, 
já podemos alimentar esperanças, pois algo de prático foi 
anunciado: a fonnação, pela Poder Executivo, de uma cernis

. são encarregada de propor a reforma tributária. A comissão 
anunciada precisa ter consciêricia_ de" que a reforma deve ser 
ampla, geral e irrestrita, com coragem _de usar o bisturi para 
cortar profundamente, propondo as necessarias modificãÇões 
constitucionais, para repor o País no trilho do desenvolvimento 
e da prosperidade. Nós, Parlamentares, não podemos, de nos
so lado, perder esta oportunidade de ajudar o Governo Fede-

-- ral, cobrando da comissão nomeada pelo Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento ação efetiva, e não apenas retó
:ric~. Só assim cumpriremos nosso compromisso com os irmãos 
miseráveis de hoje~ as geraÇões futuras. 

O Brãsil está precisando, urgentemente, que essa i-eforma 
realiZe as medidas pregadas pelo candidato Fernando Collor 
de Mello em campanha, mas ainda não ·rea1fzadas pelo Presi
dente, no Govemo. A açhpiqistni.ção pública federal continua 
preciSando enxugar sua máquina funcí6nal, deter ã. emissão 
descOntrolada de moeda, garantir o equilíbrio da Federação, 
privatizar o máximo po"ssível empresas estatais e distribuir, 
de_ forma justa e equilibrada, a receita, evitando desperdícios 
e incentivando a produção e o inve·stimento. 

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, só pode vir 
a ser feito após, ou durante, a reforma fiscal. Trata-se, eviden
temente, de um tema polémico. Há várias idéias, algumas 
válidas, outras descartáveis, e pouco consenso a respeito do 
assunto, no Brasil. Um consenso, de qualquer maneira, é 
garantido: o da existência abusiva de impostos e taxas. Ne
nhum país pode reivindicar o status de civilizado com uma 
plêiade de_ 57_ impostos e taxas, federais, estaduais e municí-

- ~ais, como é o. caso _br~sil~iro c_~ntemporâneo. Trata-se de 
uma selva intrincada e perigosa; dentro da qual impera o 
mais fort~, sem restrições. A injustiça está aí: as grândes 
empresas diluem a despesa burocrática necessária para: honrar 
os compromissos com o Fisco, mas as pequenas são forçadas 
a assumir custos proibitivas para alimentar a máquina arreca
dadora triplice: o Município; o Estado e a União, cada um 
por si, arrecadam impostos, Quem termina pagando a conta 
é o pequeno empresário, o consumidor, o trabalhadot:. 

Dentro dessa autêntica selva de impostos e taxas é preciso 
destacar a perversidade consumada da cobrança de impostos 
soQre gêneros de primeira necessidade. Caso o Estado precise 
mesmo da receita produzida por esse tipo de imposto, é evi
deni~ que suas alíquotas devem ser baixas, para que o pobre 
não _t~!?l!n~_ pagando um absurdo para a máquina arreca-
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dadora do Estado para comprar um quilo de arroz ou de . 
feijão. · ·· . . · 

Na prática, n6s:_todos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
somos responsáveis por tal situação. Pois aceitamos, setfl dis
cutir, o aumento permanente de impostos no Brasil, um cons
tante foco de injustiças e desequilíbrio. Cada imposto que 
se cria .:..... e essa tem sido a prática brasileira nos últimos 
anos - aumenta a carga daqueles que efetivamente pagam 
e o lucro dos que não pagam, jogando na rnarginalid_ad~ eCOJ?Ô
mica todos aqueles que não podem pagar. 

A revolta fiscal tem sido um grande instrumento de cida
dania e de luta pela liberdade e pela igualdade, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. De revoltas fiscãis- SU.tgirarti -as duas grandes 
revoluções modernizadoras, a francesa e a americana. Graças 
à rebelião contra a derrama (c_obrança exagerada de impostos 
sobre o ouro extraído das minas brasileiras), foi escrita uma 
das mais belas páginas da História do Brasil: a da Inconfidência 
Mineria. L..>m sua índole, definida como pacífica, o brasileiro 
de hoje encontrou uma forma de protestar contra a alta carga 
tributária pelo instrumento inválido e condenável da sonega
ção·, utilizada pelo contribuinte como arma de defesa. Segundo 
os cálculos do Governo, nem sempre confiáveis, mas, ainda 
assim, os únicos que podem ser compulsados a respeito, a 
sonegação de impostos no Brasil atinge os 40% da renda 
bruta nacional. Essa é a triste verdade que precisa ser enfren
tada. 

Quem enxerga a realidade conhece as razões de taJ desa
fio. A carga tributária brasileira é alta e, mais do que isso, 
mal distribuída. Há indivíduos pagando impostos de !lleno_s. 
Por isso, outros são sobrecarregados. Quanto às emp~esas, 
a situação é a mesma. No Brasil, a expressão "justi9a fiscal" 
é uma piada de mau gosto. A revista ~xame~ em recente 
reportagem, registrou que um fabricante de caixa de marcha 
de automóveis chega a recolher 49,5% de seu faturamento 
em impostos. Os equipanientos usados em investimentos para 
o aumento da produção sã_o gravados por impostos que atin
gem 28% do preço da máquina. 

o ·sr. Divaldo SurUagy --v. Ex' me permite-um ãparte? . . 
O SR- JOSE EDUARDO - Ouço o aparte do nobre 

Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy .::...Ao falar sobre a carga tributária 
brasileira V. Ex~ foi buscar exemplos na história do Pafs. 
Nós poderíamos acrescentar exemplos da história das nações 
a respeito das implicações sociais de uma excessiva carga tribu
tária: todos nós sabemos que a revolução americana, qu~ 
permitiu o surgimento dos Estados Unidos da A~érica, a 
primeira reação, o primeiro sentime-nto, que ·nãõ- era o de 
libertação das colónias da Inglaterra, foi de repulsa ao Imposto 
do Chá e à excessiVa Carga tributária Por parte d~ Coroa 
Britânica. Nós sabemOS que a revolução que modificou os 
rumos da história da humanidade, a Revolução Francesa, foi 
também uma reação do povo contra a ex~essiva carga tribu
tária por parte da famflia real -rrancesa. Nós sabemos que 
a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Mascates, o Conflito 
dos Emboabas, todos eles tiveram como causa maior~ comO 
cansa inicial, a revolta da população contra a excessiva_ carga 
tributária. V. Ext, mais uma vez, traz ao debate nesta Casa 
um tema da maior importância, da maior significação. V. 
Ex\ revestido de uma dupla aUtoridade - de empresário 
vitoriosO e de político conscientes, com ~idéiaS progressiStaS 
.-.e tendo a noção exata do papel. político no contexto do 

desenvolvimento sodal brasileiro, é·-que V._ Ex~ fala, neste 
J.rist.ante, para o Pafs. Quero me c9ngrátular com V. Ex~ e, 
em particular, com_ Q_ Paraná por ter mandado V. Ex' para 
esta Casa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Muito obrigado, Senador. 
Precisamos invertei-essa práiíca. Propondo uma reforma 

constitucional atã.cando OS doTs Iãd.Os deSSa moeda de servidão, 
imposta ao povo brasileiro .. De um_ ~a_d9_, ~ma reforma tri_bu
tária, reduzindo os atuais 57 impostós-e_!axas para, no máximo, 
meia dúzia. De outro, medidas de controle sobre a fúria gasta
dora, não apenas da União, mas também dos est3:dos federa
dos.- É preciso fazer quem não_ paga itnpoStos pagar, taxar 
fortemente os ganho~ de capital e reduzir: o~ impostos sobre 
os assalariados - o que tem sido prometido, governo após -
governo, administração após administração, mas, infelizmeri
te. não tem sido realizado, por causa, sobretudo, da falta 
de coragem dos que assumem a administraç~o pública, ~nclu
sive nós, membros do Congresso Nacional. Pois é preciso 
reconhecer a covardia e a cegueira do _Legislativo no enfrenta
menta desse problema, uma vez _que a Constituição Vigeiite, 
redigida nesta Casa, -Sr. Presidente, Srs. Senadores, consagra 
privilégios herdados do passado e transmitidos às futuras gera
ções. 

Parece-me evidente a necessidade de se manter o Imposto 
de Renda. Trata-se de um tributo moderno, cuja principal 
razão é a de pennitir a redistribuição da renda nacional. Não 
creiO cOmo um estado, por míniriio qu~ seja~ possa vii a abrir 
~ã_o de_ sua existência. Mas é precísõ, também, toinar o Jinpos
to _de_ Renda compatível com o atual estágiõ- de._desenvol
yi_me:n_to atravessado pelo BraSil-. É absolutamente insupor
tável para uma empresa, principalmente numa situação de 
crise económica Como· a. que atravessamos atualmente, pagar 
de 40% a 60% de_ impostos sobre seu faturamento, um verda
deiro atentado contra a capacidade de investimento de quem 
quer que seja. Em tal panorama, o Imposto de Renda. deve 
ser mantido, mas, da forma como ele vem sendo cobrado 
no Brasil, ultimamente, é_ sufocante. É preciso rever, lirgeri.te-
mente, suas alfquotas. _ . . . 

Como empresário e comO" in.V~tidor, reconheço que·-a
limitação em 6_0%_ na taxação do lUcro das empresas é um 
absurdo a mais no quadro distorcido da realidade tributária 
ói'asileíra. Acho que o Imposto de Renda, seja sobre a pessoa 
física, seja sobre a j4rídica, deve ser progressivo e sem nenhu
ma limitação. No _caso das pessoas físicas, a tax:?ção maior 
sob.re salários e vencimentos mais ele_vados ajudará o Governo 
a-combater um dos males crónicOS dQ Brasil, o dos "marajás". 
A tabela progressiy!l, sem limites! pode i~ a ser um instrumento 
ide·quado pal-a se acabar de vez com vencimentos exagerados 
dos superfuncionários da máquina ãdministral:iva pública. 

No caso das pessoas jurídicas, ·se o lucro sobre o capital 
ínvestido for de 10% ao ano, parece-me evidente ser justÇJ 
cobrar, digamos, 30% de ImPosto de Renda. se atingir 20%, 
a taxação do execedente deve subir para 40%. Se o empresário 
conseguir o excepcional resultado de 25% _de lucro sobre o 
património bruto, o diferencial precisa ser taxado em 55%. 
Se atingir índices altos como 40%, pode-se pensar em alíquotas 
de 90% ou até mesmo chegar-se ao aparente absurdo de 100% 
cte taxação sobre o excedente que ultrapasse o lucro normal, 
con~çJ~rado o patamar de 10% como· pâdiâo. Em vez de 
criar novas taxas, como PIS e Fi~social, bast.aria9 Qovemo 
auméntar a taxação sobre· o ex:cess<? de_ lucro das empresas, 
usando o-"lmposto de Renda mesmo. Minha proposta pode 
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parecer dura demais; ·para o empresariado nacional, mas é 
preciso corrigir as distorções provocadas pela cultura inflacio
nária brasileira. Tal cultura distorceu o_s c_ritérios de bom
senso, do razoável. 

Reconheço ser necessário levªr· em conta, na tribut~ção, 
a taxa de risco do empresáiJõ em Suã_atiVidade._Masé preciso 
registrar que, nessa questão, o capitalismo brasileiro tem sido 
bastante sui generis. Nos outros países, o risco adVém apenas 
da atividade econômica ein si. No Brasil, o risco foi transferido 
para a autoridade económica. O risco- de -uma determinada 
atividade é __ determinado, não pela natureza de tal ati"vidade, 
mas pela capacidade de intervenção do Estado,_ através d;:ts _ 
polítiCas ec0ri6rilicas- imagiilâdas -- e levadas a cabQ -pelas 
autoridades delas encarregadas. No capitalismo brasileiro, o 
risCo, elemento ·natural no regime de livre mercado, é p·olítico, 
não _econômico. 

O Estado_ precisa reduzir, dfasticamente, a taxação-·sobre 
a atividade produtiva. A renda, atualmente auferida por esse 
meiO, deve ser substituída por essa taxaçãó_do lucro exagerado 
e pela redução drástiCa da sonegação, subproduto natural d_e 
uma modernização, que torne o sistema trib.1.1tário brasileiro _ 
mais justo. O espirfto da reforma fiscal proposta por mim 
é o da progressividade: quem pode mais paga mais imposto; 
quem po~de menos paga menos imposto. Mas, também, quem 
produz mais deve ser beneficiado, punindowse a improduti
vidade pela progressivtd_ade do imposto. Atualmente, o Go
verno Federal pune o asSala,riado, com a retenção extorsiva 
do Imposto de Renda.na fo_nte. ls_so pode ser cômodo para 
os arrecadadores, mas se. trata de uma verdadeira perversi
dade, que precisa ser corrigida~ 

Da mesma forma, recqnheço a impossibilidade de uma 
política equilibrada em relação ao comércio exteriõr ,_se não 
for mantido um impostO Sobre a importação de bens e serviços. 
É inadmissível, porém, manter-se o atual sistema de impostos 
sobre os salários do trabalhador, pois ele onera os encargos 
das empresas e reprime o nível salarial dos trabalhadores. 
Os níveis de encargos SQciais do Brasil, superiores a 100%, 
transformaramwse em inimigos do desenvolvimento, pois- fa
zem as empresas gastarem demais com suas folhas de paga
mento do pessoal, enquanto os trabalhadores recebem salários 
menores. É preciso aCabar com essa situação estapafúrdia, 
inexistente em outros paíseS, mesmo nos-maís-desenvolvidos, 
e, também, com alto nível de exigência- dos Sindit:átdS"õperã-
rios, no primeiro mundo: 

Não é possível niail.ter o equilíbrio dé\ Federação 1 se não 
se der aos Estado s federados uma fonte de a:rre!_cadação. _ 
É justo que seja cobrado o Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e ServiçoS, ~as~·rmo-mais com a impo-rtãncta-que 
esse tipo de tributo tem hoje para os cofres estaâuais: A 
diferença em receita para -os -Estãdo s pode - e deve -
ser substituída por uma distribuição- niais eq üãnimé pêlo Go- -
vemo Federal do bolo arrecadado com o aumento da arreca
dação do Imposto de Renda. E é por isso me-smo queoiinpos~ 
to de Renda é o melhor instrumento de justiça fiscal. 

ConSiâero, também, importanÍe-;á rrtantúenção do Inl
posto Territorial Rural- ITR. Só_qu<:_a~vog<f a utilização 
do mesmo critério progressivo do Imposto de Renda_ para 
ess.e tipo de tributo. Acho, contudo, que tal progresSiVidade 
não deve ser feitã.levando~se em conta a-dimensão da proprie
dade, mas, principã.lmente, a sua produtividade. OU sejã., as 
alíquotas serão menores, à medida que o produtor rural con
siga. índices melhores de produtividade. A improdutividade 

será punida com uma tabela progressiva de taxação, a exergplo 
da proposta para o Imposto de Renda. Acredito ser essa pro~ 
gressividade um valioso instrumento para a reforma agrária, 
de que_ tanto s~ fala no Brasil, mas de cujo rumo sempre 
se perde. - - -- - -

Na reforma fiscal por mim imaginada, as prefeituras pode~ 
rão cobrar dois tipos deimpostos. O primeiro é o ISS, pois 
os serviços são, tradiciqnalmente, da alçada .municipal. O se
gundo é o Imposto T_e__r_ri_tqrial Urbano, "que, a exemplo do_ 
Territori-al Rural, pode ser utilizado como jp,stn.Imento de 
política urbana, promevendo, por exemplo, o zoneamento 
e ordenando o crescimento, hoje caótico, das cidades brasi
liíias. 

-- Com .esse elenco r~duzido de impostos, será eliminada 
a parafernália contábil que onei"á, de forma brutal, as empre
sas- Qrasileiras, facilitando a própria- tarefa-arrecadadora de 
municípios, Estado s e União. Um proje"to de modernização 
fisc;_al inclui, neCessariamente, a redução de alíquotas e taxas 
sobre produção, substituídas pela tributação direta e progras
siva da renda. Devem, também, ser eliminados os impostos 
sobre bens de investimentos, além de se compatibilizar o prazo 
de recolhimento dos impostOS Com o fluxo de C3ixa:s das empre
sas que, atualmente, pagam à vista impostos por vendas feitas 
a prazo. Dessa forma, a carga tributária brasileira será compa
tibilizada com a de outros países. É até trágico falar em entrar 
no Primeiro Mundo, quando a produção brasileira é taxada 
a uma razão seis vezes maior do que_ a média dos_p;1Jses prós-
peros. ., · 

Mas é preciso garantir, de outro lado, que esses imposfos 
tenham aplicaÇãO jtista e produtiva. O trabalhador e o empre
sári9 brasileiro não podem mais sustentar essa máquina pesa
da, ineficiente e corrupta, que faz funcíonar 6 Esh:do brasi
leiro. Não basta reduzir a-carga tributária, muito-ã.lta, inflacio
nária e inibidora de inveStimentos. -Para sair- d3: trilo&ía ·da 
miséria, que assola o Brasil - muito imposto, pouco salário 
e serviço público ineficiente :...=, é preciso reduzir os gastos 
e acabar com os desperdícios da administração pública. E 
não-apenas-da federal, Sr. Presidente, Srs. Senadores. É pre
ciso atacar o problema, sem medo nem timidez, no âmbito 
estadual. 

O Governo Collor teve 0_9rgulho de anunciar, e~ seu 
primeiro ano, haver reduzido -a zero o défiCit público. Na 
verdade, a União elimiDOll o déficit do Tesouro Nacional. 
Mas, nessa conta, não _entram _ _Q ronlbO da Previdência, de 
um lado e, de outro, os gastos dos Estado _s. Enquanto anunCia 
cortes na Uniã~-; o <;Jovern_o Federal namora, a peso de_ ouro, 
os gOvernadores dos três EStaOo s-nütiS-riCõs da FederaÇão: 
São Paulo,-Rio de Janeiró e Minas Gefãís, reSj:)CiriSãvêi!Çem:-· 
conjunto, por mais de 80"% da economia nàcional. O Governo 
Federal teve o mérito de alcançar, pela primeira vez em Iiluitos 
anos, um superávit do Tesouro Nacional. No entanto, cobrou 
do contribuinte, do cidadão comum, do trabalhador brasileiro, 
aS coUtas pesadas da manute.nção -dos bancos estaduais, trans
formados em verdadeiras casas da_ moeda por alguns governa
dores sem escrúPulos e, evidentemente, sem nenhum compro
rriísso com o combate à--inflíição;ãn.Unciado cOmo prioridade 
básica pelo Presidente Fernando Collor de Mello. 

_ A triste realidade,_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que 
poucos governadores eleitos em 1990 emitiram, até agora, 
a(gum-· sinal de estarem convencidos da nece§S~-d~de de parar 
de _desperdiçar recursos, enxugar a máquina administrativa
e trabalhar poi urit serviço- pUblico mais eficiente e menOs 
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oneroso ao bolso do contribuinte. Se São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais se conscieilti.Zassem da necessidade de parar 
de gastar irresponsavelmente, com a contratação de obras 
desnecessárias, a manutenção de pessoal ocioso e a concessão 
de privilégios para esse pessoal, certamente o Brasil já teria 
dado um largo passo no rumo da solução das graves enfermi
dades económicas por nós sofridas. 

O Sr. Almir Gabriel - Permite-me-v. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Pois não, nobre .Senador 
Almir Gabriel. 

O Sr: Atm.if Gabriel- Nobre Senador, quero manifestar 
a minha maior admiração pela segunda parte do pronuncia
mento de V. Ex!, quando coloca a irresponsabilidade adminis
trativa de Governos estaduais e a do próprio Governo Federal 
na gestão da coisa pública, especialmente no momento e que 
essa empresa pública, chamada União Federal, está absoluta
mente falida. Acho que a proposta que V. Ex~ faz, no que 
respeita à reforma tributária, cOntém dados da maior impor
tância, da maior significação e do maior conteúdo democrá
tico, ha medida em que obriga a uma participação maior da
queles que mais recebem e mais ganham da sua atividade, 
qualquer que seja ela. Acho que vale a pena. sem dúvida 
nenhuma, nos debru·çarmos na proposta de V. Ex~ com relação 
a Imposto de Renda e tantos outros. Sobre esse assunto que 
eu diria referente à segunda parte do seu discurso, tenho 
extremo encanto e gostaria realmente de me aprofundar, ler 
e ver de que maneira -se poderià contribuir no sentido de 
servir de modelo para que o Brasil salte da situação que está. 
Com -relação à primeifa parte-, oU aquela que embasa essa 
proposta de V. Ex~, algumas coisas me deixaram preocupado. 
Uma, a de considerar que o trabalho de Dflson_Funaro consti
tuiu a base de um estelionato eleitoral. 0- que houve, na 
verdade, foi" um Governo incompetente, que usoU mal uma 
medida, que foi o Plano Cruzado. Aquela passagem, que 
buscava uma mudança de cultura na economia brasileira, na 
verdade, foi utilizada de maneira muito ruim pelo então gestor 
da República e, por iss'o mesmO, levou ao fracasso uma pro
posta que era de extraordinária importância para o País. O 
segundo ponto colocado por V. Ex•, do qual discordo, é se 
c_onsiderar que a Constituinte foi fruto de grupos. Acho que 
nunca nenhuma ConstitUição de nenhum país do mundo teve 
uma participação popular tão efetiva como a da Constituinte 
brasileira, que resultou nessa Constituição, por uns-apélidada 
de Colcha de retalhos, por outros, como o Deputado Ulysse_s 
Guímaráes, corrente a qual me filio-, que a chama de Consti
tuição cidadã. Quero dizer a V. Ex~ que estivemos compütafldo 
na época, como Relator da Comissão de Assuntos Sociais, 
136 Constituições desses países. S6 no âmbito da. Pre_yidência 
Social, 5_8 no âmbito da saúde. Um fato que me ficou muito 
claro foi que os países ineD.os desenvolvidos, onde existia mais 
injustiça social, eram exatamente aqueles onde mais havia 
questões ligadas ao ·âmbito social constitucionalizadas. O Mé
xico; a Bolívia e o Peru, países assim, em estágio de desenvol
vimento ret:itrdad_o, são os que mais têm constitucionalizado 
coisas que são consideradas como da lei comum. A Inglaterra, 
os Estados Unidos, o Japão, a França, a União Soviética, 
todos esses outros países têm, na sua Constituição, muito 
menos coisas do que nós. O que issó significa? Significa que 
no Brasil o Governo, ao longo do tempo, como não cu_mpre 
as leis, na verdade, teve ele levar para a Constituição determi-

nadas coisas que poderiam perfeitamente estar se_ndQ_aten
didas a nível de legislação comum. Significa também um segun
do ponto que me parece importante. o--que é o nosso_Oover
no? É um reflexo das nossas elites, e tão-só o reflexo das 
nossas elites. Não acho que tenha havido a resposta eleitoral 
na eleição do Senhor Fernando Collor de Mello. Houve, sim, 
uma resposta a uma massiva propaga-nda desencadeada por 
um elemento d_o poder e da elite, que se _chama TV Globo. 
Foi ela quem elegeu o Senhor Fernando Collor de Mello, 
não foi o povo, realmente, quem decidiu, segundo uma discus
são crítica a escolb.ª de uma pessoa que pudesse representar 
a melhor aspiração da sociedade naquele tempo. Se fosse, 
teria sido eleito o Sr. Mário CoVas, com certeza absOluta, 
ou o Sr. Ulys_s_es Guimarães. Coffi certeza, não se elegeria 
Fernando "toUor de Mello. Mas foi eleito exatamente pela 
Empresa Globo. E quem é que sustenta a empresa Glob_o? 
A elite brasileira! Então, o lastimável de tudo é que, na verda
de, a elite brasileira tem conduzido este País a esta situação 
em que estamos, ou seja, o Estado está literalmente falido, 
completamente falido! E, com relação à carga tributária, Sena-: 
dor José Eduardo, tenho alguma dúvida -e e_studamos bas
tante isso- quando discutimos a questão da seguridade social. 
Ora, se é verdade que o Brasil tem um PrOduto Interno Bruto 
de 400 bilhões de dólares, produto formal ou visível, e se 
o Produto Interno Bruto invisível se situaria em torno de 
40% disso, chegaríamos, então, a uma econoritia formal mais 
a informal de um total de 560 bilhões de dólares. Se, por 
outro lado, o total das arrecadações brasileiras chega a algo 
em torno de 80 ou 90 bilhões de dólares e se, retirando do 
orçanlento brasileifo aquelaS estinlativas que ap'arecem- no 
"deve" e no "haver" - e que são apenas papéis, inovimerl-
tação de número -- e se chegarmos ao valor real da conta 
brasileira; vamos ver que ela representa 45 ou 50 bilhões 
de dóiaies, portanto, em tomo de 10% do Produto Interno 
Bruto. Há um estudo longo e muito bem feito demonstrando 
que há dezessete anos a carga tributária bruta brasileira que 
era de 25%, desceu para 21%. A carga tributária líquida 

. era 17%; situa-se agora em 10,5%. Ora. a SuéCiã. tem uma 
carga tributária de 65%; os Estados Unidos, em torno de 
35_%; a França, a~ir11:a _ d~_ ~0%; a Espanha e_ outros países 
se sítuam na faixa de 30 e 40%. O Brasil não se situa nem 
ao_ menos em 25% da carga tributária bruta hoje, em relação 
ao_ seu PIB. Então, na verdade, o que existe no Brasil é 
uma brutal injustiça fiscal. Concordo inteiramente com V. 
Ex~ QUem paga não e nem o microprodlltor. nem é-o pequeno 
cOmerciante; que paga sempre é a população, é o povO", é 
o trabalhador. E ele quem paga, porque o tributo está embu
tidõ-Do -preço. Na verdade, podemos até dizer o que aconteceu 
aqui durante a Ass_em~léia _.Nacional Con~tit~inte. Todas as 
vezes -que queríamOs __ um direíto __ a_ mais, -era extrema:meíite 
difícil colocar-mos. Mas todas as vezes que dizíamos que aque
le direit()'Sefia pago peJO Estado, os liberais aceitavam, cólil 
todo prazer, com toda alegria. O que isso signifiCa e que 
as tais esquerdas brasileiras nem são capazes de perceber? 
Significa que, na medida em que o Estado substitui a empresa 
em dar determinados_ tipos de direitos a:o trabalhador, pode-se 
ter um salário menor, porque O Estado dá educação, o Estado 
dá saúde, o Estado dá transporte, o Estado dá alimentação, 
o Estado dá tudo. Portanto, no fim, fica o salário que temos, 
ulna remuneração indigna do trabalho. Temos análises _das 
rendas nacionais dando conta de que a parte referente ao 
trabalho diminuiu_de 55% paia 30% da renda nacional. Ouço 
com atenção e admiração muito grande o discurso de V. ~x!, 
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porque sei que representa uma área impOrtante do empresa
riado nacional, do empresariado progressista. Que a voz de 
V. Ex• possa servir de alerta e r!!lação a essa elite que tem 
dominado o País até hoje. Quando ouço Roberto Campos 
discursando, dizendo que os "ismos" brasileiros são- a causa 
do nosso atraso, fico até pensando quem foram os ministros 
do Planejamento,-quem foram os ministros da Fazenda, quem 
forãm os Presidentes, se não foram todos resultados dessas 
elites que estão aí? Então, a-voz de V. Ex~, acho, deve trans
bordar os limites do Congresso-Nacional, deve fazer presente 
dentro das associações, dentro dos sindicatos, dentro das fede
rações de empresários, a fim de que se cónscien-tí:re-m-aa possi
bilidade de se construir um País em que esta situação -de 
que o Estado-deve ser encarregado de tudo, de criar a infra-es
trutura econômica, dar eletricidade, dar transporte, cobrir 
todas as necessidades sociais coletivas, como saúde, educação, 
e assim por diante, proteger õS empresários através de incen
tivos e depois considerar que o Estado é grande. Ora, veja 
bem, o País tem 1,3 milhão de funcionáriõS públicos. Di"z-se 
que tem muitos funcio"nários. Se compararmos com_o_s Estados 
Unidos, França, Espanha e outros, nós temos muito menos 
do que eles. Se formos ao interior.da Amazónia, vamos ver 
que as unidades da fundação CESP estão com a metade dos 
funcionários que necessitaria, o mesmo ocorre com a Sucam. 

O Sr. Ronan Tito- E o Sàláriol 

O Sr. Almir Gabriel - E o _salário miserávell agora, 
o que acontece? Brasilia fein excesso de funcion-ã::i'ios. São 
Paulo tem excesso de funcíonáriOs, Rio de Janeiro tem excesso 
de funcionárioS. Entãó, na verdade, o que existe é ·uma fiá 
distribuição, quer de servidores, quer de renda, quer de impos
to_s_._ E quem provocou isso-, nobre Senador José Eduardo, 
foram a elites brasileiras, porque o povo brasileiro ·mesmo 
ainda não teve vez de chegar ao mando deste País. Muito 
obrigado. 

O SR- JOSÉ EDUARDO- Agradeço a V: Ex' pelo apar
te, que vem enriquecer o- nõsscr-pronundamento. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito_,- Nobre Senador José Eduardo, devo 
dizer a V. Ex~ que me felicitO por estar no" plenário riesta 
tarde, porque a vida do parlamentar, sabe muito bem V. 
Ex~, é departamentalizada. Às vezes estamos no gabinete _tra
balhando, às vezes nas comissões, outras vezes na~ depen
dências, às vezes__n~ base, e isso sempre representa trabalho. 
Acho que V. Ex~ está fazendo um extraordinário âiscurso 
e .no lugar certo. Aqui é o lugar do debate dos grandes temas 
nacionais. Devo dizer a V. Ex~ que até me cansei ultimamente 
com os discursos proféticos qUe critiéám, de maneira acerba, 
tudo que acontece aí, dizendo que tudo isso não presta, que 
tudo isso não vale nada, lembrando muito a_figUra do adoles
cente, que para apresentar o seu próprio valor tem que negar 
todos os valores existentes. No entanto, como senador ,que 
V. Ex• é, que riós somos, temos Obrigação não só de criticar 
o que há por aí, mas de apresentar alguma proposta. Porque 
senão vamos fiCarcoiriõ qualquer ati vista político, nasesquinàs 
das ruas, dizendo que fulano não presta. Acho que até este 
País precisa muito m·ais de autocrítica: do que de crítica. Critf~
car, qualquer locutor ou animador de televisão_o faz, d_e manei
ra devida ou indevida. Na verdade, neste _momento, precisa
mos-de propostas. Devo dizer a V. Ex~ também que _you 
inverter o discurso do Senador Almir Gabiid, quando S. EX' 
começa elogiando a segunda parte e depois cdticarido a primei-

ra. Vou na primeira. Também discordo de V. Ex• A nossa 
Constituição aconteceu num determinado momento histórico. 
Se aquele episódio influenciou à eleição, todas as eleições 
são influenciadas por qualquer acontecimento social de reper
cussão. Lembro-me bem qual).do o ex~Ministro Dilson Funaro, 
no mês de abril, disse aqui mi ComíSSão de Assuntos Econô
micos do Senado Federal-e eu era deputado- que precisava 
soltar a economia, tiiar o gesso da economia para ela se rea
justar e o Porta-voz da Presidência da República 9-isse: "Quem 
falar em descongelamento é traidor da Pátria''. Naquele mo
mento, o Minist_!o ficou atrelado àquela política, mesmo sa
bendo que deveria mudar, O único erro do qual podemos, 
neste momento, acusá-lo, se é que podemos, é o de que S. 
Ex~ deveria ter deixado o Ministério, naquele momento, no 
meu entendimento. Outro aspecto que goStaria de analisar 
com V. Ex~ é o do momento psiCológico que vivíamos: o 
da reação de uma ditadura. A Constituição foi feita de maneira 
reativa. Tanto que este colega de V. Ex~ apresentou em 87 
uma emenda para que ela fosse revista cinco anos depois, 
em 92, porque em 9_3 já estatel:fiós falando em eleições. _Creio 
que devemos fazer uma Constituição prOspectiva, olhando 
para o futuro. Nosso País ficou engessado por Uma ditadura 
de vinte e tantos <=!nos, __ plantando aqui todas as mazelas que 
V. Ex~ denuncia com muita propriedade- porque todas essas 
mazelas que aí estãO; é bom que fique claro, foram herdadas 
de um regime ditatorial de vinte e tantos anos. Gostaria -de 
lembrar, inclusive ao SenadOr Almir Gabriel, que, num deter
minado momento, este País chegou a criar em alguns estados 
56 tributos e, em outros, chega perto de 80. Sabe para quê? 
Para não tributar. Como se vai criar 80 especialistas em tribu
tos, 80 tipos de fiscais, se podemos reduzir es_sa carga tributária 
para 8! Mas, se reduzirmos a carga tributária para 8 tributos, 
sabe o que acontecerá? Yamos correr o risco de tributar. 
Tributar e receber, porque o nosso problema não é só o de 
tributar, é també-m o de arrecadar. Ouço, muitas vezes, Uni 
advogado paulista da Federação do Comércio faZer a seguinte 
áiífiDã.ção: este País é o que mais cobra -impostos no mundo." 
Nessa frase, eu fa_ria uma vírgula, não Colocaria ponto, e conti
mca:ria: H mas é o que menos recebe". Os númer9s já fOram 
fornecidos pelo Senador Almir Gabriel. Com a carga tributária 
que femos, seria justo que tivéssemos uma arrecadação líquida 
de 34%. Mesmo com a "garfada" do Plano Cruzado chegamos 
a 22%. O País precisa de recursos para se desenvolver. É 
desigual? Totalmente desigual. Agora, V. Ex~ faz uma pro
posta tópica. Não vamos fugir dela, vamos debatê-la. Parabéns 
a V. Ex~! Conte não só com o Senadot Almir Gabriel, mas 
com_ este modesto Parlamentar que vos fala. Vamos discutir, 
temos que mudar essa carga tributária. E V. Er' nos dá algu
mas regras básicas que são mundiais. A questão do Imposto 
de Renda progressivo e tantas outras. De maneira que me 
felicito por estar aqui e aceim-o-repto de V. Ex~. para que 
comecemos verdadeiramente -não ficarmos jogando pedras 
sobre o passado e mesmo pela realidade tópica que é essa 
do passado - mas começarmos agora a pensar num novo 
Brasil. Chega de muitas críticas, precisamos agora da autocrí
tica, e este Senado é o lugar para o debate dos grandes temas. 
Por que não sobre a questão tributária? Muito obrigado e 
me perdoe pelo alongamento do aparte. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Agradeço a V. Ex• pelo apar
te-, que vem enriquecer o nosso pronunciamento. 

Q grave é que nós, parlamentares, não temos mujta .auto
ridadê"·p~ra condenar os governadores, pois eles também são 
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vítimas da Constitmçifó-em vigof~ iedígída neS-ta C3sa eaiitOf
gada em 1988. Essa Constituição, qUe garante a estabilidade 
do funcionário público, também transformou os inativos do 
setor governamental em verdadeiros privilegiados em relação 
aos trabalhadores comuns, das empresas privadas._Um traba
lhador aponsenta-se com um salário mínimo, e o GOVerno 
diz que isso é irifladóiiáriO;· maS ninguém tem cqtagem-de 
pôr o dedo na ferida. Por que ninguém reclama do fato de 
os funcionários públicos se aposentarem com salários integrais, 
no pfco de suas carreiras, aos 48 ou 50 anos de idade, e, 
ainda, graças à ConstituiçãO Cm ,iigor,-cõin o direitO de agregar 
todas as vantagens conquistadas pelos ativos, tais comO qüifl
qüênioso, testa básica etc.? Não é justo que um mílitar seja 
promovido no momento de sua aposentadoria nem que os 
funCíonãrios do Podei Judiciário tenham tan~~-s y~tagelts, 
quando deixam o serviço ativo. 

Tais privilégios, Sr. Presiqente, Srs. Senadores, é que 
me levam a considerar a ConstituiÇãO em vigOf,--na Vei"dade, 
madrasta e não cidadã, pois 30 milhões de brasileiros, que 
trabalham, são obrigados a pagar essa conta toda com o suor 
de seu rosto, e ainda são taxados por isso. 

Por conta dessa distorção, o ffiaior estado da Federação, 
São Paulo, é obrigado a pagar 32% de sua folha de pagamento, 
que foi de 178 bilhões de cruzeiros em julho, para seus 20% 
de inativos. Essa carga é maior justamente em estados.meno
res e mais pobres. Em Santa Catarina, por exemplo, a propor
ção atingida já chega a ser, quase, de um inativO por cada 
funcionário ativõ, õ que onera ainda mais o bolso do co-ntri
buinte. 

Por isso tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil 
precisa de um reforma constitucional capaz de reformar a 
máquina administrativa PUblica, revendo a estabilidade e os 
privilégios de aposentadoria do funcionalismo e tendo a cora
gem de privatizar, não apenas empresas, m:as também ser
viços. 

Tal reforma precisa incluir a moder~ização da política 
tributária, com a redução do número de impostos, a simplifi
cação do processo de tributação, arrecadação e fisC-alização 
e a redução do custo de coleta de impostos e de admínistrãÇiio 
e controle tributário das empresas. Urna política assim deve 
onerar proporcionalmente menos a poupança reinvestida, me
lhorar a distribuição da carga tributária entre os vários segmen~ 
tos econômicos e dar estabilidade ao sistema fiscal, i~pedindo 
as muda'ilças, que, hoje, são, praticamente, anua:is. Convém, 
ainda, inverter a tendência de incidência, pois hoje paga mais 
quem menos ganha. E proibir, terminantemente, a criação 
de novos impostos. Afinal, hoje, o Congresso permite ao 
Poder Executivo o âesçumprimento da Jei, defxando que o 
Governo Federal crie tributos e aumente alíquotas a seu bel
prazer, o que deve ser considerado, mais do que ilegal, crimi-
noso. -

Aproveito a oportunidade para conclamar os nobres Se
nadores da República a proibir, também, o abuso represen
tado pelo constante aumento de tarifas do se_ryi_ço p_úblico. 
Os tarifaços representam uni meio de se mã."n.ter girando a 
roda da inflação, país ã. elevação das tarifas leva ao aumento 
dos preços dos produtos, que, por sua vez, faz os trabalhado~es 
exigirem maioi'es salários. O círculo vicioso inflacioriário resta
belecido mostra a necessidade da urgente adequação da conta~ 
bilidade das empresas estatais, que tentam mascarar§oua ine_fi
ciência com o recurso abusivo aos tarifaços. - - -- ---

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador José Eduardo? 

~O SR. JOSÉ EDUARI)Q- ~Qyçó, com prazer, o aparte 
do nobre Senador Esperidião Amin. 

~ -O Sr~ Esperidião Ámin- Senado~ iosé Edu~rdo,gostaria 
de me congratular com o seu pronu-nciamento, gue trafa pro
funda~ ente de vários setores importantes da econ9mia e da 
sociedade brasileira. Não podendo, nem pretendendo comen
tá-lo de um modo geral, quero aduzir a dois tópicos do CfUe 
V~ ~-x~ aborda: um até em função da citação do me_u estado, 
em particular, na questão do regime de remuneração dos pro
ventos de aposentadoria dos servid9:res públicos. Corifion
tando essa colocação com o número apontado_, ~'!Pe uma retifi
cação não muito grande, mas substancial: na verdade, a folha 
dos inativos de Santa Catarina não chegou a 40% mas é u~ 
número expressivo._ Sem dúvídã alguma, está em 38%, para 
ser mais eX:ato,·pelos últimos balancetes que o atual Governo 
de Santa Catarina, em boa hora, divulga, todos os meses, 
para que toda sociedade saiba do esforço que está sendo feito 
para-Colocar as finanças estaduais em dia. Gostei de confrontar 
esse mesmo esforço com uma outra observação ·que V. EX" 
fez aCerca do que ocorre no tratamento da dívida, especial
mente da dívida imobiliária de outros estados brasileiros. Já 
tive oportun~dade de, na Comissão -de Assuntos Económicos, 
inclusive com a participação de V. Ex\ solicitar do Governo 
Federal o enunciado de quais são os__critérios que Vêm nortean
do o relacionamento entre o Governo-Federal e os _estados 
brasileiros nos chamados entendimentos referentes às dívidas 
eStaduais. Não houve critério nos primeiros oitO memorandos 
de entendimentos firmados -isto ficou patei1.teado por duas 
respostas que o Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento endereçou ao Senado em função_de u_rn requerim~nto 
de informações que fiz e que o Senado acolheu - e não 
s~ sabe, tamPém, quais são qs critérios da .reneg9ciação que 
os jornais informam- já está em curso em relação aos memo
randos de_ entendimentos firniados em março e abril deste 
mesmo ano. O Senado, que tem atribuições constitucionais 
neste particular, tem que ser alertado também em função 
desse pronunciamento de V. EX: O_ Segundo tópicõ é ·a respeito 
da simplificação tributária, que c-ompreendeu a primeira parte 
do que eu pude acompanhar de seu pronunciamento. Quero 
dizer a V. Ex~ que é realmente neçess~rio -que se parta para 
a simplificação tributária, mas quero fazer coro às palavras 
do Senador Almir Gabriel: simplificaçáo~ tributária não quer 
dizer arrecadar menos; pelo contrário, no Brasil vai_ ter que 
se arrecadar mais. Simplificação tributária, na minha-opinião, 
também significa abolir certas renúncias fisCais qUe ainda eStão 
aí a privilegiar cartórios, verdadeiros furúnculos_situados sobre 
a chamada iniciativa privida, que hoje representam mais de 
20% do Orçamento da União. Mais de 20% do Orçamento 
da União não entram. em termos de receita efetivada, por 
força de incentivos fiscais e subsidias que, supostame-nte, deve
riam reduzir desigualdades inter-regionais, mas que pela sua 
efetiva aplicação resultam mesmo na agudização-das desigual
dades intra-regionais. Nas regiões em que se· deveria estar 
ajudando a diminuir a pobreza, eles contribuem para o fortale
cimento dos mais fortes pela via de um sistema espúrio de 
vasos comunicantes e sistema circulatório. Então, aduzo esta 
colocação ao pronunciamento opottunísSimo de V. Ex\ junto 
com minha admiração pessoal, o r_neu apreÇo, a minha amizade 
e o respeito ao-senador pelo vizinho Paraná. O Senador Dl
valdo Suruagy teve a oporturiidade de nos lembrar que muitas 
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revoltas ocorreram no_ Brasil e no mundo, tendo como urp 
dos seus cernes e raíze~ a questão fiscal. No Brasil, acho 
que esse risco não existe, porque,_na época daquelas revoltas, 
os tributos eram todos diretos; a pesSoa ~aç,ia quant() estava 
pagando e, por isso,-se·revoltava. Infelizmente, ~O atual mo
delo tributário brasileit:o existem vários tributos indiretos, 
isenções e incentivos, qUe ainda estão sendo aprovadoS por 
nós, Congresso Nacional, que os tornam ocultos e por isso 
não suscitam a revolta que deveriam, e;idente~eQte,_~su?citar. 
Minhas congratulações pelo pronunciamento de V. Ex• 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Agradeço V. Ex• pelo aparte. 
Está bastante claro no meu pronunciamento justamerlte esta 
preocupação de que, reconhecendo a necessidade do Gov~rno 
em aumentar a sua receita, que ela não seja fe1ta: ribvameilte 
em cima daqueles que sempre pagam. Aponto diré.Çõ~se catni
nhos onde o Governo pode aumentar a sua r~ceita, diminuindo 
alíquotas em cima daqueles que hoje estão eJ;tre~amente 
onerados, praticando, então, uma polítíCa -que-venha a criar 
condições para o nosso desenvolv_imentQ e __ que seja refle~o 
de uma justiça· fiscal, que é o único caminho de se promover 
o -verdadeiro dese;n~ol_virn~ntõ, evoluç_ão __ e __ ~ oportunidade 
de empregos e melhores salários para a classe trabalhadora 
brasilejra. 

o-cidadão brasileiro não pode mais conviver com a triste 
realidade de pagar impostos e tarifas co-mo um sueco e receber 
serviços públicos a níveis-indianos. Somente enfrentãndo esse 
problema sem mentira·s vai ser possível retomar a-marcha 
desenvolvimentista, sem a -qual um país deste tamanho sim
plesmente não pode sobreviver. Sob recessão, ch~_ga a ser 
piada propor, como propõe o Governo Federal, a livre nego
ciação salarial entre trabalhadores e empresários. Pois a força 
de pressão da empresa, numa situação recessiva, é insupor
tável para os trabalhadores. No entanto, se a União, os estados 
e os municípios·arretadarem impostos corretamen_te, gastarem 
somente o necessário e incentivarem a produção, pode chegar 
o dia em que a própria- eXptessão upolítiCa salarial" venha 
até a perder ·o sentido. Cõril uma carga tributária justa, a 
política desenvolvimentista toma-se uma possibilidade concre
ta. Com- o -desenvolvimep.to _económico, a livre negociação 
salarial passa a ser vantajosa-para o trab3fhador. · - -

O Sr. Affonso Camargo- Permite-m:e V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Com prazer. 

O Sr. Affonso Camargo ----Senador José Eduardo, eu 
queria, em meu nome e de outros companheiros da nossa 
bancada, cumprimentar V. Ex• pela oportunidade do discurso 
que profere nesta tarde. Infelizmente somos um país de cultura 
paternalista - não é culpa de nenhum de nós - e issO faz 
com que as coisas aconteçam no I?rasil sempre da cúpula 
para a base. V. Ex• foi--citãdó _aqui, ·para- nossa felicidade, 
porque é um reconhecimento correto, como um _empresário 
progressivista. Além de progressista, eu diría que V. Ex~ aqui 
se coloca na filosofia progressista. V. E~ vem defender a 
progressividade dos impostos. Tanto é progressista e progres.:. 
sivista, que V. Ex• diz textualmente --como base da sua 
avaliação com relação à reforma tributária -o seguinte: "É 
preciso fazer quem não paga impostos pagar, taxar fortemente 
os ganhos de capital e reduzir os impostos sobre os assalaria
dos". Isso é um piinCfplo 1ilos6fico de V. Ex•, ao qual toda 
a sua bancada se incorpora. Mas digo que é importante a 

_t;ya posição, porque V. Ex~ é um senador de poucos meses 
_ - este é o primeiro mandato político que exerce. V. Ex~, 

desde o começo, entendeu que o debate tem _que ser feito 
aqui na Casa de leis.-Vemos o Governo, at_é.sob os nossos 
elogios, criando uma comissão para uma reforma fiscal, en.:. 
quanto ficamos sempre observando, nós, os políticos, e a base, 
que é o povo, porque essa é a nossa cultura paternalista . 
. O Executivo vê o Legislativo de cima para baixo. Os Poderes 
não são niVelados no Brasil, que também é Uril --problema 
ç:ultural. Então, parece-me da maior importância que V. Ex• 
traga um assunto como esse, que deveria ser trazido por outros 
senadores. Ouvi, por exemplo, a intervenção muito constru
tiva e oportuna do Senador Almir 'G~briel, a do Senador 
Ronan Tito, todos eles com as suas idéias_. Acho que o Senador 
Almir Gabriel não tem nenhuma dúvida em também defender 
que se deve taxar fortemente os ganhos de capital, reduzir 
impostos. Há uma Cbnverg~ncia aqui na Casa. Só gue ficamOs 
ãtarefados Com mil: coisas, rilil C()n:IÍSsõe_s; pã.rã lá e para cá, 
e- acabamos não discuti1_1do os probienias fundamentais da 
Na-ção. Cumprimento V. Ex~ por este fato: V. Ex•, embora 
novo na política- a:cho que era importante que outros empre
sários também se dispusessem a ter atividade púbfica, porque 
também são cida.dãos responsáveis - vem aqui e entendeu 
que temos que discutir os grandes problemas nacionaiS. Por 
isso receba, realmente, os nosSO$ parabéns. Acho que isso 
deve ser o início de uma mudança do uso do plenário da 
Casa: temos que começar a discutir os grandes temas nacio
nais. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Senador Affonso Camargo, 
·agradeço a V. Ex~ pelo aparte, que vem enriquecer o nosso 
pronunciamento. Um dos meus grandes temores é exatamente 
este: que, amanhã, a comissão apronte um projeto de reforma 
tributária, e tenhamos um prazo de 12 ou 24 horas para tran
sitar na Casa, sabe lá com que proveitos ou com que conse
qüêricias para o nosso País e para as gerações futuras. 

Num quadro desses, Sr. Presidente e Srs. SenãdOre~. con
vém eXigir a -fixação de um salário mínimo digno, ou seja, 
capaz de prover o trabalhador de uma cesta básica, que gara1_1t_a 
sua subsistência, mais o aluguel de sua casa. Prectsam_os catr 
na real. Cada região do Brasil tem suas -especffiafs realidades, 
e cada uma delas deve ter sua cesta básica padrão. Não se 
pode aceitar um burocrata de Bi"asílià inip-OTido, de cima para 
baixo, qual deve ser a cesta básica úni~a-~Um país de realidades 
tlo díspares. E não se trata de dar a cesta básica, inas· de 
providenciar um salário dígito e justo, suficiente pár~ a'áquisi
ção _dessa cesta básica. Pois o trabalhador não se pOde- ~tirar 
o ljvre arbítrio do uso mais adequado para o dinheiro que 
recebe COfllO_rem!J.nei-açá.o pelo uso de sua força de trabalho. 

Cheg-a de ilasã~. Sr. Presi.de.nte~ e~Srs:senadores~. É Preci
so, urgentemente, enfrentar a realidade e encontr~r caminhos 
corretos, mesmo que sofridos, para a safda do tmpasse em 
que nos encontramos. Chega de intervir em efeitos. Vamos 
fazer uma cirurgia em profundidade na ecotiorilia nacional, 
para evitar que este País ~bre s~ transf~rme, ine:Xórav~l
mente, numa Nação de mtserávets. Para tsso, é ne:t_essáno 
iniciar já uma verdadeira cruzada contr~ a fúria- fis-Cal e a 
capacidade de desperdiçar dos Governos Federal, e~t~?ua~s 
e municipais. É tarefa urgente. E não há como dela fugu. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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DURANTE O DISCURSO DO SK. JOSE EDUAR
DO, O SR. ALEXANDRE COSTA, Je VICE-PRESI
DENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDENCIA, 
QUE É OCUPADA PELO SR. DIV ALDO SURUAGY. 

DURANTE O DISCURSO DO SR. JOSÉ 
EDUARDO, O SR. DIV ALDO SURUAGY, DEIXA 
A CADEIRA DA PRESIDENCIA,QUE É OCUPADA 
PELO SR. RACHID SALDANHA DERZI, je SECRE-
TÁRIO. . .. 

O SR. PRESIDENTE (Racliid Saldanha Derzi) - Con-
cedo a palavra ao-nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.) 

S. Er não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR~ EDUARDO SUPLICY (PT -- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. -Presidente, Sr1'5 e Srs. Senadores, 
os conflitos de' terra têm-se agravado, sobremaneira, no Brasil. 
Nós não temos visto o Govei-no acelerar medidas efetivamente 
para, realizar uma reforma agrátra- e,:ainda, o Sr. Ministro 
da Agricultura e Reforma Agrária, em depoimentO realizado, 
aqui, ã.o final do semestre passado, disse que iria se iniciar, 
reconhecendo, estretanto, que não-havia, durante o p~imeiro 
ano e meio de Governo, se iniciado qualquer passo concreto 
no sentido de, em larga escala, se assentar faml1ias, especial
mente em áreas destindas para pequenos agricultores, para 
os trabalhadores sem terra. 

No Estado do Maranhão, e em ~special, no Estado do 
Pará, a situaÇão vem se agravando. Eu acabo de receber infor
mações do Deputado Estadual do Maranhão pelo Partido 
dos Trabalhadores, Sr. Domingos Dutram, que mereceram 
ser relatados, através de ofíciO, ao Ministro da Justiça e ao 
Procurador-Geral da República, nos se-guintes termos: 

Ofíc1o n' 69"191 
Brasflia, 8 de agosto de 1991 

Senhor Ministro, 
Venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 

expor os fatos que estão ocorrendo no Estado dq)v1aranhão, 
conforme transcrição do relato do Deputado Domingos Dutra, 
do Maranhão, a fim de 9ue providências cabíveis sejam toma
das dada a gravidade dos episódios. 

.. A situação agráriã no Estado do Maranhão se agrava 
a cada hora. Assim sendo, alguns fatos merecem ser relatados 
para quem se tenha uma noção preliminar do problema: 

1) Um contingente de mais_de ,c::e!ll policiais militares 
invadiu, nos dias 13 e 14 de julho próxiniO passado, a Fazenda 
Batuta, localizada no distrito de Km!OO, Município de Santa 
Luzia, região de Pindaré, com área de 2.500ha, destruindo 
53 (cinqüi:mta e três) casas de posseiros, queimando toda a 
produção, matando animais domésticos, subtraindo bens das 
famílias, destruindo quase todas os móveis e obrigando as 
mesmas a se embrenharem na mata; 

2) No dia 31 de julho próximo passado, novamente a 
Polícia Militar retornou à área, onde permanece até o momen
to, destruindo tudo que havia sido re_construído e obrigando 
as 53_(cinquenta e ttês) famílias a retoriiarem à mata, situação 
que perdura até o momento.- Na área não se entra e nem 
se sai, inclusive a Polícia Federal se encontra na região. A 
situação das famílias é de desespero: sem casa, sem comida, 
sem remédio, todas perdidas nas matas; 

3) No dia 22 de julho próximo, a Polícia Civil de Santa 
Inês, distante mais de 250Km da área de conflito, prendeu 
ilegalmente o lavrador Francimar A. Batisla Mota, acus~do 

de ser "autor intelectual da morte do gerente da Fazenda 
BatUta, ocOrrido no dia 21-7-91, na área urbana do Km 100, 
cujo autor não foi localizado, segundo o deleg~do local; 

4) No dia 2 de julho próximo passado, foí preso o dele, _ 
gad_o de polícia do Km 100, Antônio de França Lima, acusado 
de ser o mandante do assassinato_ do gerente ,da Batuta, ''Anto
nio Fogoio". O Juiz da Comarca de Santa Luzia, Francisco 
Teixeira, conhecido fazendeiro, decretou a prisão preventiva 
de Frallcimar, Airton e José Filho, sendo os_ três lavradores 

_e militantes do movimento Sem Terra, sem qualquer prova 
de autoria ou co-autoria no crime do gerente; 

5) No dia 31 de julho próximo passado cerca de 80 poli
ciais militares invadiram a Fazenda São jorge, em Imperatriz, 
queimando cem acampamentos, queimando os alimentos, sub
traindo bens e prendendo ilegalmente os lavradores Raimundo 
Lopes e .Antonio Assunção. Nesta área a açã9 foi comandada 
pessoalmente pelo Comandante da Polícia Militar, Cel. Gui
lherme Ventura, militar do Exército, ex-comandante do 50~ 
Batalhão de Imperatriz. 
- --cabe salientar que as duas áreas acima citadas são terras 

públicas, transferidas ilegalmente pelo antigo GetaL 
6) No último dia 5 de agosto, o Batalhão da Polícia Mili

tar com 20 (vinte) policiais foi deslocado para o Município 
de Coroatá, região de Itapecuru, para reprimir mais de duas 
mil farnflias que ocupam a área, denominada Feliz Lembrança, 
há mais de 20 anos. A polícia foi acionada pelo Governador, 
por solicitação do Deputado Federal Ricardo Murad (PFL). 
para pioteger o Grupo Salem; 
· 7) ·No dia 24 de julho passado, policiais do DOPS e milita
res promoveram uma verdadeira operação de guerra no Muni
cípio de Cajari, obrigando vários lavradores a prestarem de
poimentos, acusados da matança de búfalos que ocupam e 
_devastam os campos naturais da Baixada Ocidental Mara
nhense; 

8) Foram presos nos Municípios de Arari e Vitória do 
Mearim lavradores, acusados de matarem búfalos_ que des
troem os campos naturais da Baixada Ocidental; 

9) No dia 16 de julho próximo passado, foram presos 
no Município de Bacabau os lavradores Bernardo, Domingos, 
Tolnho e Deolinda acusados de- estarem se reunindo para 
invadir terras; 

10) Na regi~o do Pindaré e de_ Mearim, (Municípios 
de Santa Luzia, Bom Jardim, Bacabal e Olho D'A_gua das 
Ctinhãs), há várias liminares ·contra maís de três mil fami1ias, 
envolvendo mais de 150 mil hectares. 

11) No dltimo da 6 do corrente mê·s, fUi iriformado que 
o Cel.Ventura está treinando, no 24~ Batalhão 4o Exército, 
50 Policiais para- intervirem nas regiõeS __ citadas; 

12) O Vice-Líder do Governo do Estado, Deputado Na
gib Haichel, apresentou emenda constitucional suprimindo 
os artigos que garantiam os campos naturais para os lavrado
res. Enquanto isso acontece o acirramento dos conflitos numa 
área ·onde estão envolvidos dois milhões de hectares." 

Em face da gravidade da situação que_envolve trabálha
dores e policiais torna-Se ifuPerioSa- a ·aç-âo do Ministério da 
Justiça e da Procuradoria-Geral da República, a fim de que 
possa haver uma solução justa e pacífica para os problemas 
que decorrem da precária situação dos trabalhadores rurais 
daquele Estado e da lentidão com que os governos têm proocu
rado resolver adequadamente o problema da posse e uso da 
terra. 
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Ressalte-se que esta situação, segundo o Deputado Fede
ral Valdir Ganzer, é muito semelhante àquela vigente no Esta
do do Pará. 

Este é _o ofíçio que- encaminho, nesta tarde, ao Ministro 
da Justiça, Jarbas Passarin_h_o, bem como ao Procurador-Geral 
da República, Aristides Junqueira, uma vez· que ã. Procurado
ria-Geral da República resolveu se deslocar, através de diver
sos procuradores, para as regiões de conflitos de terra, em 
especial no sul do Pará, dados os acontecimentos havidos 
em Rio Maria e outros naquela região. 

Acabo de relatar por telefone ao Ministro Jarbas Passa
rinho esses fatos, encaminhando, ao mesmo tempo, este ofí
cio. 

Eram estas as nossas observaçÇies, 
Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutay Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr, Pr_esidente,Srs. Senadores, a de
mora na tramitação da nova Lei de DirFtrizes e Ba_ses da 
Educação vem provar, mais uma vez, que eSta não é, verdadei
ramente, uma prioridade nacional, nem mesmo aqui, no Legis
lativo. E isso me preõctipa.-Preocupa-me saber que a primeira 
LDB, a de n" 4.024/61, levou 13 anos para ser aprovada nas 
duas Casas do Congresso, e que a segunda, a de n9 5.69201, 
tramitou durante quase 3 anos. E o Çttual projeto da nova 
LDB, parece-me que vai seguir a mesm~ sina das anteriores, 
pois que já percorre há dois anos e meio as comissões da 
Cámara dos Deputados. · 

Não se diga que, em se tratando de matéria difícil e 
complexa como a educa_ção, é inevitável a demora~ A nova 
Constituição tamb~m. e:ra difícil e complexa e ficou pronta 
em um ano e oito meses. Nem se diga que a legislação em 
vigor é sUficiente e que a nova LDB pode esperar. Eu respondo 
que a legislação em vigor foi, na prática, revogada pela nova 
Constituição, tão profundas as modificações introduzidas por 
ela no campo educacional. E como essas mudanças dependem 
de regulamentação por meio- de legislação ordinária, eiJ. digo 
que a educação brasileira, e-m matéria de- lei, há dois anos 
e meio, está solta e sem rumos, sem diretrizes nein bases. 

Sr. Presidente, o projeto de LDB que tramita na Câmara 
dos Deputados é o substitu,tivo d~ Comis&,ão _9-e Ed~cação, 
aprovado por ela no dia 28 de junho de 1990. O projeto 
de _lei origin(!}, com 88 artigos, de autólia do Deputado Octávio 
Elísio, PSDB de Minas Gerais, deu entrac;ia naquela Casa 
em dezembro de 1988, sob o número r.258, Seguiram-se-lhe, 
no ano se_guinte, 12 outros projetas globais sobre o me$mo 
assunto, apresentados por seus pares. Além desseS, quinze 
projetas menores sobre matérias educaciop.ais, num total de 
vinte e sete proposições, foram apensados ao de _ _l.258/88. 
O próprio Deputado Octávio Elísio apresentou, posterior
mente, as Emendas n"s 1, 2 e 3, com as quais o, seu projeto 
passou a conter 116 artigos. 

É bom lembrar que também no Senado Federal foram 
apresentados, em 1989, três projetas de LDB de autoria dos 
nobres Senadores Mário Maia, Wilson Martins e António 
Luiz Maia, mas foram todos arquivados, nos termos regimen
tais, por não terem sido apreciados pelas comissões técnicãs 
da Casa antes do término da legislatura. _ 

Nota-se que o interesse dos parlamentares em apresentar 
.esses projetas não foi o mesmo em discuti:.tos e aprová-los. 

Durante doís anos, a ComissãO de EducaçãO da Câmara 
debateu o assunto. Foram ouvi'das mais -de quarenta entidades 
educacionais de todo o País, recolheram-se duas mil sugestões 
-e atfalisaram-se 978 emendas de parlamentares. D Relator, 
Deputado Jorge Hage, consolidou todq_ esse material num 
substitutivo de 172 artigos, deliatido e_aprovado nas comissões 
técnicas da Casa sob número 1.258/SS,_do ooiigín~~l. A apro
vação na Comissão de Fi_n8.ilças da Câmara só se deu no dia 
12 de dezembro de 1990, ao apagar das luzes da legislatura 
apterior. Por pouco não se perdia, também ali, todo o trabalho 

<:le dois longos anos. --- ---- -
Sr. Presidente, a grande renovação do Congresso Nacio

nal e da Câmara dos Deputados, em especial, na presente 
legislatura, está fazendo com que na prática, se retome do 

JJJ.ício o processo de elaboração da LDB. Nos, cinco primeiros 
meses deste ano, foram ,apresentadas ao Substitutivo Jorge 
Hage nada menos que 1•.263 emendas de Plenário. No dia 
5 de junho ou seja, dois anos e cinco meses após o início
de 'sua tramitação, o Projeto de LDB retornou à Coruiss_ão 
de Educação da Câmara dos J?eputados. Pode ser o começo 
de um caminho tão longo e demorado quanto o perCorrido 
até aqui, se não houver um empenho especial das lideranças 
partidárias realmente preocupadas com o drama da educação 
brasileira. - -

Embora não conheça o teor das inúmeras emendas de 
Plenário, Sr. Presidente estou informado de que o Substitutivo 
da Comissão de Educação é um projeto avançado, demo
cr~tico e pluralista, "fruto do processo democrático e pluralista 
que o presidiu", na expressão do Relator. Bá quem diga 
que a nova LDB, na forma do Substitutivo, é palavrosa e 
extensa. Outros, ao contrário, acham que ela devia ser mais 
detalhada. Para muitos, ela é moderna e progressista, mas 
para alguns, sobretudo aqueles que até hoje comandaram 
o processo educacional do País e são responsáVeis pelo que 
af está, a nova LDB é jacobina, socializante e corporativista. 
Para os que não se conformam com o atual __ estado de ~oisas, 
~i' n:ova: lei educacional será com começo de uma grande mu-
dança para melhor. --
- Para o Relator; Deputado Jorge Hage, há nela vários 
aspectos positivos; entre os quais se podem destacar: 

_1. O esforço da_ adequação do sistema educac.ional ao 
País real, eln-que a-maioria dos cidadãos é forçada ao trabalho 
precoce numa idade em que devia estar na escola. 

2. A nova formulaÇão oferecida à qUestão das relações 
entre educação e trabalho. ···-

3. Um novo conce_i_to de Educação BásiCa~ qu~ Sf?jnicia 
na creche e termina no Ensino Médio. 

4. A democratização das diverssas instâncias do siStema 
edUcacional, desde o COnselho d_a_E_scola até o Conselho Na
cional de Educação. 

5. A descentralização' aQministratiVa das esColw;____c_ _ 
6. A ênfase na formação e no aperfeiçoamento ·do pro

fessor. 
7. A garantia dos recursos e de sua gestão racional. 
Esses e muitos outros aspectos da LDB serão, sem dúvida, 

longa e exaust~ámente debatidos no Plenário da Cârriára e 
no Plenário 4o "Senado, quando ela aqui chegar. Mas é preciso 
que nos apressemos, Sr. Presidente. 

O Sr: Garibaldi Alves Filho - Permite V. Ex• um parte, 
riõbre Senador? • 

o~· SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com to(Ii> o prazer, 
Senador Garibaldi Alves Filho. 
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O Sr. Garibaldi Alves Filho-Senadór J Uhili:Y-MagalhéÍes, 
quero comungar· da preocupação ·cte V. Ex' com relação ao 
problema da tramitação do projeto da nova Lei de Díretrizes 
e Bases da Educação, e dizer que, sem entrar no méritO -da 
proposta que está em tramitação na Câmara, é "indiscutível 
a urgência com que ela deve ser discutidã~ e V. Ex• fai: muito 
bem quando faz um apelo no sentido de que tenhamos essa 
pressa. Afinal de contas. a crise por que passa a educação 
no nosso País não pode mais levar a uma protelação na discus
são dessa lei. E se críticas podem ser feitas, uma delas não 
pode ser feita: é a de que esse projeto não forfruto_ de uma 
discussão muito ampla por parte de entidades e-ducacionais, 
de professores, de profissionais da área da educação: portanto, 
comu-ngo cotn a preocupação de V. Ex' e faço um apelo tam
bém nesse sentido. A ComisSão de Educação do Senado rece-n
temente realizou um simpósio, um seminário,-dUrante o qual 
se ouviu muita gente. E a conCfusão unânime for a de que 
deveríamos ter urgentemente a nova· Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, que não pode ser encarada como uma panacéia, 
mas na verdade é um documento que está Sendo reclamado 
por toda a comunidade educacion-al do País. 

O SR- JUTAHY MAGALHÁES ~Agradeço a~V.~Ex•, 
Senador Garibaidi Alves Filho, porqUe essa é, realmente, 
a idéia deste pronunciamento. É provocar a discussão e a 
decisão do Congresso Nacional, porque já dois anos e··meío 
são transcorridos desde a apresentação dessa proposta. Ela 
pode não ser a melhor, pode ser corrig-ida, pode ser melho
rada, mas a necessidade é de que haja uma decisão por parte 
da Câmãra dos Deputados e, logo em _seguida, do Senado 
Federal. Nós não podemos mais ficar sem uma nova-Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, que é da maior iinpC?_Í'tância 
para o País. Por isSo, ·agi'3.deço o aparte de V. Ex~, e espero 
que seja ouvido pelas duas Casas do Congresso_ Nacioriai. 

A educação brasileira não pode mais continuar à~deriva, 
no torvelinho da crise econômica e social por que passa o 
País. Ela carece de bússola que lhe aponte o norte, de normas 
claras que lhe mos rem os objetivos e de meios qUe lhe garan
tam alcançá-los. 

O ensino brasileiro-, ~o:ofuõ tUdo o mais neste PafS·; Chegou 
ao fundo do poço. Ouano') se constata, Sr. PreSidente, que 
trabalham em nossas escohs públicas 250 mil professores lei
gos e se verifiça, melancolicamente, que 600 mil professores 
fonnados não exercem a profissão, devido aos baixos salários, 
quando se ouve que em Ponta Porã, MS, por falta de profes
sores, centenas de _alunos brasileiros cruzaram a fronteira, 
no ano passado, para ::!studar no Paraguai; quando se noticia 
que mais de 60 mil~tões de livros -didáticos oficiais _chegaram, 
neste ano, âs mãos dos alunos com três méses de atraso, 
por falta de recursos e por excesso de burocracia; quando 
organismos internacionais divulgam que o Brasil ocupa o 889 

lugar em investimentos na-- educação e que, dos minguados 
90 dólares que são destinados anualmente a cada aluno da 
nossa escola pública, somente 43 chegam à sala de aula; quan
do se vê tudo isso, é quase ínipossível ser otimista, é muito 
difícil acreditar num grande futuro para o _nosso País. 

O Sr- Esperidião Amin- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, ouço 
V. Ex• 

O Sr. Esperidião -Amin - Gostaria apenás- de -cõngrafii~
lar-me com V. Ex' pelo seu pronunciamento. É impresc~ndível 
que a futura Lei de Diretrizes e Bases da Educação-em nosso 

País ·seja ultimada pelo CongressO: Esse não é um desafio 
que pode ser amesquinhado por qualquer questão de natureza 
pessOal ou partidária, oti mesmo circunstancial de um governo, 
porque se _não formos capazes de __ dar á educação brasileira 
diretrizes com um mínimo de perenidade----:- e esse é o objetivo 
da Lei de Diretrizes e Bases de uma Nação.- não ·seremos 
capazes sequer de encarar qualquer outro. desafio dentre os 
inúmeros e grandes desafios com os quais se defronta a Nação 
brasileira. Quero congratular-me com o seu pronunciamento 
~ quero, com ele me solidarizandÇ>! dizei; qué é importante 
que essa advertêncía, ·que V. E~ aqui torna pública, seja 
repassada por todos nós à Câmara dos Deputados, para que 
ela encerre, o mais brevemente possível, a sua participação 
no ciclo de debates desse projeto, para que o Senado também 
possa cunprir a sua parte, e o Brasil possa ter, com o sentido 
de perenidadé, repito, um-"instrumento fundamental para uma 
ação fundamne"tal como é a da educação. 

~ O SR_ JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•, Senador Espe
ridião Amin, que é atuante e sempre atento aos debates nesta 

- Casa, quando manifesta seu apoio a um pronunciamento, Pro-
- porc~ona satisfação para quem está a fazê-lo. V. Ex~ m_anifesta 

uma opinião que deve ser ouvida, entendida e escutada por 
todos aqueles que acompanham os nosso trabalhos. O consen
so a respeito da prioridade para a educação nacional já existe, 
praticamente, no País. Nós, congressistas, deveremos atender 
a essa necessidade, votando essa nova leí, que irá determinar 
o rumo da educação no País. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr_ Cid Sabóia de Carvalho- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, ouvindo V. Ex~, ouvi também os apartes dados 
pelos Senadores Garibaldi Alves Filho e Esperidião Amln. 
Concordo plenamente com as duas intervenções, e concordo 
oiais _ainda com a espinha dorsal do pronunciamento de V. 
·Ex~. Lamentavelmente, não está aqUi em- plenái'io o Senador 
João .Calmon, que tem sido ao longo dos anos, nesta Casa, 
um dos grandes defensores da causa da educaç-ão no Brasil, 
inclusive do correto emprego do percentual previsto constitu
cionalmente em favor desse setor no País. Senador Jutahy 
Magalhães, quando falamos em educação, não penso apenas 
na educação do curso primário ou na eçiucação de segundo 
ou terceiro grau. Penso genericariiente na educação.- E- V. 
Ex~ fala no momento em que a educação e a cUltura sofreram 

-um-verdadeiro atentado neste País. Basta verificai-O-que está 
acontecendo à universidade brasileira, para sabermos os cuida-
dos do Governo para com a educação, com a cultura, nem 
_se fala. Todos os órgãos, todas-:as ·entidades culturais, ou 
-foram desmontados, ou desestimulados neste País. Não sei 
como se faça educação sem cultura e sem saúde. E esses 
setores estão abandonados no Brasil, no Governo do Sr. Fer
nando Collor de Mello. O discurso de V. Ex\ no. entanto, 
ande. V. Ex• se reporta ao projeto de lei que há de se transfor
mar, brevemente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

-Estamos. aqui, no Senado Federal, à espera de que a Câmara 
dos Deputados conclua o seu trabalho, Um trabalho de certo 
modo novamente motivado e, de certo modo, dificultado pelo 
grande númerO de emendas, inclusive em face, como disse 
V. Ex~, da renovação da Câmara dos Deputados, que foi 
muito grande na última eleição, chegando deputados ávidos 
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por terem uma atuação exatamente no contexto ___ de_ss~_lei, 
subre_ o _texto dessa lei. A preocupação_ de V, Ex~ é muito 
grande. Mas quero augurar, também, que ao chegar ao Senado 
Federal, não tenhamos aqui prazos esgotados; não tenhamos 
aqui o sufoco_ que temos vivido, a falta de respiração go Senado 
Federal para concluir e para cumprir as_suas funções constitu
cionalmente previstas. Queria que essa lei chegasse aqui ha
vendo tempo sufiCiente para que n6s, Senadores, como os 
Srs. Deputados, pudéssemos trabalhar com muito afinco, com 
muito cuidado, com muito amo~: e _dedicação, ·aprimorando 
ainda mais o texto que virá da Câmar~. Aplaudo V. Ex~ e, 
como o S_enador Esperidião Amin, quero, de anfemão, dizer 
que louvo as suas palavras, a sua preocupação, e os desígnios 
que o trazem à tribuna, nesta tarde, aqui no Senado Federal. 
Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. EX' 
também, Senador Cid Sabóia de Carvalho, porque acho que 
esse deve. ser um assuntQ_.que nós todos devere.mos tratar 
e incentivar. 

O Senado_já tornou uma medida que foi o simpósio aqui 
mencionado pelo Senador Garibaldi Alyes Filho, feito para 
se tomar conhecimento das idéias da sociedade, dos órgãos 
ligados à educação, a respeito das modificações que devem 
ser feitas nessa lei. · 

Não podemos, quando a lei vier, Votá-la como vamos 
ter que votar o projeto de aumento dos vencimentos, a lei 
de informática, sem discutirmos nada nas cofnisSões, pelo con
trário, o assunto deve ser discutido e debatido. Não pode 
ser é protelado; não pode ser é esquecido~ . 

Na Câmara do_s Deputados, todoS sabemos, todas as _ques
tões que devem ser votadas pelo Plenário resultam de entendi
mentos de lideranças naquela Casa, lideranças que, pessoal
mente, tenho procurado sempre evitar que continuem a exer
cer essa ditadura do colégio de lideranças. Mas, infelizmente, 
continua sendo assim, e o que está havendo é falta de interesse 
político em resolv_er essa questão de uma vez por todas. É 
contra ísso que temoS" que lufar, temos· que fãier com que 
o Congresso assoma: a: reSponsabilidade de votar imediata
mente essa lei. 

O Sr. ~arlos Patrocínio- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? _ _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Eminente Senador Jutahy Ma
galhães, também gostaria de fazer coro ao apelo veemente 
que V. Ex~ lança nesta Casa, hoje, em prol da aprovação, 
o mais rápido possível, do projeto de lei âe dir~Jrizes e bases 
da educação. Sabemos que vários cidadãos, vários..senadores 
e deputados queimaram pestanas para apresentar projetas 
de lei de diretrizes e bases- ·da educação que pudessem ser 
confrontados uns com Os oUtros, de forma· a se extrair o melhor 
para ser implantado na educação do nosso .PaíS". Mas~_ como 
V. Ex~ bem frisou, esses projetas acabaram sendo arquivados, 
por não terem tramitado nas comissões competentes. Gostaria 
de dizer, nobre Senador, que recém-chegado da Colômbia 
tivemos que fazer um relatório relativo à saúde, e educaç~o. 
E, em contato com alguns parlamentares que compõem o 
Parlamento Latino-Americano, tivemos oportunidade de veri
ficar que com· relação à saúde o problema está justamente 
em nossQ País. Conversamos com representante_s de. Cuba 
no Parlamento Latino-Americ:ano que nos informaram que 
naquele país não havia problemas nem na área da saúde nem 

na da. educação. E até na pequena Aruba verificamos que 
-- não eXistem esses problemas COin oS- qriais O Brasil se defronta. 

Não digo que esse fato decorra da falJa de ação política dos 
parlamentares, porque aqui no Congresso foram arquivados 
diversos projetas que dizem respeito à Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação_. Portanto, eminente Senador, nós nos 
congratulamos, mais uma vez, com V. Ex' que é sempre um 
defensor das causas da educação, corno também de outros 
problemas que afligem toda a nossa sociedade. Temos a certe
za de que a educação é o problema n"' 1 do Brasil, porque 
no·rol da educação m_elhoraremos, efetivamente, a saúde_ e 
a cultura do nosso povo. 

V. Ex~ está de parabéns quando defende a necessidade 
urgente de que tramite Q mais rápido possível esse projeto 
de lei de diretrizes e base da ~d~cação para o Brasil. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• 
tari:tbém, Senador Carlos_Patr_ocínio. Sou senador de op9sição. 

=Tenho feito aqui ·seVerãS ·crmcas: ao- GOVerno Feder~. Mas~ 
corno poderemos criticar o ExecutiVo-, nO momento ·em -que 
torna decisões da maior importância sóbre a educação sem 
um planejamento global, se- não damos andamento a essa 
Leí de Díretrizes e Bases, que daria esse rumo para a educação 
no_País? Não podemos criticar! Temos que falar, às vezes, 
para manifestar uma opinião. Mas nós, do Legislativo, somos 
óS responsáveis pela demora na conclusão dos estudos e na 
solução desses problemas. Daí o meu pedido, minha solicita
ção, meu empenho para que o Legislativo torne a si essa 
responsabilidade! . 

Prosseguindo o meu discurso, nós continuamos a acredi
tar, apesar de tudo. Nós teimam-os em acreditar no Brasil, 
na capacidade do seu povo e na força da sua juventude. E 
a nova Lei de Diretrizes e Bases d,a Educação_ Nacional é, 
depois da ConstitUinte, o grande instrumento que o Congresso 
Nacional tem para mudar esse estado de coisas. 

Não temos a pretenção de afirmar que urna nova LDB 
será a solução para todos os problemas_ da educação brasileira. 
Mas acredit<imos que ·uma boa lei educacional pode ser o 
ponto de partida para a redenção do nosso ensino, situado 
hoje entre os -piores do mundo. 

De saída, a aprovação da LDB é absolutamente jndispen~ 
sável para balizar os objetivos e nortear os atos do Executivo 
nesse campo. O Governo precisa saber, com urgência, o que 
a sociedade deseja que seja feito com o ensino brasileiro, 
-~ntes de empenhar bilionáiias somas de recursos em projetas 
de cuja prioridade, oportunidade e eficácia muitos especia
lis_tas discordam. 

O mais gtave de toda e_ssa demora na tramitação. da nova 
lei, Sr. Pr~si_dente, n~o é tanto o v~.z:io legal~ sim a proliferação 
de propostas de mudanças~ de projetas governamentais, anta
gónicos entre si ou contrários à filosofia do projeto de lei 

. em ~r~mitação. 
.. Por exemplo, enqua_~~o _a !-<DB dormita nas gavetas da 
Câmara dos Deputados, decretÇJ.:S~ a ampliação do ano Ietivo 
para 200 dias, sem que se resolva o problema da jornada 
escolar, que, nos turnos intermediários, não passa de três 
horas; propõe-se a transferência das universidades públicas 
para o âmbito da Secretaria Nacional de Ciência e 'l;'ecnologia, 
decide-se a criaçãp õe çincQ mil_ CIAC. a um custo de 3,8 
bilhões de dólares, num programa que vai implicar a coittra
tação de pelo menos 250 mil novos professores e funcionárioS, 
e tudo sob a coordenação do Mini&tro .da. Sa4de~- c~ja atribui· 
ção .funcional é cuidar da saúde preventiva e curaüva dos 
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brasileiros, lança-se o Programa de Ação do 9overno para 
a Educação, que visa ao atendimento diferenciado a crianças 
e jovens, a um custo de 5,59 trilhões de cruzeiros, sob a 
coordenação do Ministério da Educação. -

Mas nada se propõe e nada se decide no sentido de melho
rar e equipar a atual rede física de nossas escoras públicas 
ou de reciclar e valorizar os professores por meio de pisos 
salariais mais- decentes. 

Tudo isso quer dizer apenas que a educação-brasileira, 
sem diretriz6s nem bases, continua a ser tratada como sempre 
foi: corria questão riterariiente política e não Como problema 
de natureza social. Se, como afirmava Diógenes, "a base de 
todo Estado é a educação ·cte sua juventude", o Brasil vem, 
há muito, correndo enorme risco· por se descuidar de sua 
base. E mais: em matéría de educação, o Governo eStá colo
cando o carro na frente dos bois, por culpa do Legislativo. 

E é por essa razão, Sr. Presidente. que eu- Condamo 
a todos os parlamentares, desta e da outra Casa _legislativa, 
a um esforço patriótico no sentido de apressarmos a aprova·çâo 
da lei educacional do País. · · 

Não queremos uma lei medíocr~, não desej_~mqs uma 
lei inócua, ilão--nos interessa limá lei ja_c<;)}?ina, -ou exces~iva
mente socializante ou· descaradamente privatfzarite. Interes
sa-nos, a·n6s e a todos os brasileiros, uma leí que responda 
aos anseios do Brasil real, que promova o desenvolvimento 
do País, o despertar da cidadania e a felicidade dos cidadãos. 

Para tanto, querem ouvir a sociedade? Que ouçam. Q~e
rem auscultar as entidades educacionais? QU:e auscultem. 
Querem consultar os especialistas? Consultem~nos. _·Mas que 
tudo se faça com a maior brevidade e com a máxima: urgência 
possível. A educação não pode esperar, o Brasil ~ão pode 
esperar mais do que já esperou. Em menos de dois anos, 
fizemos uma constituição. Por que precisaremos de três para 
fazer uma LD B? 

Sr. Presidente, antes de c..oncluir o meu pronunciamento 
desta tarde, abordando o problema da LDB, desejo encami
nhar à Mesa resposta de dois requerimentos de informações. 
A resposta que recebi da Ministra de Estado da Aç~o Social, 
Margarida Procópio, foi plenamente satisfatória, e mostra que 
houve um equívoco~ ou da parte do Prefeito de Salvador, 
ou da parte do jornal que publicou a notícia quer originou 
esse requerimento de informações. Com relação ao outro re
querime.nto dirigido ao· Ministro Alceni Guerra, infel~mente, 
o mesmo não atende em sua plenitude o que eu pretendia. 
Uma pergunta a respeito dos CIAC, ficou_ sem_ resposta. Pare
ce que fui mal-entendido na formulação dessas questões. 

Farei um novo requerimento de informação Para obter 
a resposta agora. Entretanto, a mesma poderia ser antecipada 
por uma ação do nosso ex-colega Má!io Maia, que poderia 

·antecipá-la para nós. -· 
Sr. Presidente, quando me referi aos CIAC, no item 3 

do meu requerimento de informações, solicitei se já haviam 
sido elaborados os projetes de construção. E, e~ caso afirma
tivo, quais as empresas que o haviam elaborado. Indaguei, 
também, qual a previsão do custo unitário de cada CIAC? 
Quãndo se realizou a concorrência e quantas firmas dela parti
ciparam'? 

Entre diversas outras informações que foram atendidas. 
Acredito que o Sr. Ministro tenha entendido mal a minha 

pergunta. A minha solicitação era: "Tendo sido feitO-o projeto 
- e a resposta foi de que foi feito -,. houve concorrência 
para a apresentação do mesmo? Quanto custou esse proje-

to2" A resposta não foi dada, porque S. Er. confundiu minhas 
indagações sobre as concorrências com as realjzadas para a 
construção dos CIAC; e es.sas serque ainda nãO Ioram feitas. 

É preciso que a resposta seja dada .. Foi feita a con-cor
rência pafa a apresentação do projeto da flrma ganhadora? 
Na resposta, S. Ex• dá o nome da firma: PROMON- Enge
nharia Limitada, com sede no Rio de Janeiro. O_custo unitário 
de cada unidade, em sua moderação ideal é de Cr$ 282 mi
lhões, mas não tem o custo do projeto, nem se foi feita ou 
não a concorrência pública. 

Se a Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde dese
jar antecipar a resposta, solicite ao ministro essa informação, 
e a transmita. Porque até terça-feira da próxima semana se 
não vier a respota, terei que fazer um novo requerimen~o 
de informações para, oficialmente, obtê-las. 

O Sr. Gllribaldi Alves Filho- Permite V. EX' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço o aparte do 
nobre Senador Garibaldi Alves Filho, com todo o prazer. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador J utahy Magalhães, 
a respeito dos CIAC, quero mais manifestar aqui ã: xp.i~4a 
estranheza com relação a um fato isolado ligado ao meu Esta
do, o Rio Grande do Norte. Na verdade, esses CIAC vão 
ser construídos por fábricas de argamassa armada. Em primei
ro lugar, estão construindo as fábricas que, depois, vão gerar 
os CIAC. No caso do_meu estado, está sendo cogitada a 
constr.ução.de uma fábrica em Mossoró, deixando-se._de lado 
uma já existente, construfda pela Prefeitura de Natal, na capi
tal do estado, é verdade que é uma fábrica de pequeno porte, 
mas que deveria ser utilizada, já que vai utilizar o mesmo 
material de construção, a mesma te-cnologia. Sem entrar em 
maiores detaJh_es ·"'7""'"'7 realmente que não conheço bem os deta
lhes dessas fábricas -gostaria de levantar, aqui, esse dado 
dentro das colocações, muito oportunas, que estão sendo feitas 
por V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a V. EX', 
Senador Gàribaldi Alves Filho, porque, na resposta do Minis
tro da Saúde, S. Ex~ fala que a concorrência para-as primeiras 
onze fábricas. estaria em andamento; "Os editaiS de concor
rência, ampJamen~e divulgados, foram elaboradOs na fo-rma 
da legislação em vigor. 

Sei que a verba para a propaganda dos CIAC já está 
alocada, dois bilhões de _cruzeiros já_ estão senáo aplicados; 
acredito que deva ter sido pago o projeto. Mas, quando e 
como foi feita a concOrrência, se houve, não sei. Daf a minha 
indagação; espero e confio na resposta. __ _ _ -·- .. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDOARAGÃO (PMDB- RO. Pron.;;cia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs~- Senadores, venho à tribuna desta· Casa para abordar um 
assunto de tamanha gravidade para a Nação e mais especifi
camente para a sociedade de Rondônia. O estado que iepre
sento no Senado Federal e. no Congre·sso. Nacional e, por 
sinal, com muita honra e orgulho, encontra~se nas páginas 
dos principais órgão.s de imprensa- e da mfdia nacional como 
uma instituição condenada à falência: e ao fracasso. A cono
tação generalizada que se tem atribuído à quase totalidade 
da sociedade rondoniense em virtude dos últimos aconteci
mentos referentes a denúncias, apreensões de drogas e prisões 
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de narcotrafic~mtes ntJ.ma slD.fsmi3. terrivel de conseqüências 
desastrosas para o meu estado. É a razão d~ meu pi'otesto 
nesta hora. 

COm prOfunda tristeza e perplexidade, acomPãiihO, pelos 
prirldpats VeícUlos de informação nacional, o fato de_ Rondónia 
ser tachado como um estadQ delinqüente, que tem na ·sua 
repfesentação parlamentar - e aí se generaliza - a estigma 
da "bancada do pó," no seio de sua socíeda_de _civil, os "empfe
sários do pó". 

Os fatos e- ã.con.tecimentos são graves ~ muiti:U>érios _e 
merecem a apuração--com profundidade de sua-relevância e 
Conseqüente punição dos culpados, doa a quem doer, 

O pOvo-rondoniense está se-ndo visto, como que, na sua 
quase totalidade comprometido com o narcotráfico e, qUando 
não-, na sua dependência. Não aceitamos e-ssa generalização! 
O enfoque que se está dando é de que n_inguém é completa
mente inocente em matéria de drogas naquele pedaço da Fede
ração brasileira. 

Nada disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, condiz com 
a realidade do meu estado. · 

Um estado que surgiu em 1981, e que já foJ-CotlSií:ier'âCí'o 
o eldorado brasileiro e que ·po~ oiDisSãO do GoVetilO Federal 
chega, hoje, às págirias-poliCiais, sendo vílifiendiado e objeto 
de chacota, levando-se a sua sociedade .. civil à vala comum 
de bandidos e narcotraficantes. -

Não podemos aceitar passivamente éssa sitUaçãO-; !epU
diamos o tratamento que tem sido dado ao Estado de Rondó

. nia_e ao póVc~_-tondonieç.se;-·chegando-se ao desplante de afir
mações de que todos os polítiCos e empresários de Rondônia 
estão divididos em cartéis-colOmbianos. Isto não é verdade! 

Não estainos neSaDào que -Rondônia, infelizinérlte, ·não 
:esteja- conVivendo com_ o problema das drogas; mas não é 
só-em Rondônia, hoje esse problema é miindíal. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÁO- Com muito prazer, nobre 
Seriador. -

O Sr; Jutaby Magalhães - Senador Ronaldo Aragão, 
o·objetivo·deste aparte é;manifestar o reConhecimento de 
seus colegas à lisura do seu Comportamento e à maneira como 
V. Ex• defende aqui os ínteresses de Rondônia. Outro dia, 
tive a oportunidade de ler tan~J:>ém ~um artigo do Senador 
Amir Lando. Não se pode generalizar acusações, iient-ao 
povo, nem aos políticos que representam· Rçmdónía:. Sabemos 
que deve .ser feita a diferenciação entre)3_queles que agem 
mal e os que corretamente_u~am imunid<t9:~_parlamentar, co
mo representantes do povo._ Por isso, Seriaâor Ronaldo Ara
gão, V. Ex~ pode estar certo que é u-rit'dígrio i'eptéSeriUmte 
do seu ~stado, e seu estaqo não pode ser jogado na lama 
como está seildo, por cau-sa de erro de algUris dqs_ seus r5!pre~ 
sentantes._-

0 SR. RONALDO ARAGÁO - Nobre Senad~or Jutahy 
Magalhães, agradeço a V. E~ a consideração que tem a este 
humilde pàrlamentar, representante· de um estado que está 
sendo vilipendiado, como disse, por todos QS órgãos de infor
mação do País; como se em Rondônia só existissem Dandidos. 

Temos a obrigação de Cobrar também desses mesmos 
organismos, que generalizam, que comecem a separar o joiO 
do trigo. -' 

Quero agradecer ao· Se"!iidOr Jutahy Magalhães por essas 
palavras dirigidas à minha pessoa, e estendo também esse 

r~conbecirilento a 99% da população do meu estado, que 
para lá se dirigiu para criãl' riquezas· e trabalhar. _ 

Como dizia, não queremoS afirmar que em Rondônia 
-não há o problema do narcotráfico. E dizia também que isso 
não acOJ?.tece só em Rondônia; este câncer se alastra por todo 
o Brasil, por toda a América Latina, por todos os países 
do Primeiro, dO Segundo e do Tercerio Mundo. Temos o 
grande problema de São Paulo, do Rio de Janeiro e não 
vemos a repetição da ênfase dada ou que se está dando ao 
problema que oc_orre_ __ é __ 'l?rdade, no Estado de Rondônia. 
Assiin, ·nós, "coin essa ·generalização - que não me parece 
corretá -, estamos expondo famílias tradicioriafs do estado, 
fàmílias que foram para lá, que criaram os seus filhos e 
ciúitfibuíram para o engrandecimento do estado, o que não 
me parece ser justo. Temos _1,_300km de front_eira com a 
Bolívia, e cabe, sim, à Polícia Federal, vinculada ao Ministério 
c.Ja _Justiça, _e_ n~o à Polícia Militar, o policiainerito na fronteira 
entre o eStado e o país vizinho. E eu perguntaria, Sr. Presi
dente, por que nunca fo"i feito esse controle? P_or que a polícia, 
reSpOnsáYelconstituciónalmente pela repfessão do tóxico, não 

.<) -~ez?)~la v~rdade. para ser justo e honesto, a Polícia Federal 
-no estado não tem as nííilimas co:o._díções para tanto, pois 
DãO tem: Cófubustível, nem transporte, nem pessoal. Isso é 
respOrisabilidade do Governo F~deral, e não do governo do 

·estado. Por que se extirigiu a delegacia de Ji-paraná, no centro 
do estaâo, perto da fronteira, tianspórtada para Ribeirão Pre
to? 

-~~O~dôníi:i --e inUitO inenoS á Amazónia - não possui 
sistema de radar para moriifóiãi áV1õe-:fno pouso e na decola
gem: Essa també-m n,ão é- ririli:i"3.tiibuição do estado, mas_ do 
Govérrio Fedér:al. POr que nunqt se tomou providências'? 
Desconhecia-se o fato? Não, Sr. Presidente ... 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. RONALDO ,\RAGÁO ~Com muito honra, nobre 
Senador Cid Sabóia de Çarvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Cl!l"vallw -_0 ponto a que chega 
o discurso de V. Ex• é dos mais iiltetessantes, quando V. 
Ex~ demonstra que, nesse problema do tráfico de drogas, Ron
dônia não é a unidade da Federação que deva ser responsa
biliZada exclusivamente. Na verdade, esse probleina de" drogas 
compete, no seu combate, à administração federal. E se tão 
fácil tornou-se o tráficO de drQgas pela condição geográfica 
do Es~ado de Rondônia, é eVidente -que as polícias de um 
modo geral, notadamente a ~olícia Federal, não cumpriram 
exemplarmente a sua função no levantamento que deveria 

- ter s1do feito, inclusive porque deveria dispor de equipamen
tos, de pessoal, de delegacias aptas bem situadas no _trajeto 
da droga, para evitar a consumação_ d~e.s.sa .mi.s~ria nacional. 
O discurso de V. _Ex~ tem uma importância muito grande, 
porque é a defesa da verdade, da dignidade do povo em Ron
dônia, é a defesa da unidade da Federação .. ROndônia é uma 
unidade federativa, um estado fedeniâo, tudo_ isso é m-uito 
impOrtante. Ontem, discursando aqui no Senado, S'en:idor 
Ronaldo Aragão, fiz questão de, ao final, tentar fazer justiça 
a Rondônia. E citava, naqriela ocasião, exatamehte o Senador 
~_ir La!ldo, seu colega de e_stado,_porque eScrevera S. Ex~ 
uni artigo publicado na imprensa brasileira na meSmà.linha 
de conduta na qual caminha nesse momento V. Ex~ Se o 
problema das drogas fosse exclusivO -de Rondônia, seria muito 
fácil resolvê-lo:_ bastaria concentrar forças policiais, a polfc1ã. 
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preventiva, as'pollcias militares, somar isso à Polícia Federal, 
reqy.erer a participa:ção do Exército, e seria fácil combater 
a droga se ela se localizasse em apenas um estado. O problema, 
Senador Ronaldo Aragão, é que a droga, os múltiplos tipos 
de drogas, inclusive aquelas resultantes de misturas de umas 
com as outras, estão disseminadas por todo o País. o- Brasil 
não conhece apenas a cocaína mas, primordialmente, a maco
nha. Aqui se conhece o ópio e a heroína. Pior ainda: no 
Brasil, a juventude doente conhece remédios util_izªdos do 
modo mais estranho para que o delírio seja obtido ;ttr~v~s 
dos componentes desses medJcameJ!t()s. V. Ex!, r.omo·médico 
e político, sabe da gravidade dessa situãção. -Ro-ndônia, neste 
momento, é e.sm~gada diante daquilo que eu chamaria de 
um exagero. Q_ priin-ordial, o básico, o essencial era, acima 
de tudo, a apure.ção. Mas, hoje, a Câmara dos Deputados 
está submetida a uma coerção da mfdia, está pressionada. 
A Câmara atua nes_te momento não somente pelo uso de 
sua razão, mas pelo modismo ·que se estabeleceu no País. 
V. Ex~ como eu e todos os senadores ã.qui p_re_~!)._!_e_s_jlatural
mente defenderá a cassação dos mandatos. Mas não deieDd~
remos, é evidente, a inversão dos processOs. A_ competência 
da Câmara dos Deputados é a ·competência da Câmara dos 
Deputados; a competência do Poder Judiciá-rlõ- é -â ·oompe
tência do Poder Judiçíái'io; a corilpeténci~ da Polícia Federal 
não pode ser substituíQa. pelo Poder Legislativo. Logo, deve
mos chegar, acima_ d_e tudo, a uma limpeZa na Câmara dos 
Deputados, que deve passar p'elos traficantes de drogas, que 
deve chegar aos latifundiáriqs_,_ a~s !ª".flrões d~ ªutorp:óveis, 
enfim, que deve atingir a todOs aqUeles que, pelos-vícios-brasi
leiros, puderam chegar ao Poder Legislativo pela compra do 
mandato, porque tudo isso· é resultante dess~ compra. Não 
fossem os mandatos objeto de comércio, não have_ri!l Il_a Câma
ra dos Deputados u_m_t~:af~cante seqUer. MaS V. Ex\ pela 
sua postura aqui no Senado Federal, é bem exemplo do que 
é a Rondônia parlamentar. Rondônia não é-apenas isso. É 
essa atuação que tem tido os seus dignos repressentantes aqui 
no Senado Federal, e na Câmara dos Deputados. Nãó pode
mos generalizar e cobrir ~e lama todos aqueles que, aO longo 
dos anos, dignificarã:in Os seus mandatos aqui, representando 
esse estado. E o melhor çxemplo é exâ.tamente V. Ex~ Muito 
obrigado. - -

·--~:,-= -- ----e---

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço o substancioso 
aparte de V. Ex~, Senador Cid Sabóia de Carvalho, e o faço 
em nome do povo de Rondônia. 

Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, enviei vá
rios· expedientes às autbridades federais, solicitando a interna
cionalização do aeroporto de Porto Velho, com a ímplantação 
de modernos equipamentos de controle de vóo. E a resposta 
que obtive é que o meu eStado não era uma prioridade e 
o tráfego aéreo existente_ não justificava tal medida. Onde, 
pois, a nossa responsabilidade pela entrada da droga por via 
aérea e o seu descarr.egamento no estado, vindo da Bolívia? 

O tráfico de drogas é um crime capitulado em lei especial 
e, como tal deve ser tratado, sem que haja a necessidade 
de se rotular todo um Estado ou colocar sob suspeita toda 
sua população. 

O· narCotráfi.CO fe"in se e·xpárfdido no nosso País, corrOm
pendo magistrados, advogados, policiais civis, militares e poli~ 
ciais fedetais e políticns, ·mas, nem por isso, alguém terá o 
direito de achar que todos os magistrados, todos os advogados, 
todos os .policiais;- tõâos os militares ou todos os_ polítiCOs 
sejam comprometidos com o narcoti:áfico. - - - - - · 

Somos u~_ Estado digno, com um povo trabalhador, que 
luta com grandes dificuldades para superar os seus problemas. 
- Tenho ocupado esta tribuna, desde 1987, quando iniciei 

o meu mandato, denunciando as condições subhumanas em 
que viVe uma grande parte da população ron_doniense, mas 
nunca merecemos o destaque que agora ·está sendo dado às 
acusações de narcotrifieã.ntes. - _ · _ _ _ 
--:_ A Lei Complementar n' 41, que criou o ·Estado de Rondô
nia, iluD.cã. fOi cumprida em sua totalidade e, por isso mesmo, 
Convivemos com baixís-sirilos úldiCes so~iãi~_e não co~seguittúJs 
alcançar a nossa maturidade sócio~econômica. -- - · 

Não podemos aceitar que se queira colocar toda a popu
lação sob suspeita de tamanha atividade crimiriosa-- o narco~ 
tráfico. O e_stado e sua gente não_ merecem es~ monstruosa 
conotação. 

Não é justo que, por caUsa de uma pequena parcela, 
toda umª população esteja pagando esse miserável tributo 
de ser impulsionada a sentar no banco dos réu_s de forma 
tão cruel e inocente. - -

O Sr. Nelson Wedekin- V-.0 Ex• me permite um apaf-te, 
nobre Senador. -

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço, com prazer, o 
nobre Senador Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin -Senador Ronaldo Aragão, mi
nha intervenção é tão~somente para manifeStar a miriha solida~ 
riedade a V. Ex• e ao povo de Rondônia. A essência do 
seu discurso está mais do que adequada, correta, pois não 
·se pode condenar uma população inteira, não se pocJe criticar 
um estado inteiro, como é o Estado de Rondônia. Com toda 
a certeza, o povo de Rondônia-te~ho-a mais absoluta convic
·ção do que estou a dizer - não é nem- um. poucO diferente, 
não é nem um pouco melhor ou pior do que os povos de 
qualquer outro estado, como o meu Estado de Santa Catarina, 
e·nem o Brasil, nesse sentido, é melhor ou pior do que qual
quer outro país do mundo. Desse-modo, apesar da admiração 
que tenho por V. Ex~ e do conhecimento que tenho do seu 
caráter, a minha solidariedade estende-se a todo o povo de 
Rondônia. O discurso de V. Ex• é pertinéritéão-·cntrcar·as 
generalizações, que, quando feitas, se traduzem, na verdade, 
em um preconceito, cuja màtrii. é a ignorância, o erro, o 
equívoco. De modo que tenha V. Ex~, Senador Ronaldo Ara~ 
gão, seus COJ!lp~uiheiros, como Amir Lando aqui presente, 
e sobretudo o seu povo trabalhador e sofrido, a solidariedade 
deste modesto· representante de Santa Catarina. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Agradeço, nobre Senac 
dor Nelson Wedekin, as palavras de V. Ex• dirigidas a minha 
pessoa e ao povo do meu estado, que no nosso entendimento, 
não merece essa· generalização que se faz hoje em todo o 
País. 

O Sr. Aureo Mello - Solicito um aparte a V. Ex• 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Com prazer, nobre Sena
dor Aureo Mello, homem da região, nascido no Estado de 
Rondônia. 

- __,_ O Sr._ ~ureo M~Uo----:- Solicitei o aparte a·v. Ex~ justa
mente com a qúalifiCâçáo di Sei= ÍlaScido em Porto Velho 
e- ter-sido o autor da proposição -que culminou na lei que 
denominou o antigo Território Federal de Guaporé com o 
nome de Rondônia. Sou, portãnto, aquele que batiioU ii terrá 
que--me batizou. Por essa qualificação, nunca deixei de estar 
ã:te!tlO a fóâa·s as coisas que acontecem naquele estadO. Vejo, 



4612 Sexta-feira 9 DIÁRIO DÓ-cONGRESSO NACIONAL (Seçao II) - Agosto de 1991 

com satisfcição, represef!t~n~~~ como _v. Ex~,. que tem sido 
um sino conStante, em horas adequadas, para alertar sobre 
as diffculdades, os problemas e, também, para destacar os 
sucessos do_ nosso glorioso estado. Realmente, -~e ria um absur~ 
do que se pretendesse generalizar para Rondônia a pecha 
de ser um estado portador do tráfico de entorpecentes. Ele 
é tão portador do tráfico de entorpecentes quanto outros Esta
dos brasileiros, quanto outros países do mundo. Outro dia, 
tivemos-a opõrtunid-ade de-ver_um :(ilme exibido para o mundo 
íritelrO, mostrando que, na Suíça, existem ruaS especialmente 
destiriadas a viciados em tóxicos. - -

O SR. RONALDO ARAGÃ-O --Na Holanda também 
existem. 

O Sr. Aureo MellÕ- :..__ Na Hohmda, t3inbém! e~ __ toçla 
a Europa, onde o tóxico tem se feito acentuar nillito InalS. 
Não compreendo e não posso aceitar, em p_fiqf~ii"o lugar, 
que se queira condênar parlamentares apenas a título de "dis~ 
se~me~disse, de ouvir dizer, de aconteceu &es;undo os .f!I_h_p.s 
da Candinha me informaram". O que interessa sãd as-prOVas 
evidendadas. Se, porventura; fossê eU tiiri. deputado federal, 
jamais iria votar coritrã- aquele deputado que está sendo pro
cessado ou inculpado por todos esses crimes sem que as provas 
me tivessem chegado às ffiãoS._. É fácif dizer,_ em_ noticiátio 
de jornal, que "fulano é cocaineiro ou que siCr3riõ faz parte 
da grande máfia do tóxico'', mas é preciso que haja provas, 
evidências concretas, positivas, para que se venha, então, a 
manifestar um voto. O que acho mais absurdo ainda, e contra
producente, é se falar em intervenção no Estado de Rondônia, 
baseado em suposições, em invêstigações que não chegaram 
ainda a um lugar positivo para definir certos crimes ou certas 
contravenções. Seria um ato alienado, que poderia vir a redun
dar em um precedente péssimo para todo o Brasil, para todos 
os Estados da Federação. De maneira que o discuiso de V. 
Ex\ que tem a irradiação decorrente da sua inteligência, do 
seu descortino, da sua capacidade moral, hombridade e digni
dade, serve de advertência e, ao mesmo tempo, de clarim 
e alerta para que todos_vejam que Rondônia não se restringe 
apenas a esse lado negativo que tem sido destacado por certos 
setores escandalosos dos meios de comunicação. Rondônia 
é um estado trabalhador, onde todos que ali mourejam têm 
realmente uma láurea de sacrifício, de estoicismo-e de ideaR 
, porque não é fácil morar naqueles rincões distantes, às mar~ 
gens dos rios Mamoré e Guaporé, lá -nas lonjuras onde se 
estabelecem os conffns daquele grande estado. Portanto, tamR 
bém como acentuaram os ·nobres parlamentares anteriores 
a este rondoniano que aqui lhe fala, receba V. Ex~ a manifes
tação de solidariedade e de aplauso por todo o seu pronun-
ciamento. -

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex•, Sena
dor Aureo Mello. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. EX' um 
aparte'? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Concedo Õ -aparte a V. 
Ex•, Senador Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Rorialdo Aragão, 
teria pouco __ a acrescentar, depois do depoimento daqueles 
que _se fiZeram ouvir atravéS de apartes ao discurso de V. 
Ex~ Quero também prestar a minha solidariedade a V. Ex•, 
ao povo de Rondônia e dízer que também coml!~g~ dess~ 
receio das generalizações. Como bem disse o Senador Nelson 

Wedekin, toda generalização termina levando a um p_recon
ceito. E_ esse preconceito contra o Estado _de Rondônia é 
absolutamente descabido, pois é contra um povo ordeiro e 

·trabalhador, como se acentuou aqui. Receba, portanto, a mi
nha solidariedade, Senador Ronaldo Aragão, na esperança 
de que os verdadeiros maus e1ementos sejam punidos. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex',-Sena
dor Garibaldi Alves Filho, e ao ilustre filho de Rondônia, 
Senador Aureo Mello, que conhecem Ro~dônia e a sua PrO
blemática. -

É muito difícil' ser aceita essa g_eneralização ql]e hoje 
se propaga no Paí~ i~~eiro,_ porQue -ROndônia tem pesSOas 
-que para lá fOram há muit.os anos) lá constituíram famílias, 
-riquezas,_ e n~_9 podem ser t:olocadas na vala cqmum do sub-
muitdo. · 

' Continuando, Sr. Presidente: 
Á ConstitufÇâó Federàl,- pelo _colltrári~. adota no ait. 

-~·~ o princípio da p~esunção de iriOcência e ilão presunçâO 
de culpa, como querem impor à sociedade rondonien~e. 

No_ prejulgamento que tem sido feito, proCuraRse- conde
nar toda uma bancada política, Ie:gít_i~os r_epresentantes do 
_povo, e os empresários do meu estado, mesmo aqueles que 
s_QtiStfufra~ ulna vida inteira, com grai:J.de sac-rifício, se-m qual
quer envolvimento com o submundo do_ crime. 

Temos uma economia que se fortaleceu muito nos últimos 
anos, e somos hoje o 4~ produtor de cacau e o 69 produtor 
4e café ,no País. _ _ _ _ __ _ 

__ Se_não.temos um_a melhor atu_ação, deve~se a,_fatores 
quc!-íriàependem de nOsSa vontade, com as limitações decor
t~ntes çla çarência de energia elétrica no estado e da falta 
de apoio do Governo Federal aos nossos agricultores. 
_ ~ --~~ O Estado de Rondônia e a suá poptilãção exigem- do 
_Go.vernO Federal, da polícia e do Poder Judiciário que os 
crimes praticados ~ejam apurados com todo o rigor. e que 
Os -CulpaâOs-sejam punidos na forma da lei. Mas, com o mesmo 
rigor respeitem o Estado de RoiÍdônia e sua sociedade como 
Parte iritegrante, viva e atuante da Federação brasileira. Não 
compactuamos c_oll} os crimonoso_s, sejam eles narcotrafícan
:tes~ contrabandistas ou corruptos, mas exigímos o respeito 
do cidadão honesto do meu estado, e que não se façam ilações 
ou prejulgamentos que atinjam Cidadãos de bem e famílias 
que não tenham qualquer tipo de comprometimento com as 
ilicitudes e o crime. 

T~mos outros problemas -muito sérios e 1utamos constan
temente para superá-los, esbarrando sempre na falta de recur
sos, o que tem comprometido seriamente as estruturas de 
saúde e de educação do nosso estado~ 
----Se o Governo Federal tiveSse atendido os nossos apelos 
nesta Casa, não teríamos chegado â situação que chegamos 
e Rondônia hoje teria um qutro perfil a mostrar a toda a 
Nação. 

O Sr. Magno Ba~elar- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO"- Cóm muito prazer; ouço 
Y~ E~~! nql:m~ Sena,~_Ç>r Magno Bacelar. 

O Sr.- Magno Bacelar- Encontrava-me em meu gabinete 
e desloquei:-me até aqui para trazer a solidariedade enquanto 
político, e tãmbém do Estado do Maranhão. NóS lamentamos 
profundamente a campanh~ que vem sendo feita, campanha 
perigosa a nosso ver, porque não tenta tãoRsomente desmo
ralizar o estado _c;le_V. Ex~, que_ conheço e por que tenho 
grande admiração, e acredito piãmente no seu desenvolvi-
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menta. As dificuldades que atravessa são as mesmas em que 
se encontra todo o _País em decorrência, também, da tônica 
de publicidade excessiv:a que o atual governador adotou·, e 
que levou a imprensa a essa "festa de divulgaçã-o irrespon
sável", que lança, inclusive, sobre o Co_ngresso· Nacional as 
suas farpas. Não sei até qUando, Sr. Senador, ou até aonde 
o povo irá cpm_essa descrença que é lançada contJ:a a Nação, 
contra os políticos, contra a dignidade de toda e qualquer 
institUição deste ~aís. É um _momento mu~to perigoso que 
lamento. Mas, acredito que nós, os políticos, haveremos de 
encontrar os caminhos; espero .que a Câmara dos Deputados 
não tome decisõ_es pela emoção, pelo sensacionalismo que 
está sendo feito. Acredito que aquela Cas_abaverá de permitir 
à Justiça- qtie apure os fatos. Não poderíamo_s Qe.fendei_n~itca , 
que se negasse à Justiça - a quem cabe de direito tom,ar 
as decisões- todos os meio~kP.9.ré:m, tanto ~ta Çasa quanto 
aquela não são organismos de cassação; pelo coritrário, são 
os pilares da democracia. Jarna,is faria parte âe urna se_s_são 
em que se cassassem pessoas por um julgamento apressado. 
Desculpe-me pelo tempo que usei, mas a finalidade do meu 
aparte é solidarizar-me com V. Ex•, demonstrando o ro_eu 
apreço e a minha admiração pelo povo do seu_ estado. 

o'sR. RONALDO ARAGÃO -Agradeço, como também 
ao seu estado, o Maranpão, na pessoa de V. Ex•. Senador 
Magno Bacelar. É preciso que se· julguem os culpados e os 
punam. É preciso que aqueles que devem, paguem-. Mas, 
que se faça dentro da lei. Não se façam os prejulgamentos. 
Não compactuo com bandido_s, com narcotraficantes; pata 
esses existe a lei, e que a sua culpa seja paga na cadeia, 
onde deve ser. 

O Sr. AmirLando- Permite V. Ex~ um aparte, Seriador 
Ronaldo Aragão? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex•, tom muito 
prazer, nobre Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando- Senador Ronáldo_Amgão, infeliz
mente não pude estar presente desde o iníCio do-grave pronun
ciamento que V. Ex~ realiza nesta tarde. Ra,zões de ordem 
particular impediram.:me de est~f aqui pieseõte-._ MaS póSSo 
deduzir. pelo tempo que acompanho o pronunciainento, o 
fio lógico, as razões· e a procedência âos argumentoS tão bem 
expendidos. Lamento, e faço coro com V. EX\ o que vem 
ocorrendo com o nosso _Estado de_ :f{on9ôni~, porque, em 
realidade, Rondônia, como afirmei expressaii:J.enle~ no 'dia 
23 de julho em artigo publicado no Correio Braziliense, não 
é o moinho do mal. Rondônia não é um lo'cal onde exclusiva
mente se pratica O_ crime. o cnm~ e-m -Ecm.ctô~.i~ .. tea,ffiéríte 
tein curso, como tem nos demais est~dos da_federaçã~, m;:ts 
nós não temos o maior índi~ _ seg_uer çle cp.~inalidáde, não 
temos essa medalha nefanda e não temos, sobretudo, es:sa 
condição para sermos humilhados diante- da Federação de 
fonna tão vil e cruel como ocorre, porque, em realidade, 
temos em Rondônia uni povo heróico, como tenho procla
mado tantas vezes desta tribuna, brasileiros de tod.o_s os recan
tos deste País, que migraram tangidos pela fome, pela miSéria, 
pela falta de condições de continuarem nos seus··locais de 
origem; migraram para Rondônia em busca de um pedaço 
de terra, geralmente para plantai' e semear~ E temos esta 
gente que dominou a floresta amazôniCã., que até-e"iltão perma
necia intacta, virgem até há dei artoS ou pouco maís. É essa 
wgente que representamos, lj_ue V. Ex• representa, que nos 
faz estar aqui, que nos faz a cada dia defender a Amazônia, 

tão aviltada não só dentro _do Pais, c_omo lá fot:a, no exterior, 
como tive oportunidade_ de ver ~Dl vjagertt recell.te que- fiz 
e cuja comunicação es'tá assentada na Mes-a, e __ que V. ~x~ 
também participou. Temos Sido lá os porta-vozes da brasili
odade, da nacionalíÇI.ade. Mas, p9r trás dessa trama que se 
urde contra Rondôriia estão os interesses internaciOnais, está 
a cobiç.a internacional, eu não t~nho dúvidas quanto_ a isso; 
em realidade, todos"quefemos combater ó narcQtráfico, todos 
.somos contra o crime; ao crime, o _castigo, a9s criminosos, 
Cadei3.. Não podenios admitir essã fornfa brutal, esse vendaval, 
essa tempestade de escândalos que estão reduzindo Rondônia, 
como um todo, a_um covil de bandidos, a um nível_ac_eitável, 
diante de u~.mínimo ético. Nós, rondonienSes, não somos 

_ _çrimonosos; falam de_ Uma fon;na generalizada, como se_quises
..sem nos denegrir -perante_a Nação~- E, por isso, o protesto 
de V~ -EX\ _e o meu também que, aproveitando esse depoi
mento que V, Ex~ f8.z eiri. de:fesa do __ nciSso estado-, em defesa 

. __da gente trabalhadora, que migrou para Rondônia, ãs_vezes, 
nem_por vontade própria mas pelo fato de ter sido obrigado. 
Em.mernória dos mortos que est~o lá e que eu vi serem semea

_.dos ao longo d~s.lif!has, sem ~equer uma tumba ou uma cruz 
.para identifiCai-o i sua última inotáçla. Ero_Jiome-dessa g~nte 
que foi ocupar a Amazônia" para lutar em favor do País é 
que eu também lavro esse protesto e farei, oportunamente, 
um pronunciamento, para lamentar, para manifestar o meu 
repúdio, como o faz V. Ex~. contra esse mar de lama, contra 
essa onda de injustiças com que pretendem varrer a dignidade 
e- a honra do no_ssQ estado .. Porta1.1to, es.tá de parapéns V. 
Ex~, Senador RonaJdo Aragão, porque estamos aqui para dizer 
"que 99,99% dos rondonienses _s~o gente de bem, são pessoas 
que cumprem a lei espontaÍleamente, porquanto sequer a 
União como o. Estado de Rondônia não têm condições de 
!;!sta.rem lá pre~entes para que a lei seja cumprida, e isso Só 

__ irá ocorrer se o poder público oferecer O míniro_o_de m_ateria
lidadf? para o seu cumprimento, quando a presença do estado 
estiver lá, quando o aparato policial e judicial também estiver 

_ _1( pfesente. ytRondôrda em um imep.so __ _v~io;_ sem autori
-dade~ sem ningÚém: Eu vi, e:ril Ronâônia, os casamentOs serem 
_,_fe'itt;~s· e desfeiiQ:S. pelo escriYãQ .que, depois, foi condemldo. 

Defendi-o porque, _se não há 'co:ó.dições mínimas de materia
lidade, ou aut.oJict:ade superiOr para desfazer o casamento, 
·é porque hou'le ousadia do_ escriç~p_-que ousol;J. mal, ousou 
nulamente, mas Ousou naQa.~ porque as circunstâncias eram 
superiores à ptópría mera <ibstração da lei. Então, quando 
não existe um"ã----pijlícia Fedenij_aparelhada para coibir o crime, 
quando a União_ ~stá ausente, quando não se oferecem ao 
povo de Rond<;Jnia as mínimas -condições para _que _ele exerça 
iitciUsive a suá: condiçâo de c!dadão. Contudo, não podem 
querer nos castig~r OOi:no um tOdo. _AOs ciíriiiÍlosoS a ciideia. 
~a-s _à gen!e _dé be~. a horiiã e à dignidade .. - -

O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Amir Lando, 
agradeço o substancioso aparte de V. Ex~ 

V. Ex~ que chegou primeiro que eu, que conhece Rondô
nia desde o seu início, quando ainda era território, quando 
era coberta de mato, sabe o sacrifício e a_s vidas que foram 
perdidas, no estado, para que muitos, hoje, pudessem sobre
viver. 

Não somos melhores nem piores que os demais estados 
e por isso reivindicamos o -mesmo- tratamento, sem precc>n-· 
ceitas e nem discriminação. _ 

Em_ IS ~l.nóS, o Estado de Rondônia passou de 200 mil 
habitantes para 2 milhões, num processo desorganizado de 
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colonização que levou ao estado milhares de pessoas que tra
balham diuturnamente pelo desenvolvimento de nossa região. 

São milhares entre paranaenses, capiX3.bas, paulistas, mi
neiros, pernambucanos, nordestinos em geral, que foram para 
Rondônia para criar família e produzir riquezas. Não podemos 
aceitar que se denigra a--nossa im:igem e a- dessa gente .. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me permite uni aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V_ Ex•,-Senador 
Nelson CarneirO. 

O Sr. Nelson Carneiro -Nobre Senador Ronaldo Ara
gão, estava ouvindo o discurso_de V. Ex~ e as sucessivas riuírii
festações que ele despertou. Realmente, está-se fazendo uma 
generalização 'que ofende aos homens de bem que vivem em 
Rondônia, às famílias honestas· que alí trabalham, ao povo 
que se dedica dia e noite às atribuições das suas ocupações 
e que lutam pelo progresso daquele Estado. É preciso distin
guir: há culpados e criminosOs em todos os Estados. No meu 
Estado, por exemplo, ocorreram 53 seq-üestrOs em sete meses. 
É um fato que acontece no Rio de Janeiro e, em São Paulo, 
não é menor ·o número de seqUestros e de atentados. Mas 
isso não quer dizer que o ·povo carioca, qi.J.e o povo do Rio 
de Janeiro, o povo fluminenSe e o poVO _de São Paulo sejam 
criminosos ou tenha instintos criminais. Não-! Há, em todas 
as coletividades, os bons e os maus. Para honra nossa, os 
maus são muito poucos diante dos bons. E os bons são esses 
homens anónimos que constróem, como foí dito aqui e tódos 
sabemos, a grandeza da terra com seu traball!_(), com _sua {amí
lia, com seu sacrifício e até com sua morte; eSses não oCupam 
as páginas dos jornaiS~-ináS basta que 10, 20 b.u 30 cidadãos 
de Rondônia se destaquem de alguma forma para que eles 
sejam manchetes em toda a imprensa. É preciso Saber distin
guir. Rondônia não é melhor nem pior do que qualque:r Estado 
do Brasil, é igual a todos os outros, é apenas o Estado mais 
novo para o qual afluíram- OS que, tendo diante de si a __ espe
rança de um futuro melhor, abandonaram a sua terra natal 
e para lá emigraram, não para roubar, não para serem trafiCan
tes, mas, principalmente, em busca de trabalho, de destino_ 
e de futuro. Quero me solidarizar com o protesto que V. 
Ex• faz no momento em que ·os desavisados querem lembrar 
a coincidência da instalação do Conselho da República com 
as notícias estapafúrdias de urna imaginária interVenção no 
seu Estado. O COnseiliO-da República foi incluído no texto 
da emenda parlamentarista da qual fui signatário. Fui eu quem 
redigiu o texto e nunca pensei, em 1987/1988, que isso pudesse 
ser aplicado nesse ou naquele Estado. É um instituto do parla
arque a nossa constituição acabou misturando tudo. De modo 
que essa coincidência que- se tein explorado não deve visar 
nenhuma pre_ocupação com o Estado de Rondônia. Se contar_
mds os criminosos de Rondônia veremos que eles não são 
mais ou menos numerosos_ do que os que estão em outras 
unidades federativas. Minha presença aqui é para dizer que 
V. Ex~ se desincumbe, corno sempre, -e desta vez com 
maior brilho ~do mandato que o povo de Rondônia lhe 
conferiu .. V._Ex• faz justiça a seu povo, que não é senão 
igual a todo o povo do Brasil. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. EX', Sena
dor Nelson Carneiro;homem- al:Uãlizado e conhecedor da-pro
blemática nacional e, corno se diz no Nordeste, de têmpera 
moral. Eu, particularmente, agradeço a solidariedade de V. 
Ex~, como também o povo de Rondônia. -

Sr. Presidente. em quinze anos. o Estado de Rondônia 
passou de duzentas mil pessoas para dois milhões, ~num pro
cesso de desorganização de colonização que levou ao Estado 
milhares de pessoas de todos os rincões desta Nação. 

O Governo do Estado não tem culpa. E aqui quero dar 
o meu testemunho. Sendo homem de oposição ao Governo, 
levado pelo resultado das urnas, não posso s_er oposição ao 
povo do meu Estado. Quero dizer aqui que o Governo do 
Estado não tem culpa ou qualquer tipo de envolvimento com 
ós crimeS de ação cometidos em Rondônia. 

Tenhoo maior intereSse na apuração dos fatos, de maneira 
a devolver ao Estado a tranqüilídade que_perdemos nos últi
~~s ~ias. Rondônia _pre~i_sa depurar e extirpar os elementos 
que têm comprometido a sua imagem, para que cOntinue a 
luta para garantir dias melhores para o seu povo. Já estamos 
cansado de ser discrimiilãdos e reivindicamos isonomiã. de 
tratamento, para termos o· direitO, fãmbém, de conquistar 
a nossa autonomia económico-financeira. 

Somos um Estado muito jovem. com apenas dez anos 
de existência, e não podemos ainda andar ·com as próprias 
pernas, mas temos certeza de que dispomos de condições 
e potencialidades para alcançar a nossa maturidade. Fazemos 
questão que aqueles que forem considerados culpadOs, após 
a apuração dos fatos, sejam rigorosamente punidos e paguem 
pelos crimes cometidos. Mas pedimos àqueles que se apressam 
em acusar que não o façam indiscrimjnadamente _e procurem 
poupar das suas críticas o Estado de Rondônia, _respeitando 
as pessoas que pautaram a sua vida de forma digna e honrada. 

Precisamos do apoio do Governo Federal - não precis
maos_de esmolas- não apenas para combater o narcotráfico 
mas também- isso, siin, nia'is impor~:ante- para i!llp1antar 
projetas de desenvolvimento em nosso Estado, que o tirem 
da situação de penúria em que se encontra e que garantam 
melhores condições de vida ao nosso povo. E que deva ser 
garantida à Amazónia a capacidade de construir a sua própria 
grandeza e o seu futuro. 

Mito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
ced_o_a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDC - SC. PronunCiá o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Go
verno Estadual, dentro da coerência da sua política néo-li
beral, envereda pelo caminho símplista do enxugamento da 
administração pública, extinguindo empresas, arrochando os 
salários dos s_eus funcionários, pagando-os com atraso, além 
do esforço parà denegrir a sua imagem junto a opinião pública. 
Príoríza os nleio's, e esquece os fins-. _(Melhor atendimento 
aos agricultores, não agressão a natureza, aumento da produ
ção, etc.) 

Na área agrícola irisiste na fusão da Acaresc com a Ernpasc 
e trãnsfefe as ãtívidades desenvolvidas pelos escritóríos locais 
da Acaresc e da Cidasc para o âmbito das Prefeituras Muni
cipais. Se num primeiro moinento cobre as despesas cmri~pes
soal dos funcionários das citadas empresas, não define os re
cursos para a manutenção e/Ou ampliação dos serviços. O 
Governo do Estado ao se exirhiT da sua responsabilidade, 
assumida na campanha eleitoral e registrada no Plano Sim, 
pela assistência técnica ao agricultor, poderá, com o fiacasso 
da experiência, culpar os_ Prefeitos Municipais.- Trata-se de 
um verdadeiro cheques um branco. 

Tal política põe em perigo qualquer programa de governo 
·na área agrícola. Como implementar ações c_õrno o -troCa-tfoca 
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(menina dos olhos do Governador}, negociando as suas condi
ções com cada prefeitura muilicipal? Como preparàt o setor 
agrícola para o MERCOSUL - Mercado Comul!l do Cone 
Sul, com o Es_tado abrindo mão do seu instrumento de difusão 
de tecnologia e de assistência técnica jU:ntõ~aOS prOdutores
rurais, de forma a corrigir- -os· nossos desníveis em, relação 
ã produtividade alcançada, por exemplo, pelos agricultores 
argentinos em algumas culturas? 

Coloca etn risco a vinda de reçursos federais par~--~- eSta
do, uma vez que o governo estadual deixa- ~_e_ e~_ercer SUa 
função de e,xecutor das políticas agricolas. Queni garante que 
esta decisão não iPipossibilita a_vinda, para o-~stado, de verbas 
federais existentes na Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária- EMBRAPA e/ou no Ministério da Agricultura e 
da Reforma Agrária? 

Põe em dúVida o andamento aas negociaÇões com o Banco 
Mundial para a implantação do Programa de_ Micro bacias. 
Se o governo do estado se desfaz dos escritõriós locãis da 
Acaresc cowo fica a situação? Mudam-se as cláusulas dos 
contratos já encaminhados? Engã.na-se" os teCõiCôS auditores 
do Banco? Ou perde-se os recursos? - ---

um dos pontos positivos do serviço de extensão rural 
tem sido_a pequena incidência do partidarismo (atender me
lhor e/ou so_mente os do partido). A forma como vem se 
delineando as reformas in9-icam que o_ atendimento aos prefei
tos na área agrícola, a liberação de recursos, a Seleção de 
beneficiados-para os programas governamentais (que airida 
não existem), a assistência aos agricultores, passam a basear-se 
em critérios nitidamente partidários. · -

Municipalizar a agricultura é um caminho necessário que 
não se efetiva com decisões forçadas, estabelecendo pacotes 
unifon!fes para todos os municípios. Confundir municipali
zação ·com prefeitllriiãção, barganhando funcionários, _mó
veis, equipamentos, máquinas agrícolas, recursos financeiros, 
mandatos políticos, votos, etc., resulta no assassinato de uma 
saudável prática de descentralização ~dministrativa.. · 

Para- melhorar o apoio e a assistêiicia_ aos--agricultores 
e garantir a comida, o alimento para a população, é inegável 
a necessidade de reformas urgentes nos serviçoS pu'blicos no · 
sentido do fortalecimento das estruturas locais, propiciando 
aos funcionárioS da Secretaria da Agricultura e do Abasteci
mento -SAA_e de suas empresas vinculadas, defiiliÇôes claras 
quanto às suas atribuiç6es, além de condições dignas de traba
lho. Isto ajuda a municipalização. O trabalho integrado, sem 
paralelismos, envolvendo os funcionários da SAA e de suas 
vinculadas, das prefeituras municipais e da iniciativa privada 
(cooperativas, agroindustrias, escritór~os de planejarrteilto, 
profissionais autónomos) pode se realizar com base num pro
grama de desenvolvimento rural, elaborado com a partici
pação dos interessados e coordenado pelos municípios. -

Tais reformas privilegiam aqueles agricultores que te
nham capacidade de resposta "eficiente" aos estímulos à pro
dução e à produtividade, ou seja, os médios e grandes produ
tores e aqueles integrados aos complexos agroindustriais. Res
tará aos pequenos agricultores forçados a abaJ,lçioiJ,ar a ativi
dade agrícola - contribuindo para a crescente favelização 
das cidades- o recurso, jã sUgerido por dirigentes da SAA, 
de recorrer a alguma secretaria de bem-estar social que o 
governo estadual venha a criar. Tais propostas e/ou experiên
cias, concebidas por tecnocratas iluminados, que desconhecem 

a nossa realidade, caminham na direção do comprometimento 
do até recentemente apregoãdo "modelo catarínerise da pe--
quena propriedade familiar". Agora o discurso é outro. Ê 
a obssessão pelo Primeiro Mundo. É a modernidade ... 

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

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: --

0 Papa João Paulo II, em sua recente encíclica intitulada
Centesimus Annus, expressa sentida preocupação em refe
rência à questão ecológica. "O hórilem- affrma: o Pontífice 
-tomado mais pelo desejo do ter e do prazer, do que pelo 
de ser e de crescer, consome de maneira excessiva e de_sorde
nada os recursos da terra e da sua própria vida". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se uma qualificação eSta 
nossa época pode receber é a de ser a época da ecologia. 
Os povos de todas as nações estão redescobrindo a natureza 
e avaliando com inteligência e sensibilidade suas potencia
lidades e suas fraquezas; e, a partir desse referencial, dimensio
nando o fazer humano sobre a nat_uJ;"~za de modo a sa)vaguar
dá-la, redescobrir o caminho para, na expressão-do Papa João 
Paulo II, ser mais e crescer mais. 

No entanto, mesmo vivendo, como disse, na época da 
ecologia, o homem precisa ser educado, orientado e condu:cidq 
para o respeito ao meio ambi~_nte. fortanto, fazem-se neces
sários instrumentos para efetivar o objetivo da educação am
biental do ser humano. 

... -Nesse sentido, Sr. Preside~ te, façO aqui um apelo- ao 
Senhor Presidente da República para que se já criada no Brasil 
a polícia florestal. O Brasil já possui um serviço de polícia 
florestal, todavia esse serviço é sabidamente insuficiente e, 
por isso, ineficaz para proteger o ambiente contra a devastação 
impiedosa e irracioifãl, praticada tanto por estrangeiros quanto -
por brasileiros. 

Essa realidade_torna inadiável a criação da polícia flores
tal, vinculada ao Minlstériõ da Justiça e organizada nos moldes 
da Polícia Federal. -

A defesa da fauna e da flora do nosso País está profunda
mente ligada ao interesse de nossa crescimento eco_nômico, 
não apenas para preservar nossas imensas riquezas, cuja explo
ração é necessária para o nosso desenvolvimento, mas também 
para cultivar e enriquecer nosso parque turístico, sem dúvida 
um dos m_ais belos e o mais tropical do mundo. 

A polícia florestal,_ organiZada e atuante, ajudará o ho
mem brasileiro a ser mais e a crescer :nlais. 

Isso mesmo pleiteei através do PLS 231, de 198S, e que 
autorizava o Poc;ler Executivo a criar a polícia florestal. Sete 
anos depois, o que era necessário hoje se tornóu ifladiávei. 
· Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE(Rachid Saldanha Derzi)- O Sena
dor Júlio Campos acaba de enviar à M~~~ n~querimento, cuja 
apresentação, na forma do disposto no art. 235, III,a, 4, do 
Regimento Interno, deve ser feita na Hora do Expediente~ 

A propo~ição será anunciada na pr6xi~a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Nao 
há mais oradores inscritos. 

. Nada mais _havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amaiihã a seguinte 
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ORDEM DO DlA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N;Z8, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nostermos ~do art. 172, li, 
d, combinado com o a~t. 353, parágrafo único, do Regimento 
Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 28, de 1991 (n' 2/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que disp6e sobre o II Plano Na~ 
clonai de Informática e Autom~ação - PLANIN, tendo 

PARECERES, sob n' 247, de 1991, e de plenário, das 
Comissões · 

-de Educação, favorável ao projeto, contrário à Emenda 
n"' 2 e solicitando o exame pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania das Emendas de n~·' 1, 3 e 4. -

- de Assuntos Económicos, favorável ao projeto e à 
Emenda de n~ 4; contrário às de n~' 1, 2 e 3, na forma de 
substitutiVo que apresenta . 

. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 19, DE -1990 

Discussão, em turno único-; ~o Projeto de_ Lei dã Cã"maia 
n• 19, de 1990 (n'2.082/89, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafo ao art. 268 do Decreto~ Lei n~3.689, de 3 de outubro 
de 1941 -Código de Processo P~~nal,tendo 

PARECER, sob -n:• 192, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadani3, favorável ao pro-

jeto, nos terrn_os do substitutivo que apresenta. _ 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃCYN'~12, DE~i991 

Discussão, em prfmciro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 12, de 1991, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa e outros Serihores Sei:J.adores, que cria o Cõriselho 
Nacional de Justiça e dá outras providências. (3' ses-São· ae 
discussão.) 

O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está 
encerrada a sessão. · - -- - ·-

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos~) 
ATO DO PRESIDENTE N• 620, DE i921 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regulamentar; .e de conformidade com a· delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n~" 2, de 4 de abril de 1973, e-tendo em vista- o 
que consta do Processo·nor 009.967/91-5, resolve a'Posentar, 
voluntariamente, EUNICE IGNACIO DOS SANTOS, Téc
nico Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
III, alíneaa, da Constituição dã: República Federativa dOBra
sil, combinado com ós atts: 192, Inc_iso II. e 186, inciso IÍI, 
a1íneaa, e 67 da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com os 
arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo_ do Senado 
Federal, e art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, com proven
tos integrais, observado o disposto no art. 37, inciSifXI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de agosto de 1991.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 621, DE 1991 
- -- OPreside.p_te Qo_ Senado Federã.I, no uso da sua_compe
têriCia ·regimental e regulamentar, em confoimidade com a 
delegação de competêncía que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 009.677191-7, resolve 
aposentar, por invalidez, o serviqor JOSÉ SEGAL MARRA
RA, Analista Legislativo, da Area Médico-Odontológica, 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Co-psti
tuição da República Federativa do Brasil, cornbiD.ado com 
os arts. 186, inciso I, § 1°, e 67 da Lei no 8.112, de 1990, 
art. Jo da Lei no 1.050, de 1950, bem assim com os arts. 490 
e 492, § 2", do Regulamento AdministrativO âo Se:rlado Fede
ral, e art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, observado 
o disposto no an. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
_Benevides, Presidente. 

ATô DO PRESIDENTE N• 622, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
del~gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da_Çç.missão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em_yist_a o_que consta do Processo n9 011.816/91-0, resolve 
aposentar, voluntariamente, ROBERTO SARAIVA BAR
.BOSA~ Analista Legislativo, da Área de Processo Legislativo, 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alíneac, 
da Constituição da República Federativa do Bra-sil, arts. 186, 

--inciso III, alíneac, e 67 da Lei n9 8.112, de 1990, combinado 
-com os arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo do 

Senado Federal, bem assim com as vantagens da Resolução 
SF no 21, de 1980, ~e com o art. 11 da Resolução SF no 87, 
de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
à razão de 30/35 (trinta trinta e cinco avos) de sua remune
ração, observado o disposto no art. 37, incisó XI, da Consti
tuiÇão t ecleral. 

Senado Federal, 8 de agosto de 1991. - SenadorMauro 
-Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 623, DE 1991 

--- O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de_ 1973, e tendo 
em VISta--o qtie consta do Processo n9 013.086/91-0, resolve 
aposentar, voluntaria!'llente, ZORMEUNA RIBEIRO AL
VES, Analista Legislutivo, Classe "Especial", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federa

-üva do Brasil, combinado com os artigos 193, 1~6, inciso 
III, alínea a e 67, da Lei no 8.112, de 1990, e artigos 490 
e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
no _c~xgo em comissão, símbolo SF-DAS-101'.4, com a opção 
,de que trata o artigo 2o, § 2o, da Lei n' 6.323, de 1976, artigo 
3o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.445, de 1976, com as alterações 
determinadas pelos Decretos-lei no 2.270, de 1985; e !Jo 2.365, 
de 1987, aplicados no Senado Federal pelas Resoluções (SF) 
n' 07, de 1987 e no 198, de 1988, com as vantagens da Res. 
(SF) no 21 , de 1980, bem assim com o artigo 11, da Resolu9ão 
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(SF) n• 87, de 1989, com proventos integrais, observado o 
disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstituiçãO Federal. 

Senado Federal, 9 de agosto de 1991.- Senador Alexan
dre Costa, Presidente do Senado Federal, em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N• 624, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, ~o uso de suas atribui~ 
ções regimentais e regulamenares e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissão Diretora n" 1, de 1991, resolve tornar sem efeito 
o Ato n' 583, de 1991, desta Presidência, que nomeou JOSÉ 
CARLOS DO REGO RODRIGUES, para exercer o cargo, 
em comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, 
do Quadro de __ Pessoa1 ~o Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Magno Bacelar. 

Senado Federal, 9 de agosto de 1991.- Senador Alexan
dre Costa, PreSidente do Senado Federal, em exercício~ 

ATO DO PRESIDENTE N• 625, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outórgadá 'fielo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973~ de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, nó--Ato da 
Comissão Direto.ra n.~ 1, de 1991, resolve nomear JOSÉ CAR
LOS DO REGO RODRIGUES, para exercer o cargo, em 
comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Seriador Magno Bacelar. 

Senado Federal, 9 de agosto de 1991, -Senador Alexan
dre Costa, Presidente do Senado Federal, em exercício. 

ATO DO PRESIDENTE N• 626, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n<? 2, de 1973, de acordo com o_ disposto 
no artigo 3" da Resolução SF n• 130, de 1980, no art. 4• do 
Ato da Comissão Diretora ri<.'> 1, de 1991,- e tendo em vista 
o que consta do Processo n' 012.926191-4, resolve exonerar 
DARCI MARTINS COELHO, do cargo, em comissão, de 
Assessor Técnico, código SF-DAS-102.3_, do Quadro de Pes
_goa1 do Senado Federal, no Gabinete do Senador João Rocha, 
a partir de I• de agosto de 1991. 

Senado Federal, 9 de agosto de 1991. -Senador Alexan
dre Costa, Presidente do Senado Fe~eral, em exercício. 

PORTARIA N• 29, DE 1991 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regulamentares, e em obediência -ao art. 5<? do 
Ato da Comissão Diretora I!9 59~ de ~988, resolve desig~ar 
WILSON PEREIRA FALCAO, Especialista Admi~islrativo 
Legislativo/Análise, PAULO CÉSAR GUIMARAE~ SIL
VA, Especialista Industrial Gráfico Legislativo/Análise, e MI
GUEL ARCANJO BATISTA, Especialista Administrativo 
Legislativo/Técnico, servidores do Quadro de Pessoal doCe~ 
graf, para sob a presidênCia do primeiro, integrarem Comissão 
de_ Justificação incumbida de instruir e processar o pedido 
formulado no Processo n' 006523191-9, de declaração de anistia 
e readmissão aos quadros do Centro Gráfico dó Senado Fede
ral, com base no art. 89 do Ato das Disposíções Constitucionais 
Transitórias, do Senbor IOSHIO IDE. 

Se:qado Federal, 9 de agosfo de_l991.- Senã.dor Dircen 
Carneiro, Primeiro Secretário. 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVI - N° 101 SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 1991 BRASÍLIA DF 

···CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Alexandre Costa, 1' Vice-Presidente, no 

exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 168, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade Jandaia Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná. 

O Congresso·Nacional decreta: · · · 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 85, de 17 de jullio de 1989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Cidade Jandaia Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, 
na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná. · · 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de agosto de 1991. -Senador Alexandre Costa, 1• Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência. · · 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Alexandre Costa, 1• Vice-Presidente, no 

exercício da Presidência, nos terllJ.os do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 169, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Musical FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 124, detl de agosto did989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão ã Rádio Musical FM Ltda. para ei<plorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüê.ncia modulada na 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua pu blicaçãq. . 
Senado Federal, 8 de agosto de.1991.- Senador Alexandre Costa, 1• Yice·Presidente, no exercício 

da Presidência. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 119• SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO DE 
1991 

1.1 -ABERTURA 

-Projeto de Lei_ do Senado n9 277, de 1991, de autoria 
do Senador GersOn Camata, que permite às iii.Slittiições 
filantrópicas, esportivas e estudantis, promover a distri
buição de prêmios mediante sorteios, rifas, bingos ou tôm-

1.2-EXPEDIENTE ___ bolas, nas condições que especifica. - - --

1.2.1- Avisos do Ministro do Trabalho e da Pre;i. 1.2.4- Offcio 
dência Social 

- N9s 2.365 e 2.366!91, encaminhando informações 
prestadas pelo Ministério do Trabalho e da Prevídéncia 
Social sobre os quesito§_ co~stantes·dos Requerinierito~ n~s 
320 e 196, de 1991, de aat<ma do Senador Eduardo Suphcy. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às se-guintes matÇriaS: , ___ _ 
-SubstitutiVo do Senado ao ProjetO de Lei da Câmara 

n• 13, de 1990 (n' 3.238-B, de 1989, na Casa de origem), 
que acrescenta inciso ao art. 7o da Lei no 7 .492, de 16 
de julho de 1986 (redação do vencido para o turno suple
mentar). 

-Substitutivo da Cârt:tara- dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n9 2, de 1988, que a1tera dispositíVos 
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Orgânica 
dos Partidos PolítíCOs. - --

-Projeto de lei do Senado n• 60/91, que dispõe sobre 
o exercício da atividade económica de vendª_ de_ bilhete~ 
lotéricos". 

1.2.3- Leitura de Projetas 
-Projeto de Lei do Senado n• 275, de 1991, de autoria 

do Senador Odacir Soares, que determina a indisponibi
lidade dos bens a vítima de seqüestro e de extorsão me
diante seqüestro e, com ressalvas, o de seu cônjuge e de 
seus parentes, ascendentes e descendentes, consangüíneos 
e afiris, até o quarto grau. 

-Projeto de Lei do Senado n9 276, de 1991, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a obrigato
riedade da fotografia do portador na Carteira Nacional 
de Habilitação, Título de El itor e Carteira de Saúde, e 
dá outras providências. 

- N9 10/91, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição quanto ao 
mérito do Projeto de Lei do Senado n~ 60/91, de autoria 
do_Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre o exercício 
da atividade económica de venda de bilhetes lotéricos. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 

-Abertura de prazo para interposiÇão de recurso, por 
uin décimo da composição da Casa, para que o Projeto 
de Lei do Senado n9 60/91 seja apreciado pelo Plenário. 

1.2.6- Comunicação 

-Do Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, de prorrogação por mais 15 dias do 
prazo para apreciação dos Projetas de Decreto Legislativo 
n" 77 e 81, de 1991. 

1.2. 7 - Offcio 

- N9 11/91, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidãdania, comunicando a aprovação do Projetb 
de Resolução n9 42/91, que suspende a execução do art. 
1~ do Decreto-Lei n9 2.159/84 na _parte em que diz "com 
aproveitamento de seus ocupantes". 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 

-Abertura de prazo para interposição de recurso, por 
um décimo da composição da Casa, para que o Projeto 
de Resolução n• 42191 seja aprecüido pelo plenário. 

1.2.9- Requerimento 

.....: N"' 439191, de autoria do S:en.tdorJtílio_Campos, solici
tando do Ministro de Estado da Infra-Estrutura, informa
ções que menciona. 
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1.2.10- Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Aviso n~ 409/91, do .Presidente do 
Tribunal de Contas ct.i União, ellcamiti.hando 3:0 Senado 
a decisão daquela Corte ao examinar o Pr~_cesso n9 TC 
02L84_7f90. a respeito da inobservâQcia de prazo_s para 
apresentação de contas àquele tribunal. 

1.2.11 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALBANO FRANCO - CônNiderações 
a respeito do sistema previdenciário brasileiro. 

SENADOR AMIR LANDO- Reflexão sobre acon· 
tecimentos ligados ao narcotráfico no Estado de Rondôni~. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Colocações SO· 

bre convênio firmado entre o Governo Federal, o Minis
tério da Educação e a Caixa Econômica Federal, concer
nente a financiamento da casa própria à classe média. Pro-
blemática da educação brasileira. -

SENADOR NABO R JÚNIOR -$ituação económi
co-financeira do Estado do Acre. · 

13 -ORDEM DO DIA 

Projeto de L~ei da Cãma,ra n• 28191 (n" 2191, ~a Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre o II Pl:;mo Nacional_de ~nfor(Il~~ica e Auto
mação - PLANIN. Apreciação sobrestada, após parecer 
da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. 
Jutahy Magalhães, Oziel Carneiro_e Esperidião Amin. 

Projeto de Lei da Câmara n• )9/90 (n•_ 2.082189, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo aii ã"rt. 268 
do Decreto-Lei n• 3.689, de 3 outubro de )941 - Códi~o 

de Processo Penal Votação adiada nos termos _do art. 168 
do Regimento Interno. 

Proposta de Emenda à ConstitUição n<> 12/91~ de aut~
ria do Senador Maurício QJrrêa e outros ~enadores, que 
ciia o ConselhO NaciÓn~l de JuStiça e dá outr~s providên
cias.- Discussão Encerrada (3~ sessão). 

1:3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Ho
menagem póstuma ao poeta sergipan() Jacintho de FigUei-
redo. , , 

SENADOR ODAC!R SOARES -~Narcotráfico em 
-Rondônia. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Pleito do Sin
dicato Nacional dos Trabalhadores de Instituições de Pes
quiSa Agropecuária e Flore.stal. 

1.3.2- DeSignação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENA
DO FEDERAL 

- Edital_ de Convocação 

3- ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICEcLÍQEll.ES ,DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 119~ Sessão, em 9 de agosto~ de 1991 
1~ Sessão LegislativaOtdinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Alexandre Costa e Meira Filho 

AS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Amir Lando -
Esperidliio Amin- Francisco Rollemberg- Guilhe(me Pal
meira - João Calmon ,.- João França - José Eduardo -,
José Richa - Magno Bacelar - Maurício Corrêa - Meira 
Filho- Nabor Júnior- Ozi~l CameirÇ>. __ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, dedaro aberta a. sessão.- .~ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos- nossos trabalhos. 
O Sr. 1<? SecrefáriO procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguiritC 

EXPEDIENTE 

AVISOS DO MINISTRO DO TRABALHO 
E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

N<? 2.365/91, de 7 do corrente, encaminhando esclareci
mentos pres~ados pelo Ministério do Trabalho e da Previ-

dência Social sobre os quesitos constantes do Requerim-ento 
n• 32U, de 1991, de.autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

N<.> 2.366/91, de 7 do corrente, encaminhando e_scla_reci
mentos prestados pelo Ministério do Trabalho e da Previ
dência Social sobre os __ quesitos constantes do Requerimento 

-n' 196, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 
Encaminha-se cópia ao requerente. 

PARECERES 

(PARECER N• 249, D)l;1')91 
(Da Comissão Diretora) 

R~dação do vencido para o turno suplementar do substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 13, 
de 1990 (n' 3.238-B, de 1989, na Casa de origem). 

A Comíssão Diretora apresenta a redação do veiiCido 
para o turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Cãmara n' 13, de 1990 (n' 3.238-B. de 1989, na 
Casa de origem), que acrescenta inciso -ao ãri. 7"' da Lei n9 
7.492, de 16 de julho de 1986. ~ ~ 
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Sala de Reuniões da Comissão, 9 de agosto de 1991. 
- Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N' 249, DE 1991 

Redação do vencido para o turno suplementar do substi
tutivo- do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n_9 13, 
de 1990 (n9 3.238-B, de 1989, na Casa dQ nrigem, que 
acrescenta inciso ao art. 79 da Lei n~ 7 .492, de 16 de julho 
de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. 1' O art. 7' aa Lei n• 7.492, de 16 de julho de 

1986, passa a vigorar acrescido do .seguinte inciso: 
"Art. 7• ....................... ~--···--······· .. ~--

V - com inobservância de norma regulamentar 
baixada por autoridade competente ou entidade legal
mente investida de poder para disciplinar a ativídade." 

Art. zo Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se_as disposíções em contrário. 
PARECER N• 250, DE 1991 

Da Comissão de Coll-Stituição, Justiça e Cidadania, so
bre o substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado no:> 2, de 1988, que alter!f. dispositivos 
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica 
dos Partidos Pol(tlcos. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
O substitutivo da Câmara dos DeputadoS ora em exame 

mantém proposta original do PLS n"' 2, de 1988, de assegurar 
exclusivamente aos partidos políticos com representaç-'ío no 
Congresso Nacional ou nas Assembléias Legislativas estaduais 
o direito às transmiss_õe.s gl'atU.itaS dísciplínadas pelo art. 118 
da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971. 

A redação do substitutivo, porém, é confusa e dá margem 
a interpretações conflitantes sobre os.crítérios adotados para 
o exercício do direito às transmissões gratuitas a que se refere. 

Com efeito, a emenda da Câmara dos Deputados restrin
ge o acesso gratuito ao rádio e à televisão em rede nacional 
aos partidos que: 

a) tenham eleito representantes na Câmara dos Depu
tados ou no Senado ou 

b) contem com bancada no Congresso Nacioilal de no 
mínimo dez membros. 

Sendo a segunda alternativa mais restritiva--que a primei
ra, fica a pergunta: afinal;-que-·paitido tem direito à trans
missão anual gratuita de seu programa? Aquele que tem um 
representante em qualquer das Casas do Congresso ou, corno 
quer a segunda alternativa, apenas os que contem com banca
da de no mínimo dez representantes? 

A disciplina das transmissões de âmbito regional é de 
entendimento ainda mais difícil. 

Em face do exposto, opinafuós tontràciámente à apro
va-ção do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n• 2, de 1988. _ 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1991. - Nelson Car
neiro, Presidente - Elcio Alvares, Relator - Oziel Carneiro 
- Garilbaldi Alves - Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigues 
- Junia Marise - Francisco Rollemberg - José Eduardo 
-- Maurício Corrêa - Josapbat Marinho - José Paulo Bisol 
- Magno Bacelar - Cid Sah6ia de Carvalho. 

PARECER N' 251, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so
bre o Projeto de Lei do Senado n~ 60, de 1991, que "dispõe 
SObre o exercício da atividade económica de venda de bilhe~ 
tes lotéricos''. 

(Do Senador Márcio Lacerda) 

Relator: Senador Elcio Álvares 
O Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1991, de autoria 

do Senhor Senador Márcio Lacerda, dispõe sobre o exercício 
da atividade económica _(ie venda de _bilhet~:;;.lotédcos com 
exploração regulamentada pelo poder público. 

O projeto em análise torna tal exercício independente 
de qualque_r autorização ou concessão do poder público, sendo 
livre a sua iniciativa. Tr~nsfere~também, ao Poder Executivo, 
a regulamentação de tal disposição. 

Justifica o autor que, cOnsoante o disposto nos arts. 170, 
parágrafo único, e 173, § 4~. da ConstitUição Federal, o projeto 
e111 análise compatibiliza ~ estímulo_ à livre iniciativa, à desre-
gulairientaçãO e à lógica do capitalismo moderno aos rumos 
do_ de_senvolvimento nacionaL Acrescenta, aos motivos acima, 
a oportunidade de geração de novos empregos, com impacto 
positívo do ponto de vista económico-social. 

Ao projeto original, foí apresentada emenâã de autoria 
do Senhor Senador Gerson Camata·, aCresceriúiiidci 3 (três) 
artigos ao texto, para dispor sobre a distribuição de prêmios 
por meio de sorteios. rifas, bingos ou tôinbolas, sim-plificando 
as exigências legais hoje vigentes para instituições filantró_R 
picas, estudantis e esportivas. 

Justifica o autor da emenda que há necessidade de desre
gulamentação e simplificação de procedimentos para tal distriR 
buição de prêmios, cuja necessidade é imperiosa a geração 
de recursos para tais instituições. A legislação atual, condicio:. 
nando tal processo à autorização prévia do Ministério da EcoR 
nomia, Fazenda e Planejamento, é burocratizante e inade-_ 
quada à presteza que a realização de tais eventos e sorteios 
normalmente demanda. 

É o relatório. 
No que se refere ao projeto, verificamos tratar de matéria 

não incluída entre aquelas assinaladas como de competência 
exclusiva do Congresso Nacional (art. 49 da Constituição Fe
deral), da Câmara dos Deputados (art. 51) ou do Senado 
Federal (art. 52), ao tempo em que também não se com
preende no elenco de competências privativas do Presidente 
da República, previstas no art. 84 da Constituição FederaL 

Assim, trata-se de matéria tipicamente enquadrada no 
arr. ·48 da Constitujção Federal, que atribui ao Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente da República, o poder 
de dispor sobre as matérias de competência da União, na 
forma de leis. Especificamente, -incide a hipótese no disposto 
no inciso XX, do art. 22 da Constituição Federal, que dá 
competênciª" priv~tiva à Uni_ão para legislar sobre sistemas 
de cpnsórcios e sorte_ios.Tem ~ssento const.itucjonal, pOrtanto, 
a iniciativa do projeto onl"t"elatado. 

Quanto ao mérito, em que pese a justeza e pertinência 
do espfrito que norteia a iniciativa. permitindoRnos analisar 
dois casos ora ocorrentes no çenário de loterias exploradas 
pelo poder público, seja federal ou estadual: 

1 -loterias com número fixo de bilhetes emitidos em 
cada extração, comõ a Loteda Feâerã.l, as loterias dos estados 
e as loterias instantâneas; _ 

2 -loterias com número variável de bilhetes emitidos 
em cada extração, como a Loteria Esportiva, a Loto~ a Sena. 
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No primeiro caso, a venda de bilhetes segue, conforme 
disposto na legislação vigente, o sistema de quotas, divididas 
entre revendedores autorizados, pessoas físicas deficientes e 
a própria instituição respOnsáVel pelo serviço de loterias. A 
alteração do sistema atual, permitindo a qualquer pessoa a 
iniciativa de venda e antecedente aquisição direta à iilstituição, 
tornaria a administração operacional muito cOmplexa, já que 
a venda de bilhetes seria aleatória, com reflexos negativos 
sobre a atividade económica já-eStabilizada dos atuais permis~ 
sionários, além de propiciar a corrup~ãó e· O faVOrecimento 
indiscriminado de pessoas ou grupos. O credenciamento insti
tucional para a aquisiçáo e revenda dos bilhetes, em quotas 
fixas, nos termos da legislação vigente, se nos afigura- -maiS_ 
adequado e operacional. 

No segundo caso, a exploração de tais loterias deve ser 
efetivamente facultada a todos aqueles que assim o desejarem, 
cumpridas as Tormalidades regulamentares que garantam o 
exercício correto e confiável da atividade, principalmente no 
que se refere ao relacionamento e prestação de contas à insti~ -
tuição responsável - no caso, a Caixa Econômlê:~CFederal. 
Tais formalidades, na prática; configuram umidndispensável 
autorização-, que vis_a_ resguardar, principalmente, oS aposta~ 
dores, pela garantia de revendedore~ confiáveis de_l~terias~ 

Pelo exposto, evidente a inconveniência ·cta liberação da 
iniciativa de venda de bilhetes lotéricos, de forma_ indiscri~ 
.minada, porquanto as formalidades mínimas impresCiridíveis 
tornam necessária uma autorização formal da institulçãõ res
ponsável pelo serviço de loterias. 

Somos, assim, pela rejeição do projeto, fiçando preju~ 
dicada a emenda apresentada. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1991. -Nelson Car

neiro, Presidente - Elcio Álvares, Relator - Oziel Carneiro 
- Júllia Marise - Maurício Corrêa - Josaphat Marinho 
- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- José P. Biso! 
- Amir Lando - Magno Bacelar - Chagas Rodrigues -
Jutahy Magalhães- Cid Sabóia de Carvalho - Wilson Mar
tins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19 Secre
tário 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~ 

N• 275, DE 1991 
Determina a indisponibilidade dos bens à vítima de se

qüestro e de extorsão mediante seqüestro e, com ressalvas, 
o de seu cônjuge e de seus parentes, ascendentes e descen· 
dentes, consangüíneos e afins, até o quarto grau. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Após tomar conhecimento da ocorrência dos 

crimes de seqüestro ou de extorsão mediante seqüestro, o 
Banco Central do Brasil determinará a imediata indisponi
bilidade dos bens da vítima; do cônjuge e de seus parentes, 
ascendentes, descendentes, consangüíneos e afins, até ô- quar
to grau. 

Parágrafo único. -o- C6D.juge-; oS-parentes, ascendentes 
e descendentes e afins poderão, mediante a necessidade de 
compromissos assumidos anteriormente e das suas necessi
dades normais, solicitar, ao estabelecimento de crédito onde 
possuam reservas monetárias, a liberação de numeráriO SUfi
ciente para fins que especificar-ãO em reqU-erimento. 

Art. 2~ A indisponibilidade dos bens cessará imediata 
e autornaticam~nte apóS á libertação da vítima. 

-Art. 39 O não Cu.mprimento do disposto nos artigos e 
parágrafo anteriores implicará em crime de responsabilidade. 

Parágrafo único. As penas previstas no que djspõe o art. 
39 serão de detenção de 2 a 8 meses ou multas de 300 (trezen-
tos) a 400 (quatrocentos) dias-nllllta. ~. _ 

Art. 4• O Banco Cenlral do Brasil poderá, desde que 
nãO haja i-e-lação com o seqüestro,~autorizàr operações firi.an
ceiras com as pessoas que menciona o caput do art. 19 

Art. s~ A violação do disposto nesta lei para- fins de 
obter os bens necessários para o pagamento do resgate será 
punida com as penas previstas no parágrafo único do art. 
3• 

Art. 6~ Ficam prOibidas a estipulação de contratos de 
seguro_ e a·formação de consórcios tendo por objeto a cober~ 
tura de risco de seq üestro. 

Art. 7~ O Pqder Executivo regulamentará e.sta lei no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9~ Revogam-se as dispos~ç~es em contrário. 

Justificação 

A finalidade da presente proposição é a de inibir a ação 
delituosa do crime de seqüestro. 

Inspirado na legislação penal italiana que determina o 
bloqueio aos bens da vítima de seqüestro e de seus familiares 
até o 4" garu e que inibiem a ação criminosa, diminuindo 
drasticam~nte a prática destes crimes. 

O objetivo dos criminosos que praticam o seqüestro é 
tão-somente pecuniário. - -

Pretendemos com este projeto de lei obstaculizar a ação 
da prática deste crime que aumenta gradualmente todos os 
dias. 

Convém salientar que, apesar do aumento substancial 
das p~nas de pljsão e da lei dos crimes hediondos, não foram 
suficientes para a diminuição do índice da prática deste famige
rado crime que assola de maneira Vil e ultrajante várias famílias 
brasileiras, além de denegrir a imagem do nos.so País no exte
rior: 

Tomamos o cuidado de proteger o cônjuge e demais pa
rentes das vítimas de seqüestro garantindo-lhes especial trata
mento quanto ao objeto desta preposição. 

Temos a certeza de que, diante da relevância e urg-ência 
de medidas que possam reduzir a prática do crime âe seqüestro 
no País, o presente projeto de lei merecerá a aprovação dos 
ilustres parlamentares. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1991. -Senador Odacir 
Soares. 

(À- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• ].76, DE 1991 

Dispõe sobre a obrigatOriedade da fotogratla do porta
-dor na Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor 
e Carteira de Saúde, e dá outras providências. 

O -congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1" A Carteira Nacional' de Habilitação, o Título 

de Eleitor e a Carteira de Saúde devex:_ão CQnter a fotografia 
do-portador. 
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Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 120 dias da d.ata de sua publicação. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor nã cf_ata de S:U_a publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A obrigatoriedade da fotografia do portador nestes docu
mentos deverá evitar, sem dúvida alguma, muitas das fraudes 
que vêm acontecendo. Não é raro vermos nos noticiários, 
por ocasião das eleições, pessoas votando por outras e, em 
alguns casos, os '•coronéis da borra.cha" juntam os títu1os 
de todos os seringueiros.e seus_fainiliares e votam por esta 
gente sofrida. 

Inúmeros são os ~sos de falsificação 9ª Carteira N a,_ciçmal 
de Habilitação e da Carteira de Saúde_ 

Quando o então Ministro de Desburocr_atiz:;tção, Sr. Hélio 
Beltrão, aboliu a fotOgrafia destes documentos, pensou _que 
estava desburocratizando. Acontece que esses documentos 
sem a fotografia, são meros cãrtõés, póis ê sempre necessário 
que o portador apresente sua Cédula de Identidade. 

Esta lei virá trazer tranqüilfdade para os pOrtadores dos 
referidos do-cumentos, bem como para as autoridades, pois 
com a fotografia teremos uma valorização desses documentos. 

. Estas as razões da apresentação deste projeto de lei, para 
cuja aprovação esperamos contar com o apoio dos eminentes 
pares. 

Sala das Sessões; 9 de agosto del991. -Se®dor Odacir 
Soares. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- deci
são terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 277, DE 1991 

Permite às instituições filantrópicas, esportivas e 
estudantis, promover a distribuição de prêmios mediante 
sorteios, rifas, bingos ou tômbolas, nas condições que espe
cifica. 

O Congresso Nacional decre_!a:_ , 
Art. J<:> É permitido às institUições filantrópicas, espor-

tivas e estudantis, realizar a distribuição de prêmios mediante 
sorteios, rifas, bingos ou tómbolas, desde que atendidos os 
requisitos desta lei. --

Art. 2<:> O uso da permissão dada independe de qualquer 
formalidade, exceto a comunicação à prefeitura local da reali
zação do evento, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

§ }9 A comunicação cont_e_rá, no mínimo, as- segui!J-tes 
indicações: . . _ 

I- nome da entidade, número de inscrição no Cadastro 
Geral de Contribuintes, endereço da sede e do loç.al onde 
se realizará o evento; 

II- informações sobre os prêmios a--serem·soHe3.dos e 
local em que se encontrem, para eventual verificação da fiscali-
zação competente; __ 

III- comprovante da propriedade dos bens a serem sor-
teados ou cópia do recibo de doação. -- - . 

Art. 3<:> A inobservância dªs _condições e requisitoS pre
vistos nesta lei acarreta a respofl:sabilidade civil e/ou penal 
dos promotores do evento ou de terceiros in~er"!:'enientes. . 

Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ ·- _ 

Art. 5<:> ReVogam-se as disposições em contrá_rio. 

-Justificação 

As entidades filantrópicas, esportivas e estudantis, de
sempenham um papel da mais alta relevânCia social. Tais insti
-tuições, em conseqüência da crise ecoilõinica, eilfrentaíil enor
mes dificuldades fi:rianceiras e não podem prescindir do con
curso da comunidade. 

Para continuar dando assistência às pessoas que delas 
dependem, as referidas entidades recorrem aos sorteios, rifas, 
bingos ou tómbolas como a melhor forma de amainarem seus 
problemas financeiros. _ 

Entretanto, a legislação vigente só permite a realização
de sorteios por essas entidades, quando autorizadas pelo Mi
nistério da Fazenda, mediante o preenchimento prévio de 
uma série de formalidades que as interessadas geralmente 
não têm condições de cumprir. 

Na prática, a opção~ de seus dirigentes é a realizaÇãô 
dqs. mencionados evento_s sem a devida autorização, na espe
rança de que a fiscalização competente, cônscia de seus nobres 
objetivos, não as perturbem. Mas tal situação de fato_ não 
favorece nem as entidades nem as autoridades. .. 

_A nossa proposição visa a livrá-las do ónus burocrático, 
inútil e contraproducente de moverem um processo para ob
tenção da licença ou autorização administrativa. Em atenção, 
porém, ao chamado poder de polícia, prevê-se a prévia corou

. nicação do evento às autoridades municipais. -
Em sendo assim, afigura-se_ bem rõ}_zoável e de profundo 

alcance social a nossa iniciatíva, razão pOr que esperamos 
o inestimável apoio dos nobres pares para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1991.- Senador Gerson 
Cama ta. 

(À Comissão de Assuntos Sociais-- decisão termina
tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às ,comissõ~s competentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

OF. N' 10191 CCJ 
Brasilia, 8 de agosto de 1991 

Senhor Presidente 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ que esta 

comissão concluiu_ pela rejeição quanto ao _mérito, do- PLS 
n9 60/91, de autoria- do Senador Márcio Lacerda, que dispõe 
sobre o exercício da atividade económica de venda de bilhetes 
lotéricos, na reunião realizada em 1-8-91. 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de eleva
d-a-estima e consider.ação. - Senadof Nelson Carneiro, Presi~ 
dente 

o sR: PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ CÇom refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a presidência 
comunica ao Plenário cfue, hos-termos do art. 91, §§ zo a 
5'?, do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
pã:ra interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa. para que o Projeto de Lei do Senado n9 60, de 
1991, seja apreciado pelo plenário. 

Esgotado este prazo sem a interposição de recurso, a 
propoSição será remetídã. ao arquivo. (Pausa.) · 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 
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É lida a seguinte: "- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cósta)- Há oradores 
inscritos. 

Brasília, 8 de agosto de 1991 C_on~do a palavra ao nobre Senador Albano Franco. -, 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comundo a· v. Ex• a prorrogação 

por mais 15 dias do prazo para apreciação por esta corriisSãó, 
dos ProjetOs de Decreto Legislativ-o n~s 77 a 81, de 1991. 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de eleva
da estima e consideração. -Senador Jrapuan Costa Júnior, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que vai Ser lido pelo Sr.1~ SeCretário. 

É lido o seguinte: 

Of. N• 11191-CCJ 
Brasflia, 7 de agosto de 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex• que esta 

comissão aprovou o PRS n~ 42191, que "suspende a execução 
do art. 1' do Decreto-Lei n' 2.159184 na parte em que diz 
~com aproveitamento de seus ocupantes'". na reunião de 
7-8-91. . 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de eleva
da estima e consideração. -Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com refe' 
rência ao expediente lido, a Presidência comuniCa ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 2~ a 5~' do Regimento Interno, 
abrir-se-á o prazo de cinco dias para interposiçãO' de recurso, 
por um déciriJO da composição da Casa, para que o Projeto 
de Resolução n' 42, de 1991, seja apreciado pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposiçãO de recurso, a 
proposição será remetida à promulgação. 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)...:. Sobre ã"mêsa, 
requerimento de informação qlle s-erá lido pelo Sr. 1 ~ Secre-
tário. · .. . .. 

É lido os seguinte: 

REQUERIMENTO N• 439, DE 1991 

Requeiro, nos tei'ni0s~r6glffientais~ seja=-s-oliCitada ao. Se
nhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura, a seguinte Infor
mação: --

1 - Se existe unf crondgrártta para a ·constrUÇãO-da -Usina 
Hidrelétrica Rio Manso. 

2- Quando será reiniciada a cõristruç3.o? 
3 - QUal o prazo previsto para a conclusão das obras? 
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1991. - Senador Júlio 

Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento livo vai ao exame da Mesa. (Pausa.) 

Através do Aviso n"' 409, de 6 de agosto corrente, o 
Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao 
Senado a decisão daquela Corte ao examinar o Processo n~ 
TC 021.847/90, a respeito da inobservância de prazos para 
apresentação de contas àquele tribunal. 

A matéria será encáminhada à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização e, em cópia, à ComissãO 
de Assuntos Económicos, para conhecimento. _ . 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguinte_discurso. Sem revisão do ora-dor.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, um dos principais compromissos do Presidente 
Fernando Collor de Mello durante sua me-morável campanha 
eleitoral foi o de resgite de uma aposentadoria digna para 
quem trabalha neste País. 

Como senador da República, empenhei-me, igualmente, 
nesta _Casa para transfo~~r _e)ll realidade o que até então 
era apenas uin sonho de cãmpanha. Em s·ergipe, meu Estado, 
assegurei a.\'$ trabalhadores que, em pouco tempO, haveríamos 
d~ melhoràf"s1:1bst~nci<:!l~~nte a s_i_tuaçJiO ~q aposentado. 

As nOvas conquisfãs dos trabalhadores. 
A lei recentemente aprovadâ Pelo Cong.resso Naci~nal 

e sancionada pelo Presidente Fernando Collor foi, sem dúvida, 
um importante passo nessa direção. 

1 -Através dela, ficou definitivarilen~e assegUrado ova
lor do salário mínimo como piso-para os benefíciOs da Previ
dência. 

2- Assegurou-se, ainda, que os valores dos benefícios 
serão atualizados continuamente, com base na variação inte
gral do INPC. 

3-- Garantiu-se- também que os benefícios da aposen
tadoria serão_ calculados com base nos últimos 3 anOs - na 
base de salários atualizados. 

4-Numa hora em que a Nação é sacudida com lamen
táveis escândalos praticados por funcionários ines_Crupulosos, 
a_nova lei vem intrq9u_zir oportunas medidas de controle que 
redundarão em ação moralizadora da Previdência Social. 

5 -EsSe é o caso da criação_ do Cohselho NaciOnal da 
Seguridade Social e do Conselho Gestor do Cadastro Nacional 
do Trabalhador. A Previdência, daqui para frente, será fiScali
zada, diretamente, pelos seus principais acionistas- empre
gado~ e empregadores. Como Presidente da Confederação 

- · Nacion,al da Indústria e Senador da República lutei intensa
mente para se estabelecer o princípio constitucional tripartite. 
Ai está ele. 

Todas essas, foram conquistas significativas do trabalha
dor brasileiro. Ele bem o merece, por tudo o que-faz para 
o bem deste ~aís. O Congresso NaciOnal e o Presidente Fer
nando Collor reconheceram a sua contribuição. 

. Temos agora UI~].a nova agenda de trabalho. _ . 
-Mas não podemos parar aí. No campo da Previdência 

temos uma obra imensa a realizar. A lei que acabamos de 
aprovar é praticamente uma medida reparadora de injustiças 
intoleráveis. Mas, as soluções de longa duração exigirão, uma 
revisão total de nossos_conceitos, até mesmo de alguns tabus. 

O Brasil tem uma, população enorme e que não para 
de crescer. O problema demográfico é desafiador. Precisamos 
encará-lo com realismo. Vejamos alguns dados._ 

1 -A população cresce e envelhece depressa. 
De acord_o com as_ projeções do IBGE, o Brasil será 

um continente de 170 milhões de pessoas no ano 2000. E, 
o ano 2000 está aí. Já não é uma coisa remota como na nossa 
infância. 

Os mesmos dados indicam que as pessoas de 60 anos 
e mais, que hoje são 8% da população total, passarão para 
14%. OU_ seja, uin incremento de quase 100% em apenas 

-9 anos. 



4626 Sábado 1 O DIÁRIO DO CONGRESSO -NACIONAL (Seçao II) _ Agosto de 1991 

Tudo isso tem enormes implicações para a Previdência. 
Pessoas de 60 anos são quase todas candidatas à aposentaw 
daria. Aliás, no sistema atual, muitos brasileiros de 55 ou 
até mesmo de 50 anos de idade já podem se aposentar por 
ter completado o necessário tempo de serviço. 

O problema da Previdência Social é primordialmente 
atuarial. Na medida em que a expectativa de vida aumenta 
e a população envelhece, as responsabilidades da Pre~idência 
se elevam fantasticamente. · -

2- O crescimento económico desacelera. 
O_ envelheciment9_ da poPulação brasileira, cOloca hoje 

em dia muitos problemas que não tiVemõs nO passado quando 
chegamos a crescer quase 10% para uma população que auw 
mentava 3% ao ano. - _ - · _ _ ~ _ 

Hoje, a população aumenta mais lentamente -é ver-dade 
-mas são quase 10 anos que nosso PIB fica: abaixo do cresci
mento populacional! Isso é gravíssimo. Quando a pOpulação 
cresce e a produção decresce, obviamente, o_povo empobrece. 

3-O envelhecimento se acelera. 
Mas, a nossa população, além de crescer depressa, enve

lhece ainda mais rapidamente. Estamos, portanto, dentro de 
um quadro que combina baixo crescimento econômiC_Q, alto 
crescimento populacional e rápido envelhecimento da popu
lação. 

É claro, ninguéni vai dizer que nossa população é velha 
como as populações da Europa ou Japão, por exemplo. Entre
tanto, a população brasileira está envelhecendo, ao ladQ de 
um contingente ainda gigantesco de jovens que dependem 
do trabalho dos mais velhos. 

4- Os jOveiis dependem muito dos mais velhos-. 
Isto representa um problema adicional para o Brasil, pois 

faz muita gente jovem depender do trabalho de pouca gente 
mais velha. É a chamada "taxa de dependência". - -

No Brasil, a dependência dos mais jove-ns é-m-uftõ grande. 
No Japão, por exemplo, duas pessoas trabalham para sustentar 
uma que não trabalha - porque é velha ou jovem demais 
para poder trabalhar. Ou seja, a relação é 2:1. 

· Entre nós, quase a metade da nossa população ( 45%) 
é dependente do trabalho da outra metade. A relação, portan
to, é 1:1. Enquanto no Japão duas pessoas trabalham para 
manter outra que não trabalha, aqui, apenas uma pessoa traba
lha para sustentar outra que não trabalha. 

5- Ecdriofuia, -Educação e Produtividade 
Até agotã~ falamos tão-somente na taxa de de_p~ndên~a. 

Além disso, há a questão da produtividade. No Japão, nos 
Tigres Asiáticos, Estados Unidos e Europa, a produtividade 
do trabalho é elevadíssima em decorrência, _em gran-de parte, 
do bom nível educacional da pOpulação, em geral, e da mão-
de-obra, em particular. _ 

• No Brasil, cerca de 114 da população economicamente 
ativa são analfabetos ou tem menos de 1 ano de escola; entre 
os restantes, a grande maioria tem menos de 4 anOs de esCOla. 
Isso é muito poucô. No Japão, cercã de 80%.d:un,ão:de-obra 
têm 12 anos de escola. Sem falar na qualidade da escola, 
é claro. 

O que tudo isso tem a ver com a questão pi'evídenciália? 
Muita coisa. Para uma análise adequada do assunto, temos 
de jogar com todas essas variáveis. ___ ·-- · 

O quadro é claro. (a) O Brasil tem uma população que 
airtda cresce muito--depressa; (b) tem um enorme contingente 
de jovens que precisa de raros empregos; (c) tem um número 
crescente de idosos que precisa de assistência médica e aposen
tadoria; (d) e, em contrapartida, tem baixo crescimento econó-

mico e baixa produtividade. Isso tem muito a ver com o futuro 
do sistema previdenciário. 

- Se nada for mudad~. teremos, no futuro próximo, o colap
so do sistema. Uma solução definitiva, demanda mexermos 
simultaneamente nas variáveis indicadas. Ou seja, precisamos 
(a) Voltar~ crescer para criar empregos; (b) melhorar a educa
çáo para elevar a produtividade; (c) e, em conse_qüência, pro
duzir maiS recursos para atender os mais velhos. 

O Sr. João Calmou --Permite-me-v. E:ré' um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Concedo a_ palavra a V. 
Ex. 'I! 

: _Q Sr. João Calmon - Nobre Senador Albano Franco, 
quando V.- Ex~ estava proferindo o seu brilhante discurso, 
faltou energia elétrica no plenário do Senado. Por incrível 
que possa parecer, até a energia cOnspira ·contra a Educação 
em nosso País. Eu gostaria de felicitar V. Ex~ pela objetivi
dade, pelo brilho do seu pronunciamento e, ao mesmQ tempo, 
destacar o interesse qué a Confederação Nacional da Indús
tria, sob a sua esclarecida e dinâmica líderança, teni dedicado 
à causa 9.e educação. O Sesi.e o Senai são credores da gratídão 
do Brasil pelo relevantíssimo serviço que V. Ex~ tem prestado 
à educação, na área da indústria, da formação profissional. 
Eu estimaria, apenas, que essa atuação que se deve, em grande 
parte, ao seu_ dinamismo se ampliasse cada vez mais. A indús
tria brasileira tem revelado sempre uma sensibilidade invejável 
para a transcedenta1 importância do problema da educação. 
!\.:leus parabéns ef~sivos a .V· Ex~ 

O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador João Cal-
mon, sintC?-m~ feliz e honrado pelo aparte de V. Ex•, principal-_ 
mente pelo reconhecimento dos brasileiros à sq.aabD~gação, 
à ~ua d~_dicação e espírito p-úblico, principalmente em relação 
à educação. -

A História fará justiça ao trabalho de muitos anos que 
V. Ex.! vem fazendo a favor da educação. Está aí o texto 
cons_tifucional como uma _vitória de V~- Ex~ Fico, realmente. 
sensibilizado e incentivado por esse aparte. Procurarei lutar, 
cada vez mais, à frente do sistema CNI. que englo_ba Sesi, 
Senai, pela educação, porque não alcançaremos o pleno desen
voJvimento deste País se não obtivermos educação para o 
nosso povo. Muito obrigado, nobre Senador João Calmon. 

6- Nec_essidade de um planejamento populacional. 
Mas, é inevitável também planejarrnos nosso crescimento_ 

populacional. Este, é verdade, é mais lento hoje do que no 
passado. Já houve tempo em que cres_cíamos a mais de 3% 
aà ano. Atualmente, baixamos para 2%. Mas, não podemos 
nos iludir com isso porque esses 2% caem em cima de quase 
150 .qillhões de habitan-tes-~ 0- que dá 3 milhões por ano. 

o-~lém_-~isso, é preciso íembrãr ·que o alto creScimento 
dO passado- pressiona o mercado de trabalho do presente. 
As criança~ de ontem são os 2milhões de jovens que hoje 
precisam de novos empregos a cada ano. -

Finalmente, é precisO tepetir que o envelhecimento da 
nossa população está sendo rápído. Cóin ele vem as novas 
necessidades de atendimento à saúde e aposentadoria. _ 

Repetiildo, se nada for mudado, os mais velhos, que 
aumentam rapidamente, cOrrem o riscO_ de encontrar a Previ
dência com os cofres vazios. 

7 -A necessidade de formalizar o mercado de trabalho. 
É por isso que precisamos olhar para frente e -tomar medi-

das já. Além da armadilha demográfica_, há inúmeras distar-
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ções a serem examinadas agora. Por exemplo, a população 
economicamente ativa do Brasil está em quase 59 milhões..__ 
Destes, só 30 riiilhões contribuem para a Previdência SOcial, 
ou seja, pouco mais de 50%. 

Até mesmo entre os que trabalham como empregados, 
o quadro é grave. Nessa categoria, há 39 milhões de trabalha
dores. Destes, apenas 23 milhões tem carteira de trabalho 
assinada. OU seja;-ma]s de-40% aos empregãdos_ não têm 
vínculo empregatíc!o e, portanto, nada contribuem para a 
Previdência Social. Ocorre que, nO-s próximos an6s," eles po
dem vir a ter carteira assinada - assim espero -- e, nesse 
caso, estarão aptos a receber assistência médica e aposenta
doria, tendo passado boa parte de sua vida útil sem nada 
contribuir. 

8-Os lim-ites da aimsenfadoiia por tempo-a:e s_erviço. 
As distorçOes~do nosso sistema não param aí.-Conio todos 

sabem, o modelo previdenciáii0 brasileiro se baseia na transfe~ 
rênCíã. da contribuiç-ãO dos que produzem para pagar as despe~ 
sas de aposentados que, teoricamente, não podem mais produ~ 
zir. É a aposentadoria por tempo de serviço. -

Estamos diante de um preceito coristitucional e, como 
tal, temos de respeítá~lo. O fato é_ que muita gerite se aposenta 
cedo e continua trabalhando. Será que as receitas. do nosso 
sistema prevídenciário -sérão suficientes? Que taXa de áesciw_ 
menta económico será necessária para aguentar tudo isso? 
Para quanto deveria subir os 58% de contribuintes atuais? 
Em quantO tempo? · - - --

9 -Como" 6Vítaf Uffi COCktail explosiVo? 
A combinação de envelhecimento rápido, crescimento 

demográficO COritfrii.io e: desenvolvimento econÓ!llÍCO lentQ_ dá 
um cocktail explosivo; Muitos paíSes quebraram por causa 
disso e ·com populaç-ões infinitamente menoreS d_q -que a nOSSa, 
corno foram os casos do Uruguai e_chiie. DepoíS disso, resol
veram mudar seus sistemas de previdênCia sOcial. 

Falawse muito no-caso-chileno. A aposentadoria no Chile 
é por idade: _65 __ anos para o homem e 60 para a mulher. 
A expectativa de vida é de 73, enquanto a nossa é de 65. 
O .chileno que se aposenta, passa a receber beneffCioS de 
um fundo de pensão que é uma espécie de poupança. O maior 
benefício é deUS$ 1,300 por mês. No Brasil, é deUS$ 480. · 

Não se pode querer imitar outros países. Mas, também, 
não se deve ignorar as experiências bem sucedidas. Nos países 
que tem fundos de pensão, os próprios sindicatos de trabalha~ 
dores se interessam muito por sua gestão. A quantidade de 
recursos.. é imensa e as aplicações podem render bastante. 
Geralmente, os recursos sáo aplicados no mercado financeiro, 
em títulos públicos, ações de empresas, carteiras hipotecárias 
etc. O fato é qUe," qúem está nesse sistel)la-não deseja: sair 
dele. 

10 --Sr. Presidente e Srs. Senadores: as alternativas para
salvar a Previdência. 

A armadilha demográfico~econ_ômica do Brasil exige uma 
reflexão serena sobre o assunto. Temos -que considerar as 
várias alternativas para se resolver o problema. Já se falou 
em fazer a arrecadação sobre _o faturamento das empresas 
e não sobre a folha de salários. Há quem advogue combinar~s_e 
aposentadoria por tempo de serviço com idade mínima. Há 
os que defendem a aposentadoria por idade, com uma entrada 
paulatina no novo sistema --subindo a idade, gradualmente, 
de 60 para 65 anos. Há os que pensam suspender o pagamento 
de b_enefício dos que se aposentam e voltam a trabalhar. 

Não tenho posição definitiva. Quero de_bater o assunto. 
Sugiro que estã Casa tome a iniciativa de reunir as experiências 

bem sucedidas no campo da Previdência Social e lidere o 
debate para que evitemos a ·catastrófica armadilha. O que 
está em jogo é a so_brevivência do sistema previdenciário e 
do próprio trabalhador_ brasileiro. 

O Presidente Fernando Collor cumpriu sua palavra·. Com 
sua sensibilidade, atendeu o_lado_ h_umano do aposentado. 
Com seu patriOtismo, fez cumprir a Constituição_. Mas, agora, 
temos de nos preparar para uma solução definitiva para o 
problema. Algo que vá além da reforma atual. Algo que possa 
inspirar Ufua solução duradoura e até mesmo uma reforma 
constitudori.al em bases realistas. 

Nós, Srs. Senadores, nesta Casa temos o dever de respei
tar a Constituição e~ ao mesmo tempo, buscar aperfeiçoa
mentos. :É hora de estudarmos seriamente o assunto. Nesse 
momento, é nossa obrigação explicar isso à-Nação e propor 
as mudanças necessárias. Essa é a nossa próXima- campanha. 
Aqui estoU,- portanto, para aplaudir o que aprovamos_ e de~ 
mandar mais um passo. Com_ a _ajuda de Deus, venceremos 
também essa etapa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amir Landa. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB -RO. Pronuncia o se
guinte âiscui'so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não podia, nesta hora, deixar de fazer uma 
breve reflexão sobre o que vem ocorrendo no meu Estado 
de Rondônia. 

Estou em Rondônia há aprox.imadamente 20 anos, como 
advogado do Incra, depois como profissional liberal. Acom
panhei a vida do Estado de Rondônia, da sua terra e da 
sua gente._ Este assunto, no que ta~ge especificamente ao 
narcotráfico, ainda nos idos de 1974, em relatório sobre a 
criação de um projeto de colonização que engloba, hoje, q_ua~ 
tro municípios: Vilhena, Colorado, Cerejeiras e Cabixi, dizia, 
naquela ocasião, que Rondônia era uma fronteira aberta ao 
tr.Uko de drogas, ao contrabando, ao descaminho; que Ron~ 
dónia- nos seus 1.300 Km era uma porta aberta ao tráfico 
da cocaína produzida nos países vizinhos, como a Bolívia, 
sobretudo. E, nesta época - ainda me lembro q-u-e a Polícia 
Federal detinha um pequeno contingente desarmado- numa 
missão de combate à grilagem de terras públicas, onde uma 
colonizadora chamada Itaporanga, que se intitulava dona de' 
1 milhão e 50U mil hectares de terras públicas, passando~os 
a _"colonizá~las", a dividi-las vendendo os_ lotes no Sul do 
País, a Polícia Federal não tinha mais do que duas metralha
doras, sendo que, naquela oportunidade os demais integrantes 
da comitiva tiveram de portar algumas espingardas de servi
dores do Incra, para realizáwla. O narcotráfico hoje dispõe 
de recui'Sos inSOndáveis e já dispunha também naquela época. 
, não verificamos uma ação. efich~nte de combate efetiVo ao_ 
narcotráfico; Porque a Polícia Fedefal encontra-se ainda desa
parelhada. Li nos jornais, no curso do ano passado, que sequer 
havia recursos para combustível para as viaturas, visando à 
perseguição de _crimiriosos. Entendemos que a Amazónia, na 
sua_imensidão, é um paraíso para as atividades ilícitas e, sobre~ 
tudo, no que tange à questão do narcotráfico. Contudo, recla
mamos sempre desta tribuna uma presença mais efetiva da 
União_ e dos seus órgãos, sobretudo, em Rondônia. Porque 
a população quer estar sob proteção do estado, a população 
necessita da presença da Polícia Federal para lhe dar segu
rança, numa área que sabemos que é extremamente delicada 
e perigosa â vida, inclusive, do cidadão. Diante deste crime 
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ou desta atividade ilícita, a garantia estã apenas- em quem 
não vê nada, em quem não escuta nada, em quem não fala 
nada. Af, a lei é -iniplacável, não há o perdão, não há miseri
córdia. 

No entanto, entendemos- que ·não se pode generalizar 
de forma tão abrangente e traçar este quadro horrendo de 
Rondônia como se lá fosse um covil de bandidos, assassinos 
e narcotra:ficantes. Rondônia não tem o privilégio da exclusi
vidade da prática criminosa~ Longe disso, Rondônia at:::! tem, 
como repito aqui, o que jã-3firmei alhures, que Rondônia 
tem um dos índices de criminalidade mais baixos do País. 
E Rondônia é a representação mais real da brasilidade, porque 
para Rondônia foram os nordestinos, os paranaenSes, os gaú
chos, os capixabas, para Rondônia migraram os pov-os de 
todos os estados da Federação, tangidos às vezes pela miséria, 
pela fome, tangidos pelas condições adversas nos seus locais 
de origem, e que não tiveram sequer a opor.unidade de exer
citar o direito fundamental do cidadão que é o de viver onde 
naSce!J.. 

O Sr. Oziel Carneiro- Pen:níte V. Ex' um aparte~ Sena
dor Arriir LandoJ 

O Sr. Divaldo Suruagy -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Dando a preferência ao pedido 
do Senador Oziel Carileiro, em seguida ouvirei, Coril muito 
prazer, o nobre Senador Divaldo Suruagy. - -

O Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senador Amir Lando7 faz 
V. EX• nesta manhã um diS"curso de grande importância, 
abordando a questão deprimente, que hoje é manchete nacio
nal, referente a acontecimentos ligados ao narcontráfico- no 
Esta-do de Rondônia, Gostaria de solidarizar-me V. Ex• sem 
dúvida, há uma dificuldade muito grande de fiscalização na 
fronteira da Região Ainazónica com os países ·viZinhos, mas 
é preciso também que se diga que há um descaso do governo 
da União para com a Região Amazonica, prindpalmente de
pois que se criou um plano económico voltado para a recessão, 
e se começou a desativar todos os programas que ali estavam 
sendo implantados. Lembre-se V. Ex•, quando nos idos da 
década de 70, no infcio dessa década, nós, V. EX1' e eu, prOcu
ramos ali, cada um na sua função, desenvolver atividade agro
pastorais. V. Ex• como Coordenador do Incra e eu como 
Diretor do Banco do Brasil. Já~ por váriaS Vezes, Senadores 
da Amazónia têm chamado à atenção -do GoVetllo Federal 
para o abandono em que está aquela área. Refere-se V. Er 
aí ao desaparelhamento da Polícia Federal, e eu gostaria de 
lembrar, nesta ·oportunidade, que houve uma concepção ex
traordinária de programa no GovernO do Presidente José Sar
ney, para que se fizesse um entrosamento, uma atuaçáo con
junta de todas as repartições, de todas as autoridades, fosse 
da área federal, estadual ou municipal daquela região: o cha
mado Projeto Calha Norte. O que se verifiCou fOi urriã reã.ção 
imediata de pessoa o Brasil, esta é a verdade que anunciaram 
que se estava fazendo a militarizaÇãO da Amazónia, como 
se fosse possível millitarizar a Amazônia. Isso é impossível 
até pela sua extenção e, também, em razão da falta de recursos 
disponível para tal. E o Projeto Câ.Iho Norte foi desativado. 
Tivemos o epsódio de agressão a um posto do ExércitO e, 
agora, estamos assistindo à ampliação do problema do narco
tráficó~ que está-se tr~risferindo de Calí para a nossa R~g!_ão 
Amazónica. E V. Ex' faz muito bem em dizer que Rondôn1à 
não é exceção, porque se a análise for aprofundada, vamos 
veririfcar que as nossas frOnteiras estão abertas ao narcon-

tráfico. Já há notícias~ inclusive afirmatiVas de autoridades, 
de que até os nossos índios estão sendo usados como mensa
geiros e transportadores de cocaína. meus parabéns pelo dis
curso que V. Ex• faz, salvando a honra e a dignidade de 
muitas pessoas honestas que trabalham em Rondônia pelo 
engrandecimento do Brasil. 

O SR. AMIR LANDO- Nobre Senador Oziel Carneiro, 
agradeço o oportuno aparte de V. Ero, que dá um testemunho 
eloqüente de quem conhece Rondônia, de que se sensibilizou 
como diretor, na época, do Banco do Brasil, para dar o apoio 
indispensável à agricultura do meu Estado de Rondônia, quan
do hoje se nega qualquer espécie de financianiento acima 
do Paralelo 13. . 

É exatamente esta a realidade da Amazónia. O que vem 
ocorrendo não é coisa nova, o que se quer é fazer um descul
pem-me a expressão muito chula, vulgar- A questão do nar
contráfico é antiga; a POlícia Federal tem relatórios - eu 
vi - desde há mais de 15 anos, contundentes nesse setor 
da si.Iã írD.portãnCia- de combater essa guerra que dia, porque 
é Uma guerra desigual. O Q.ue me preocupa é que de repente 
se quer desviar as atenções da Nção inteira, com problemas 
gravíssimoS n-o Sul, nas periferias da nossa cidade. O narco
tráfico atual em todo _o_ País. Veja-se o Rio de Ja'tneiro, veja-se 
São Paulo, sem com isso querer ofender a dignidade desses 
Estados, mas para dizer que lá também existe um ambiente 
carregado dessa prática odiosa e nefanda que diz respeito 
ao tráfico de drogas. 

Mas, em vez de darem-se os recursos os indispensáveis, 
como_fez V. Ex~, aq Estado, e __ manter uma presença mais 
efetivã.; o que se faz é jogar Rondônia nu-ma imensa fos-sã 
fétida- e, com isso, tentar nivelar a todos, como se há fosse 
o minho do mal, como afirmei em recente artigo publicado 
no· jorjal Correio Braziliense. 

O Sr. Divaldo Suruagy - v: Ex• me pemiite um aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Com prazer, ouço V. EX'. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Amir Lando, reco r
, do-me muito bem que há cerca de 10, 12 anos, Rondônia 
1 era apres-entada para todos o Brasil como um novo Eldorado. 
Era a perpectíva da abertura de novas fronteiras do desenvol
vimento brasileiro: milhares de gaúchos, de paranaenses, de 
nordestinos, de paulistas deslocaram-se para Rondônia atraí
dos por essa publicidade que enfatizava -a beleza. os encantos 
e a potencialidade de Rondônia. Por trás desse êxodo, eviden
temente, devem ter surgido distorções sociais, perfeitamente 
compreensíveis em qualquer deslocamento de massa humana 
ocorrido nas mais diversas regiões do mundo. O que é preocu
pante é que bem sabemos -, além dessa imagem negativa 
que se está criando em torno de Rondônia, por trás existe 
algo mais sério, mais profundo. Primeiro, deslocar as atenções 
do País dos ~problemas mais graves, como que confundindo 
a opinião pública brasileira. Recordo-me, há poucos dias, 
quando a televisão anunciava, através de um locutor com 
voz bombástica, a grande conquista: "Agora, mais de 4 mi
lhões de aposentados vão ganhar·o salário mínimo". Eles 
passavam de oito mil para 17 mil cruzeiros! Mais de 4 milhões 
de pessoas! Esse é um problema grave. O que observamos 
no mundo todo? Os Estados Unidos colocam-se como se fos
sem vítimas da Colômbia e da Bolívia, quando o narc_otrá_fi_ço 
existe porque há um grande mercado~ como o dos Estados 
Unidos, que alimenta todo esse sistema produtivo de cocaína. 
E agora a imprensa mundial coloca os Estados Unidos como 
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vítima da Colômbia, como vítima da Bolívia e agora, também, 
do Brasil! Vários parlamentares dos Estados Unidos que estão 
em visíta ao Brasil visitaram ontem o Congresso brasileiro 
e deixaram claro que vã<r exigir maiár -rigor, como se eles 
foss.em vítimas e não os maJOres responsáveis, OOin aquele 
mercado imenso, com poder de compra incomensurável, pos
sibilitando a acumulação de enormes fortunas. Isso é também 
verdadeiro a nível brasileiro. Então, o grande mercad~ de 
consu111idores de_ drogas, onde se encontra? Encontra-se em 
São Paulo, no Rio de Janeiro" e ·aq-ui em Brasi11a. Li, hoje, 
um dos nossos Jotrt3iS- iiUe ln aiS de 1~0 m11 Jovens biasileiroS

estão envolvidos com' drogas. Então, se coloca Rondônia como 
se fosse o bode exptatório, responsável por todo esse narcotrá
fico·; quando isso existe em furiÇão do poder de compra. E 
por,que ainda não se extinguh.1 ó harcotráiiCo no mundo todo? 
Por 'uma rázão simpleS:· é que a elite é quem consome; são 
os filhos da elite que c;onsomem, porque têm poder de influên
cia, têm pOder de deéisão, e a-elite não deseja que seuS filhos 
sejam sa.crificados. Isso me faz lembra por que--o Egiic>; que 
era tã;o radical contra Israel, fOi O prínleirO ã faier as pazes 
com esse pafs.-- Foi SifilPles:. Sã.dat', quando assumiu a presi
dência do Egitó, come·çou-a·mandar os _filhÓs da elite para 
a gueira. EnCJ.i.Ianio' eStáva -·morrendo a massa, tudo bem!, 
eles ã.l~rÍieritavam.o ódio, alimentavam aquela guerra religiosa 
e. tal~ _mas quando começaram a morrer_ os iílhos _ _da_ elite 
foi diferente, vamos paiar coiri essa gUerra, VaniOS logo fazer 
um acórdo. For à nianeifa: niais fácil que Sadat son.seguiu 
para esta~elecer a paz ,entre Israel e o Egito •. É o que está 
acont_ec~ndo e precisa ser. dito com toda a clareza. A elite 
é a r~ponsável, mas como ela tein poder de influênCia 'e_ 
decisão, então nunca se· acabã.rá co'm O narc"o"tr_áfi.co, éDquaD.to 
nãó -sé aéãbar d Cóns'umci da elite. EntãO; sâo os ".filhinhos 
de papai" que são os grandes consuQlidores_ de drogas. Essa, 
a grande verdade. Pessoas que estão exercendo cargos influen
tes hoje, no Pãís~ ·comO exerceram no-paSS3.d0, ou fórã.ln, 
ou são ainda consumidores de drogas,_~I]:tão,_ q·gue·ac~n.tece? 
Tudo isso passa ã. ter um poder enorme de influência de deci
são. Quero me Congratuhir com V. :Px' pela defesa que 'faz 
de seu estado, pela def~sa que faz das· regiões' oprim-idas, 
pela defesa- que faz' das ~egiões ·sUbdesenvolvidaS porque as 
regiões desenvolvidas. são as que são resp-onsáveis por' essaS 
distorçõeS sociais. Rondônia tem tantos homens de .bem que 
mandou V. E~ e o Senador Odacir Soares para a- Câmara 
Alta do Pais. -

O SR. AMIR LANDO -- Agradeço a benevolência de 
V"' Ex~, mas não poderia deixar de fazer algunS comentários. 
ao seu brilhante aparte. , , · . . . . " .. _ . 

V. Ex~ adiantou, por racio_cíi11õ- lógicO, o que pretendia 
dizer. Temos, também, de.combater o outro pólo do narcotrá
fico, que é o consumidor, que são-os centros de consumo. 
Só existem produção e tráfico potque existem consuniidores, 
existe procura, e quem consome são exatamente aqueles que 
como V. Ex• disse muito bem, querem nos colocar como 
vilões nessa história, pórquanto não há dúvida de que Rondô
nia é um mero corredor. Eu, evidentemente, não aprovo a 
ação daqueles que se engajam nesse processo-criminoso. Para 
esses criminosos a cadeia sem complacêricia. Não apenas o 
estrépito, não apenas o escândalo porque, Srs. Senadores, 
o que eu verifico_ é que tudo isto _está armado para, uma 
vez mais, consagrar-se a impunidade, que decorre, sobretudo, 
do julgamento que se faz de forma atrabilíária-. 

A propósito, quero chamar a atenção de V. Ex~s pilra_ 
o escândalo da Previdência. Qu_e_ resultados práticos_ tivemos 
até agora? O património monstruoso do povo brasileiro_, por
que este património não é nem dO Estado, é do povo, é 
do contribuinte, é dos que participam da Previdência - e 
foi desviado, essa incomensurável quantia de recursos que 
não volta mais ao património público. Vão mas não voltam 
mais, e é-3.ssim que _se cria, a cada dia, um novo escândalo 
P.ara encobrir a impunidade do_escândalo do dia anterior. 
E assim que, exatamente, se volta hoje para Rondônia, fazen
do cair no esquecimento os grandes problemas nacionais, co
mo bem disse V. Ex\ como é o caso dos aposentados, .em 
que quatro milhões de pessoas passaram a ganhar __ Q salário 
mínimo. Isto, sim, seria motivo de preocupação nacional. Mas 
tal, apenas um locutor sensível ao problema ousou falar, e 
o testo é o abissal silêncio. 

É esse País que esconde os grandes problemas e cria 
outi'os problemas, que é um caso de polícia, não_ é um caso_ 
de comoção nacional, é um caso de polícia, que deve ser 
inve5:tigad9 e punido de forma implacáveL Acho que é grave, 
mas não é motivo para a Nação inteira" desviar~se dos seus_ 
grandes desafios, como os da fome, da miséria_e_ da corrupção 
que assolam todos_ os recantos do País, e só Rondônia é lem
brado. 

Quem está envolvido deve pagar com uma punição, mas 
não se deve transformar Rondônia nesse moinho do mal,· 
volto a repetir, e vou repetir muitas outras veze-s. 

O Sr. Maurício Corrêa- Pe~ite-~Jle_v_. E~ um aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Ouço o nobre Senador Maurício 
Corrê a, cOm inuito prazer. ' 

O Sr. Maurício Corrêa -Seri_ãdQ_r Amir :Lando, constran
gedoramente, temos verificado que, ultimamente, o Estado 
de Rondônia tem permanecido nas manchetes dos jornais-. 
0 primeirO grande incídente foi eX3.tamerite o aSsissin:a.to~_do. 
Senador Olavo Pires, que V. Ex.~ substitui e cujo .deslinde 
até hoje não foi esclarecido à opinião pública brasileira. Tive
mo.s o incidente que envolveu o Deputado Nobel 
Moura com a Deputada Raquel Cândido, uma parlamentar 
com ul!la atuação pertinaz, mas também com um· passado 
cheio de nuanças, inclusive com reiterados pedidoS para que 

-seja liberada para ser processada perante o Supremo Tribunal 
Federal; tivemos o escândalo do próprio Governador Jeró-

, nimo Santana, as acUsações estão nos jornais, a prisão da 
sua mulher em Brasília por ter-se apropriado de dinheiro dós 
cofres do Estado de Rondônia; tivemos ainda, o incidente 
lamentável, melancólico, da apreenção de 554 quilos de cocaí
na em posse do irmão do Deputado Jabes Rabelo. Por tudo 
isso o estado ficou na ordem do dia. E, mais do que isso, 
vários outros incidentes do_ passado e que estão acontecendo 
ainda no estado. Li o artigo de V. Ex• no Correio Braziliense 
e achei de extrema oportunidade. Outro dia, ainda o advertia, 
no bo·m sentido, perguntando porque não ·ocupar a tribuna 
do Senado para fazer a separação entre o joio e o trigo. -

O SR. AMffi LANDO - Devo dizer que recolhi a sabe
doria de V. E~• e tento.fazê-lo ·agora, embora de form_a tão 
pálida, dentro dos meus limite.s. 

O Sr. Maurício Corrêa- Vejo que V. Ex~, hoje, ocupa 
a tribuna para esclarecer essa situação. Gostaria de endossar _ 
plenamel!te, Senador Almir Lando, as preocupações postas 
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por V. Ex• Na verdade, o estado é novo", houve .uma a fluência 
grande de brasileiros_, que para lá foram esperançosos, na 
busca de encontrar um porvir mais saudável, mais 
seguro para si e sua fainília. Trata-se de um estado que tem, 
portanto, uma composição heterogênea muito grande de brasi
leiros de todas as tendências, de todos os segmentos, inclusive 
de todo o território nacioilãl: Tudo isso criou um estado que, 
pela sua própria economia, se desenvolve. Houve um mo
mento em que grande parte da população brasileira, que esta
va em busca de emprego, dirigia-se para Rondônia. É-natural, 
evidentemente, que surgissem os aventureiros, os-inescrupu
losos, as pessoas que fossem lá para se aproveitar dessa situa
ção de crescimento, de implantação- do novel estado .. Mas 
devo dizer que a Representação do Estado de Rondônia, 
aqui no Senado, faz jus a esse título de senador da R~pública. 
Os trés senadores são companheiros da maior respeitabili
dade, são homens públicos de vida ilibada. V. Ero, por exem
plo, tem-se mostrado um senador cuidadoso, um homem ex
tremamente dedicado às questões intelectuais e, evidentemen
te, precisava dar essa explicação, para-dizer que Õ povo de 
Rondônia, a sua grande população, nada tem a ver com isso; 
são acidentes que acontecem. É preciso, Senador Amir Lando, 
acontecer o que V. Ex• sugere: a apuração imediata desses 
fatos, a condenação desses envolvidos, para que o estado 
seja expurgado desse lixo que· o compromete. Daí por que 
quero cumprimentar V. Ex~ pela oportunidade do seu pronun
ciamento e dizer que temos homens excelentes no estado, 
temos um povo extraordinárianiente bem-formado em Rondô
nia. É preciso, portanto, que esses que-denigrem, que procu
ram transformar o ideal daquele povo, que praticam irregula
ridades sejam levados_ ao _seu d_evido lugar, a fim de que o 
estado possa ter a marcha do seu progresso. Que a Polícia 
Federal acione seus mecanismos para que os inquéritos sejam 
acelerados, que a Justiça cumpra sua missão para que o Estado 
de Rondónia possa viVer" com tranqüilidade. Tenho certeza 
de que é isso que todos_ nós, brasileiros, desejamos, especial
mente os integrantes da bancada de Rondônia. Felicidades 
a V. Ex• 

O SR. AMffi LANDO- Senador Maurícío.Corréa, em 
primeirO lugar, queria agradecer a generosidade de V. Ex' 
no que tange aos comentáriOs à minha modesta pessoa. Sou 
um homem público, um advogado que foi para Rondônia 
-como eu disse -há vinte anos. Empolguei-me com aquela 
terra e aquela gente. 

É eVidente que Rondônia - como bem disse V. Ex~ 
- é uma representação da tessitura s-Qcial deste País. Pafã 
lá também aCudiram aventureiros e bandidos de toda esp-écíe-. 
Certa feita fentei escandir Um verso; dizendo -qUe "o santo 
e o pecador a1i se igualam, sob o manto protetor da floresta". 
Para lá fOi'am, também, condenados; lá se esco-nderam procu
rados pela polícia. Mas não é apenas essa gente que habita 
nosso estado. Não é esse o tom, a essência da nossa gente. 

Sempre fui devotado aos mais humildes. Como procu
rador do Incra, lembro-me bem que chegavam milhares de 
brasileiros, com filhos nos braços_ e esperança n<l t:"bração, 
que queriam apenas terra para trabalhar. E 1~ se estabeleceu 
um conflito entre os terratenentes e os sem-t~a, e nós procu
ramos sempre dar albergue aos sem-terra, córtando os latifún
dios, dando terra àqueles que tinham sede e fome, porque 
queriam um taco de terra para trabalhar. Essa gente desbravou 
a floresta e enfrentou toda a -sorte de dificuldades, inclusive 
muitOS pagaram com a vida. 

Falo e repito, sempre, porque me comoveu um quadro, 
Srs. Senadores, que eu vi: uma mãe com três filhos ado_en
tados, infectados com malária, e deixando mais dois inse
pultos, porque não tinha forças para enterrá-los, sem sequer 
ter a presença da autoridade para lavrar o óbito ou do médico, 
anteriormente, para salvar-lhes a vida. Isso me faz, inclusive, 
perder o meu senso racional para ser tomado de um sentimento 
que talvez só a arte é capaz de imortalizar. 

Então, esse foi o quadro, essa gente foi enxotada para 
a Amazônia. O Governo lançou uma campanha- como bem 
diss.e_ o Senador Divaldo Suruagy. como disse V. Ex~ -para 
desafogar os focos de tensão -social, os- fOcOs de misétia -no 
Sul do País, levando essa gente para aArp.~ónia. 

E, com a mudaº-ça dessa pressão internacional - isso 
precisa ser dito -, nós toPos_ de Rondôn_ia nos tor~a~os 
delinqüentes ecológicos, mim pi:ime"iià trlomento, e; agOra, 
delinqüentes do narcotráfico .. Isso não é verdade. 

O-Sr. Maurício Corrêa _:_Senador Amii' Lando, permi
ta-me apenas um esclarecimento. O que ãCOntece nO Brasil 
é uma onda para ·descaracterizar, para jogar Sobre o Congfesso 
Nacional a culpa de tudo que acontece. Nós somos o saco 
de pancada desta Nação. O Poder Executivo ·goza de uma 
certa imunidade porque manobra o Orçamento, detém 
a mfdia, controla o dinheiro. O Poder JUdiciário, por um· 
atavismo, torna-se indene a qualquer tipo de acusação, de 
censura, de crítica. Tanto é que temos ·visto aí o nepotismo. 
Agora, recentemente, quase t<;>dos os Tribunais tie Justiça 
do Brasil, os TribuD.ais- de Alçada, os Tribunais Re-gionais 
do Trabalho, aplicaram o aumento decorrente da_Medída Pro-. 
visória n9 296. Entretanto, ·as críticas vi~rani parã cimá ·do 
COngresso Nacional, como se fôssemos os _únicOs culpados. 
É preciso qu"e se distinga que há senadOres que não~ CUmprem 
suas obrigações, como há deputados que não cumprem suas 
obrigações, mas a maioria é composta de senadores do maioi:' 
respeito, parlamentares dignos e honrados. E o que tem acon
tecido é que a rede Globo e quase todos os jornais brasileiros 
procuram lançar sobre o Congresso Nacional a pe_cha de tudo 
que existe de errado neste País. E agora, quando acontece 
o envolvimento de um deputado, ou de deputados, em episó
dio dessa natureza, é claro que essa mídia dimensiona, dando 
uma extensão muito maior, exatamente para nos desmora
lizar, para acabar conosco, para pisar em cima de nós, passan
do para a opinião pública o descrédito, a incompetência dos 
parlamentares, quando somos, pela Constituição, a garanfía 
da democracia brasileira. Um país que não tem um parlamento 
é um país entregue à potestividade de uma única pessoa. 
Portanto, Senador Amir Lando, V. Ex•, mais uma vez, honra 
esta Casa com a defesa que faz, inclusive sob esses aspectos, 
que são da maior importância. 

O SR. AMm LANDO - Nobre Senador, fico até envai
decido pelo aparte que V. Ex• volta a mç oferecer. Mas, 
veja V. Ex• que, talvez, se não houvesse um parentesco entre 
os eventuais envolvidos -- porque ainda não está definida 
a culpa. E nós, como advogados, temos qu:e· ter algum cuidado, 
não como políticos, mas como advogados - não podemos 
incriminar, os ditoS traficantes. Não tenho dúvida a priori, 
esse seria mais Um caso que se sepultaría no silêncio. 

Quero dizer, O que se visa exatamente não é O -~Oill_~ate 
ao narcotráfico, vejO, nisso, Uma manobra, coino bem diz 
V. Ex~, de atingir o Parlamento. Não entendo! Nó momento 
da ditadura, o Brasil inteiro cOmbateu para que tivéssemos 
um Parlamento que voltasse a ser a Casa do povo, o porta-voz 
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dos interesses da nossa gente; quando_, enfim, se restaura 
a democracia com um Parlamento que possa exercitar, efetiva
mente~ a soberania popular. Hoje temos um Parlamento e 
procura-se, a toda hora, enxovalhar, reduzir, destruir, desmo
ralizar, reduzir à absoluta impotência um poder tão essencial 
à convivência democráfica. -

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EX' aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Ouço o nobre Senador Odacir 
Soares, com muito prazer. 

O Sr. Odadi" Soares- Eu queria primeirO, Dobre Sena
dor Arnir" Lando, cumprimentar V. Ex• por trazer, ao debate 
nesta casa, esse tema que hoje é o-fãtórpriridpal de discussão 
no País, a questão_ do narcotráfico, especialmente do narco
tráfico no Estado de Rondônia. Tenho a tese de que bandido 
se combate com polícia, bandido não se combate com interven
ção, conforme andou declarando o relator da CPI, que iria 
pedir a intervenÇão da União no Estado de 
Rondônia. Precisamos, neste Pafs, em i"elação a essa questão, 
é sini.plesmente de p-olícia. Dei uma erttreVistã, há um mês, 
a qual foi republicada peloJornal de Brasília, onde dizia que· 
já havia solicitado ao Dr. Romeu Tuma, Diretor-_Geral da 
Polícia Federal que-preenchesse os vazios da Polfciã. Federal 
no Estado de Rondônia; que lhe enviasse recursos para que 
ela pudesse adquirir veíCulos, comprar combustíveis para po
der movimentá-los, para que ela pudesse pagar as contas dos 
telefones; para -que ela pudesse acionar o seu telex; enfim, 
para que a Polícia Federal, no nosso estado, pudesse dispor 
dos meios mínimOs necessárioS para dar combate ã crimina
lidade, sujeita às- sUas atribuições. Isso, já venho dizendo há 
bastante tempo, inclusive aqui no Sefiado. ReCebi urila carta 
do Dr. Romeu Tuma, com data de 23 de junho, que me 
permito ler, porque ela é muito importante, na qual ele diz 
o seguinte: - - -

Ofício n• 649/GAB/SPF (CPLAM) 
· Brasília," 23 de julho de 1991 

"Senhor Senador, 
Com referência à nota publicada noJornal de Brasí

lia, edição de 21 de julho do- correp.te, às fls. 2, sob 
o título "Rondônia e N arcotráfico", info-rmo ·a Vossa 
Excelência que todos os esforços foram despendidos junto 
aos Ministérios da Justiça, da Economia, Fazenda e Pla
nejamento e da Secretaria de Administração Federal, 
no sentido de dotar melhor o Departamento de Polícia 
Federal com recursos orçamentário/financeiros, -materiais 
e humanos de que necessita para o fiel cumprimento de 
suas atribuições constitucioilais.- -

A Polícia Federal atravessa uma situação bastante 
difícil em termos de recursos, haja vista ·que, até o pre
sente momento, tem sobrevivido com apenas 30% do 
seu orçamento global destinado â manutenção, e 15% 
para investimentos, o que inviabiliza não só a execução 
de suas atividades-fins, como qualquer despesa relacio
nada com remanejamento de pessoal." 

Naquela entrevista, eu pedia o remanejamento d_o pessoal 
da Polícia Federal, que está no Nordeste, sem fazer_ nada, 
para a Amazônia, onde todas as superintendências têm carên
·cia de pessoal. 

.. As remoções ex officio de funcionários implicam um 
custo bastante significativo, tornando:-se inexeqüível em 
razão da indisponibilidade de recurso para atendimento-

dessa necessidade. Já foi solicitado e aguarda-se·o descon-
tingenciamento orçamentário. _ 

O efetívo do órgão, hoje com 7.782 servidores (6.114 
da carreira policial federal e 1.648 do corpo admiriis
trativo), está cada vez mais reduzido e distante da sua 
lotação ideal estabelecida em 19.723 funcionários (f2.223 
do-- quadro Policial Federal e 7.500 _do quadro adminis
trativo). Para atender. os r~_çlamos da sociedade, urge 
_que seja ?umentado o efetivo, _b_as_tª'pdo, para tanto, a 
criação de novos cargos e provimento dos mesmos através 
de concurso público. Nesse sentido, vários expedien~es 
fõrãni encaminhados ao Ministério da Justiça, solicitando 
a criação de 1.600 cargos na carreira policial federal, 
sendo 800 para agente, 200 para delegados, 100 para 
peritos e 300 para escrivães de polícia fed_eral, estando 
o Exm.9 Sr. Ministro da Justiça realizando gestões para 
encaminhamento de mensagem e projeto de lei ao Legis
lativo. 

Exm• Senhor 
Odacir Soares 
D D. Senadpr da República 
Nesta: 
ReLOf. n• 649181/GAB/SPF (CPLAM) 
Com estas considerações, aproveito o ensejo para 

externar a Vossa Excelência os protestos de consideração 
e apreço. 
Romeu Tuma 

Secretário de Polícia Federal." 

Então, a questão do narcotráfico no Brasil, a questão 
do narcotráfico na Amazónia, do seu incremento -é neces
sário que o País saiba disso- está umbilicalmente vinculada 
à omissão, à inexistência de atuação da Polícia Federal na 
região amazónica como um todo. Neste momento em que 
a Polícia Federal desloca efetivos de mitras partes do País 
para Rondônia, estão desguarnecidas as fronteiras com o Mato 
Grosso ·cto Sul, com Mato Grosso, Com o Amazonas, com 
Roraima e com o Acre. Em conseqüência disso, o incremento 
do tráfico da cocaína é muito graride, ampliou-se, porque 
a Polícia Federal, neste momento; está com os seus olhos 
totalmente voltados para Rondônia. O incremento do tráfico 
nos outros estados está, neste momento, consideravelmente 
ampliado. Bandido, combate-se com polfcia.-Eu perguntaria: 
todos sabem que São Paulo é o principal centro consumidor 
de CC?caína no Brasil, todos sabem que o Rio de Janeiro é 
o segundo polo consumidor de cocaína no Brasil, todos sabem 
que no Rio de Janeiro hoje, ocorre, em média, três seqüestros 
por dia. Se tivermos, como váJida, a tese de que em função 
da incompetência dos governoS: estaduais para dar combate 
à criminalidade, se tivermos como sério e procedente a tese 
de que o incremento da criminalidade, aliada ã incompetência 
dos governos estaduais,_levaria a intervenção em Rondôn_ia 
Pelã. queStão do narcOtráfiCo, tem-oS que considerar que, ime
diatamente, o Governo Federal seria obrigado a intervir em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, no_ Ceará, onde o relator da 
CPI do Narcotráfic_o, que é üm ex-delegado da Polícia Federal, 
disse que só ele, no Ceará, realizou 500 flagranteS, com prisões 
por porte, consumo e tráfico de cocaína. Então, eu pergun
taria, depois que a União interviesse ein todos os estados 
brasileiros, quem interveria no Brasil? A questão- não é esSa, 
não é uma questão de intervenção, é questão de se botar 
polícia para dar combate à criminalidade. Outra coisa, não 
foi a riligração que levou o narcotraficante para Rondônia. 
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A migração levou o homicida comum. O narcotraficante ou 
o traficante de dólares são crim1ffõsos·-cte atuação sofist~cãd?-. 
Ampliaram-se essas faixas, isto é, a faixa desse tipo de crimi
noso, na medida em que houve o incremento de produção 
na droga nas fronteii"as-bi'asileiras, na Colômbia, na Bolívia, 
no Peru, nesse momento enf que o Brasil adquiriu importância 
como corredor de exportação e até como centro produtor, 
fato que a Polícia Federal não quer admitir. Eu já- disse aqui 
no Senado várias vezes, _o Brasil é, hoje, um País produtor 
de cocaína e não um mero _corredor de exportação. A Polícia 
Federal, âs vezes, não quer admitir issó, porque müdaria o 
conceito da Interpolou dos organismos da ONU, relacionados 
com essa questão. O Brasil, hoje, é Centro prOdutor, com 
pequenas ou com grandes destilarias, mas é um centro produ
tor. Na realidade, não foi a migração qUe lé-võu o háttoLra
ficante pará-Rondônia, o máXimo que·a-migfãçãtffez foi levar 
o pequeno criminosó,-õ pequen-o homicida, o ho-{Ilicida que 
estava foragido, o homicida que pretendeu sair de sua terra 
de origem para outra parte do Brasil. A questão do narco
tráfico é uma questão da Polícia Federal, que tem quadros 
profissiOnais excepcionais, riíãs fusuficientes,. qúe nãO dispõe 
dos recursos mínimos em todas as partes do Brasil. Inclusive, 
a Polícia Federal extinguiu a sua delegacia no Município de 
Ji-Paraná em Rondônia, deslocou-a para Ribeirão Preto, no 
Estado de São Paulo, estando praticamente extinta a delegacia 
de Vilhena. Vejam os Srs. as contradições. Par~ce-me que 
a questão é exatamente essa: dotar a polícia pa_ra· dar combate 
ao narcotrá.fico, e a polícia é-a Polícia Federal. Esse convênio 
que o Governo do estacto andou celebrando com a Polícia 
Federal, do ponto de vista legal,. é completamente inócuo, 
porque não transfere atribuições constitucionais. Do ponto 
de vista legal não mudou nada, pois os flagrantes e os inqué
ritos continuam- a set da competência exclusiva da Polícia 
Federal, porque atribuições legais, processuais, penaiS ou 
constitucionais não são transferidas por riletos c<:iffVênios admi
nistrativos. Essa verba que a União está prometendo ao Esta
do de_ Rondônia no valor _4e 900 mil d9lares, para ajudar 
o estado a combater o narcotráfico, não tem expressão ·alguma 
no combate ao narc_otráfico, não tem nenhuma impOrtância
e nenhuma expressão para ampliar a ação do estado neste 
sentido. E apesar dessa notícia já ter sido publicada na impren
sa há cerca de dez ou quinze dias, até este momento, nenhum 
centavo foi transferido para o Estado de Rondônia, para me• 
lhorar a atuação da polícia do estado, no sentido de dar com
bate ao narcotráfico. Há cerca de dois meses estive com o 
Embaixador dos Estado-s Unidos, tratando desSa questão~ e 
pedindo o_ apoio finanCeiro do Governo americano para o 
Governo de Rondônia~ para que se fortalecesse a ação da 
Polícia Militar. Apesar da boa vontade do Embaixador, até 
este momento o Governo de Rondônia não recebeu a resposta 
do Governo americano, nesSê-sefitido. _Há cerca de um mês 
e meio ou dois meses entreguei ao Ministro da Ju_stiça1 um 
projeto do Governo do Estado de Rondônia, pedindo apoio 
do Governo Federal, no sentido também de fortalecer a ação 
da polícia estadual e da polícia militar, para se combater o 
narcotráficõ. Lamentavelmente, até este momento Iiãd houve 
resposta do Ministério da Justiça. O quadro é esse. Mais do 
que isso, temos a carta do Dr.~omeu Tuma, onde ele confessa 
a sua total impotência, para dar execução às atribuições que 
a Constituição confere ã Polícia Federal. Então, não é preciso 
dizer mais nada em relação a essa questão, porque está sobeja
mente provado, que a criminalidade específica, a crimina
lidade sujeita à tratamento pela Políci~ Federal só é incremen-

tada n~ A~azônia, no Brasil, exatam~nte porque- a Polícia 
Federal, lamentavelmente 1 J?.â9~ disp.õe dos recurSOs mínimos 
necessárioS para exercitar as suas atribuiÇões. Aproveitando, 
aqui, um aparte do Senador Maurício Corrêa- eu queria tOcar 
num ·assunto da maior importância para o Senado Federal 
que é o assassinato do Senador O lavo Pires. Não posso conce
ber que o Senado Federal fique de braços cru:z;ados, sem exigir 

1 

das autoridades do Estado de Rondônia e das autoridades 
federais a completa elucidação desse assassinato. Se a CPI 
do Narcotráfico se dispuser a caminhar pelas ruas de Rondônia 
des_cobrirá _quem são os autores materiais e intelectuais do 
assassinato dei Senador Olavo Pires. ;Não. posso conceber, co
mo Senaâor, que nós senadores fiquemos de braços cruzados 
em face dessa violência, a esse criine que foi pràficado Contra
um colega nosso, sem entrar no mérito da discussão, nas razões 
oblema__,_Mais uma vez faço essa coloqtção, que aquijá f~i 
feita por outros eminentes' senadore~, para que a Mesa do 
Senado FePeral tome providências imediatas e re_queira das 
autoridades competentes uma solução para a elucidação _do 
assassinato do senador Olavo Pires, A ihiiiha posição, a de 
V. Ex~ e a do Senador Ronaldo Aragão, é no sen~ido __ da 
mais avas~aladora campanha para prender aqueles que vivem 
do _nar_cotráfiCó lio Brasil_ e_ em_ROn_dônia. Entr_etanto, es~es 
crimíriosos só p-oâerão ser condenados se forem presos. Há 
cerca de 2 QU 3 meses eu estava conversando com o Secretário 
de SegUra~ça Pública de Rondôrlia e_ tive a notícia de. que 
havia mais de 5 mil inandados de prisão eõgavetad_os, poique 
náQ havia lugar onde colocar os _criminosos~ A_mesma_çoj~a 
aco_ntece ~m Br~ma: se _formos ã Secretaria de __ Segurança 
PUbliCa, encOnir:ãremos· n:iandados de ·prisãO engavetados~
porque a autoridade policial prendendo os criminosos não 
teril onde os colocar. Hoje, dificilmente, af.~autoridades poli~ 
dais lavram flagra11tes; pOis;-se o fazem, as autoridades têm 
que prender o o criiiiinOsO. Por falta de espaço carcerário, os 
flagrantes não são lavrados, são instaurados inquéritos e -o 
criminoso responde em liberdade. Esse é o quadro do nosso 
País. A criminalidade média de Rondônia, Senador Amir Lan
do, é mais baixa do que a criminalidade média do resto do 
Brasil. Portanto, queria dizer a V. Ex•, cumprimentando-o 
pela oportunidade do discurso que faz, que a nossa posição 
é- aquela no sentido de se prender, de se botar na cadeia 
e de se condenar todo aquele que for apanhado em flagrante 
ou não, que esteja envolvido com o narcotráfico em Rondônia. 
Sou autor da lei que disPõe sobre os crimes hediondos, excluin
do, inclusive, o ·narcotraficante das benesses da anistia, da 
graça, do indulto, da liberdade provisória, do livramento con
dicional, e- sujeitando o narcotraficante ao c~rnprfnientó inte
gral da pena, em regime de segurança mãxinlil. Então, penso 
qüe o Senado, através de V. Ex~, abor~a com muita p~~prie
dade essa questão. A nossa posição é ·no senlido da completa 
elucidação, da prisão daqueles que estão envolvidos com o 
narcotráficO,- em Rondônia ou em qualquer otitra parte do 
h~. . -

Meus cumprimentos a V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A Mesa, com 
um certo constrangimentO, solicita a V. E~,-senador Amir 
Lando, que termine o seu discurso·, ·apesar de o assunto ser 
de grande interesse nacionaL 

O tempo de V. Ex• já foi ultrapassado em mais de 35 
minutos. 

O SR. AMIR LANDO- Nobre Presidente, V. Ex• tem 
toda razão, quando evoca o-Regimento -que deve ser cum-
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prido, e eu o_ cumprirei. Antes, porém, preciso encerrar, e, 
em virtude disso, faço um apelo à complacência de V. ]3.x\ 
porque este assunto, realmente, merece uma análise mais pro~ 
funda por parte desta Casa. 

Inicialmente, tentei esboçar esta questão, mas ocorreram _ 
os apartes, e, para mim, são mais importantes, por que esta 
é urna questão que envolve a Naçãu inteira. 

Quanto ao aparte de V. Ex~, Senador Odacir S_oares, 
quero dizer que traz um testemunho eloqüente de quem vive 
no cenário dos eventos. V. Ex~ conhece Rondônia, como eu 
e tantos aqui conhecem. E chama a atenção exatamente para 
um fato muito importante: a morte do Senador Olavo Pires, 
sobre. a qual paira um manto escuro de indiferença. Nada 
foi apurado. Houve um momento - e V.- Ex~ muito bem 
disse aqui - em que os autores, a arma, os executores e 
mandantes, estavam identificados, e, de repente, dá-se passos 
atrás e tudo volta à estaca zero. 

O Sr. -Odacir Soares - Eu disse que se se perguntar, 
hoje, à população de Rondônia qUem matou o Senador Olavo 
Pires, da _sabe. 

0 SR. AMIR LANDO - E V. Ex• disse bem! Todos 
sab,em. Os comentários são mínuéiosos. Os indícios SãO Visí
veis. No entanto, nada se faz. E tudo continua impune e 
a impunidade é que tem vez. -- --

Mas eu dizia que a minha preocupação- é com o sanea
mentO do estado. Temos crimiriosOs, mas não é- a··maiOfía 
como dizem, é uma iilfírria minoria:.Temososnarcoffãficantes 
que fazem esse corredor do tráfico em ROndônia e que pi"eci
sam ser veementemente coibidos. Sabemos que a PolíCia Fede
ral não está instrumentaliZada p~ua tanto. Por isso·, queremos 
fazer um apelo áo Presidente da República para que Sua 
Excelência dote a Polícia Federal desses recursos mínimos 
e lndispeflsáveis ·p-arã realizar a sua função constitucional, a 
sua função legal, específica. -- -

O Sr. Odacir SOares- Nobre Senador, lamentavelmente 
não podemos ter a iniciativa de apresentar um projeto dotando 
a Polícia Federal desses meios, porque deve ser da compe-
tência do Poder Executivo. -

O SR. AMIR LANDO - Exatamente, V. Ex• diz da 
nossa impotência para realizar essas providências, mas temos 
aqui somente o apelo. O apelo que se faz às vezes dessa 
tribuqa, de forma constante, que não resulta mais do que 
numa pregação no deserto. Mas não podemos desistir, porque 
essa é a nossa função. Essa é uma das atribuições que nOs 
foi conferida pelo povo :de Rondônia. Eu dizia que de repente 
se estabeleceu neste País um escândalo· nacional - "Rondô
nian. E nós todos estamos sob suspeitas, nós todos! Será esta 
a forma da eficiência para realmete coibir o crime e identifiCar 
os criminosos? Será esta metodologia do escândalo, ao invés 
de se buscar uma metodologia na eficiência que encontrã, 
sobretudo na discrição e no sigilo, a forma mais adequada 
para apurar os culpados? 

Ou não se quer punir os- culpados? Quer-se lançar em 
manchetes nacionais os eventuais culpados, os eventuais crimi
nos_os, sobre os quais não se apura nada mas se lança à execra
ção pública, se destroem muitas vezes inocentes, porqUe esse
é um crime que, quero deixar esclarecido, não precisa de 
corpo de delito. Basta uma afirmação, e ninguém mais limpa 
esta marca, porque ela adentrará para o túmulo ou para o 
além-túmulo. 

ConCorri ao Senado com o Senador Olavo Pires: perdi 
a eleição. O Senador Olavo Pires obteve mais votos e foi 
eleito. Est_a campanha transcorreu de forma límpida, sem 
agressões~ No entanto, ele foi objeto, na última eleição, quan
do foi candidato ao Governo, de uma campanha brutal, avas
saladora, que reduziu a imagem. pública do Senador Olavo 
Pires a um espectro de si mesmo. Primeiro fez:.se essa campa
nha que destrói a honra, a imagem.~- a reputação; depois, 
a morte. 

Não sei o que Vem atrás desse processo_, que começa 
por um escândalo, começa exatamente por essa vibração re
verberantes da imprensa. E qual é o castigo final do povo 
de Rondônia-? Esfa indagação me deixa até, ás vezes, insone. 
Esta é a minha preocupação: o que está por trás disso? 

Coino disse bern V. Ex~, nobre Senador Odacir Soares, 
o tráfico é um caso de polícia, é-um caso de eficiência policial. 
Não cabe a nós, no Senado, fazer da delação urna prática 
parlamentar. ·Não é esse o nosso dever, não é ·essa a nossa 
função. O que noS preoCupa é a pena enorme e insuportável 
que se aplica-ao povo inteiro de. Rondônia. É contra isso 
que deixamos gravado o nosso protesto. É nossa preocupação 
ainda maior que, ao final desse grande escândalo, os crimi~ _ 
nosos não sejam punidos, e, mais uma vez, a: hnpunidade 
tenha vez, mais uma vez, a impunidade seja causa para impul
sionar a prática delituosa. 

Infelizmente, nobre Presidente, sinto a repreensão nos 
olhares de V. Ex• Não posso concluir o meu discurso, mas 
tenho certeza de que esta Casa refletirá _s_Qbre esta questão, 
que é muito séria e que merece mais atenção, sobretudo quan
do está em jogo inclu~ive a reputação _do POder Legislativo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b_em! 
Palmas.) 

Durante o discurSá do Sr; Aniir Lando,-o Si-. Alexandre 
Costa, ]1. Vice~Pi-eSidente, deixil a Ca-deira da presidência, 

_que é ocupada pelo Sr. Me ira Filho, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao nobre .Senador Magno Bacelar. 

-O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, antes que o 
nobre Senador Magno Bacelar inície o seu pronunciamentO; 
peço a palavra para, em um minuto, formular uma questão 
de ordem à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Tem a palavra 
o nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN PRONUNCIA D[SCU/1.
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A Mesa esclarece 

a V. Ex• que, até o presente momento, o prOjeto não deu 
entrada na Secretaria- do Senado .. De maneira que, assim~ 

, se desfazem os boatos. _ 
Com a palavra o Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso . .Sem revisão do orador.) ~sr. Presidente, 
Srs. Senadores, havia-me inscrito para falar na manhã de hoje, 
preocupado com a notícia, que ouvi ontem e a que assisti 
pela televisão, de um convênio que teria sido celebrado na 
manhã de ontem entre o Governo Federal - MinistériO da 
Educação - e a Caixa Económica para liberação de recursos 
para a classe média; o financiamento da_ Caixa Ec_onómica 
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volta a beneficiar o setor de moradia da classe média, com 
a exigência de que os pequenos empresários, que serão os
construtores dessas residências, se Obriguem a instalar nos 
seus canteiros de obra, escolas para os seus funcionários. 

Sr. Presidente, se, por um lado, a notícia do retomo 
do fin-anciamento da cisa --prOpria·a classe média merece o 
nosso aplauso, o nosso apoio, e sobre isso até congratulei-me 
com a Presidência da Caixa Económica Federal, por outro 
lado, as atitudes do Executivo em busca das manchet_es e 
do sensacionalismo têm-se caracterizado, sobretUdo, pela su
perficialidade. 

Não é possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se 
leve a causa do ensino no Brasil a tamanho ridículo. Sabemos 
que não é no decorrer de uma obra que se ensina ou que 
se educa o povo brasileiro. Preocupo-me profundamente com 
tais gestos e com tais atitudes, porque_ ensino é coisa séria, 
é assunto que merece dó GoVerno, assini como merece toda 
a população do País, um tratamento mais sério. 

A Lei de Díretrizes da Educação não foi até agora_, a pro~ 
vada. Há professores, na maiOria dos Estados brasileiros~ ga
nhando menos do que o salário mínimo. O _ensino está sendo 
levado de uma maneira que reprovamos, pois, tendo sido 
Secretário da Educação, conheço um pouco deste assunto. 

O Governo, enquanto se propõe a fazer CIAC, obras 
monstruosas, por outro lado, impinge aO pequeno empresário, 
que v~i construir uma ou duas residências, a obrigatoriedade 
de instalar escolas em seus canteiros. 

O Sr. Esperidião Amin- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Dou o aparte a V. Ex•, 
com o maior prazer. 

O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Magno Bacelar, 
de certa forma, V. Ex• reforça o discurso fejto ontem pelo 
Senador Jutahy Magalhães, que também tive oportunidade 
de apartear; esta é uma ocasião muito -propícia pàra que eu 
faça uma colocação que não colide, que talvez acrescente 
ao pronunciamento de V. Ex' uma questão mais dramática. 
Ontem, o principal tema do discurso do Senador Jutahy Maga
lhães foi a necessidade de se acelerar a LDB, ·m<:ts sob a 
égide da prioridade da Educação. E V. Ex• aborda a mesma 
prioridade, que também é para mim, como cidadão e profes
sor, há vinte e três anos, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, uma das razões de eu estar na polítiCa. Vejo com 
preocupação, como V. Ex', essa questão do anúncio de mais 
obras. Nem endosso as maldades que correm por aí de que 
essas obras interessariam muito mais aos construtO-reS do q!Je 
aos usuários. Não endosso essa maldade, por enquanto! Mas 
participo da sua advertência de que a Educação _brasileira 
não vai ser resolvida com mais ·abras- públicas. Estamos há 
mais de setenta dias quase com a totalidade das universidades 
federais do Brasil em greve. E pareCe que a sociedade não 
sente a menor falta disso. É como-se não fosse--problema 
P:ara o BraSil as universidades públicas estarem ero greve. 
E como se elas fossem dispensáveis e o seu não-funcionamento 
uma coisa tão facultativa qliánto 6 seu-JtincíonaiDento. Esse 
estaU.o de anestesia que o Governo e a sociedade _brasileira 
estão vivendo, demonstrado por este retrato que acrescentei 
ao discurso de V. Ex~, é pior-do que qualquer bagunça, qual
quer desordem. A desordem, a bagun_ç~, a rebeldia, a revolta 
delas retira o tempero, e é o começo dà perda da vergonha. 
Quando se perde a vergonha, não só se perdeu a educação 
como se perdeu o ciVism_o e até a-pOssibilidade de reagir. 
Era esse o meu aparte. Peço-lhe desculpas se me alonguei, 

endossando a preocupação de V. Ex~ fazendo coro com ela, 
lembrando que seria o caso de o Congresso Nacional constituir 
uma comissão parlamentar externa ou de. inquérito para ava
liar quantas obras públicas prontas ou semiprontas, não usadas 
existem neste País, antes de decidirmos sobre qualquer novo 
programa de obras físicas. O que há de hospital, o que há 
de escolas, inclusive fazendárias - do antigo Ministérío da 
Fazenda- o que há de escolas, em geral; o que há de centros 
sociais- urbanos- que são muito parecidos com ou Ciac -
desativados, abandonados por esse País afora é uma adver
tência tão grande que ensejam-uma c-omissão parlamentar 
externa, para que nós todos, sociedade e Governo, nos adver
tíssemos antes de embarcarmos na canoa construída. 

O SR;~ MAGNO BACELAR -Muito obrigado a V. Ex• 
pelo aparte. E é essa realmente, a minha preocupação, a 
base do meu discurso: no BrasH as coisas vão_ de u~_ extremo 
ao outro. Pensa-se na construção de Ciac, obras monstruosas, 
elefantes brancas que exigiriam sobretudo, _nobre Senador, 
a especialização desses professores. Não se pode conceber 
os CIAC sem uma qualificação muito grande e uma remune
ração 'digna aos professores que comporão essas escolas. En
tretanto, a par disso, o Governo enviou uma mensagem pro
pondo 20% de aumento aos funcionários. O que significa 
20% a professores que recebem 23 mil cruzeiros por m-ês? 

De um lado se vai à constrU:ção dos Ciac, de um outro 
se recorre ou se obriga a iniciatiVa privada, os pequenos cons
trutores, a obrigatoriedade de instalar eScolas no canteiro de 
obras. Não é o fato de se pedir o auxílio daqueles que podem 
·contribuir com a educação no Brasil, mas é a irresponsa
bilidade de querer colocar mais escolas em currículo, sem 
a obrigatoriedade de currículo, sem especialização e, sobre
tudo, a pessoas que, uma vez recebendo essas aul_as, jamais 
poderão registrar um curso normal de primeiro grau. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V. Ex~ um aparte? 
O Sr. _ _Divaldo Suruagy- Permita-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Concedo um aparte ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães, e em seguida ao nobre 
Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Magno Bacelar, V. 
Ex• aborda, como sempre, com grande propriedade, as q ues
tões_ que traz a debate neste Senado. Mas, veja V. Exf que, 
no Brasil, hoje, há em todas as áreas uma espécie de sucatea
m_efi~o dos bens públicos. Acabamos de ouvir um aparte do 
Senador Odacir Soares, inostrando a incapacidade da Polícia 
Federal no combate ao tráfico por falta de recursos; o que 
impede, inclusive, a constituição da parte física da polícia-, 
que é o número de funciánários adequados para fazer frente 
às necessidades deste vasto território nacional. Se V. Ex~ exa
minar, a saúde, a educação, os transportes, tudo está sucatea
do. Agora, se V. Ex~ examinar os orçamentos, verá que- os 
recursçs para a construção estão muito acima da proporção 
de 75%, 80% para 2%, 3% nos índices de recursos destinados 
a reformas e reequipamento~ de escolas, hospitais etc. Então, 
veja V. Ex~ que estamos tendo informações nesse sentido 
a cada instante - até a TV Globo, que é insuspeita nesse 
caso, porque é muito ligada ao Governo; V. Ex~ veja quantas 
denúncias têm sido feitas de desperdício de recursos nacionais 
com material, na área dos hospitais, seifi ·que o hospital possa 
começar a furicionar, deteriorado pelo tempo, com milhões 
de dólares sendo gastos inutilmente. E agora vem essa idéia. 
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Tomara que dê certo! É como V. Ex~ diz: não se faz educação 
no decurso de uma obra. Muito mais se precisa para se fazer 
uma educação séria, neste País, como o País necessita, do 
que construir Ciac, qUe já podem se transformar_ naqueles 
conjuntos sociais que V. Ex~ conhece, que, durante algum 
tempo, também foram plano de fundo para tantas propa
gandas, no sentido de que estávamos resolvendo as questões 
sociais do País, com a construção daqueles conjuntos sociais. 
Está tudo aí, em ruínas, porque não houve condições de manu
tenção; infelizmente, é o que também se pode prever para 
como os do Maranhão, ou da Bahia. Como haveria condições 
de_ manter-se os Ciac naqueles municípios? Como se diz que 
se vai colocar um Ciac em cada município brasileiro? Isso 
é utopia, não é sério! É preciso levar-se mais a sério as questões 
nacionais. Foi dito aqui, pelo Senador Esperidião Amin, que, 
hoje, o grande .problema é com a questão das universidades, 
sem nenhuma manifestação da sociedade. Perdemos a capaci
dade da indignação~ e isto é ruim para um povo. Não temos 
mais a capacidade de nos indignarmos com as coisas erradas. 
Vemos aí a corrupção, a deterioração no serviço público, 
a incapacidade administrativa e não _temo~ mais condições 
de nos indignarmos, de nos revoltarmo_$:,_ E contra isso que 
me rebelo, como sei que também V. Ex• o faz. Temos que 
mostrar a nossa repulsa, a nossa indignação por todos esses 
erros que aí estão; porque, de repente, surge um novo líder 
nacional da moralidade pública e ninguém se preocupa em 
ver, inclusive, no seu currículo, se realmente pode ser o líder 
de uma campanha moralizadora. Mas vem o populismo e 
leva vantagem sobre os demais. Parabenizo V. Ex~ por ter 
abordado esse tema, e vamos discuti-lo e, principalmente, 
indignar-nos. 

O SR. MAGNO BACELAR- Muito obrigadõ a V. Ex• 
pelo aparte, que honra e prestigia meu pronunciameiito, dan
do-lhe mais substância. 

O Sr. Divaldo Sui-uagy- v: Ex~ me permite um àparte? 

O SR. MAGNO BACELAR -Tenho a honra de ouvir 
o nobre Senador Divaldo Suruagy. 

" O Sr. Divaldo Suriulgy :....=Senador Magno Bacelar, V. 
Ex~ analisa, dentro da amplitude do seu pronunciamento, um 
tópico referente à construção desses Ciac. É mais uma fantasia 
que se joga para a opinião pública brasileira. Veja V. Ex• 
a preocupação teatral relativamente a essas obras. A de Bra
sília tem que ser inaugurada com a presença do Papa. O 
objetivo não é Inaugurar a obra para a sua razão final, _para 
a sua razão maior, o objetivo é realizar uma obra a toque-de
caixa pelo efeito promocional que possa traZer com a presença 
de Sua Santidade o Papa João Paulo II. Outro detalhe: os 
municípios, através do convênio, ficarão responsáveis pela 
manutenção desses Clãc: significa dizer que nenhum muni
cípio, incluindo os das capitais -=-- tãlvez excluamos apenas 
Recife c Sãlvador, nenhuma outra capital. Estou citando a 
capital, e quando a cito, excluo, por antecipa-ção, todos os 
municípios ... 

O SR. MAGNO BACELAlf:......~Pequenás e médios muni-
cípios.- --

0 Sr. Divaldo Suruagy- ·~·do Nordeste, da Amazônia 
e do Centro-Oeste; nenhum mllàicíj)ió terá condições 9e man
ter um Ciac. Então, é mais um :elefante branco que será cons
truído neste País. Agora, por que essa febre de construção? 
O Senador Esperidião Amin enfatizou, no aparte que V. EX' 

lhe concedeu, essa febre-de const;ução de hospitais. Em Ala
goas há oito hospitais fechados, hÇ>spitais de 15 e de 20 anos. 
Há um hospital na entrada de Maceió, o Hospital Univer· 
sitárió~ que fica no trajeto -do aeroporto em direção ao centro 
da cidade; este hospital está em construção há mais de vinte 
anos. Abandonaràm todas essas obras e estão construindo 
seis novos. Mas por que isso? Esta é a grande interrOgàçã_o. 
Qual a causa? Todos nós sabemos. É aquilo que eu digo: 
é fácil saber, o difícil é provar. Abandonam a recuperação 
de oito hospitais e de mais de trinta seis postos de saúde, 
e se faz licitação pira 6 hospitais novos, porqt:re--nessas licita
ções surgirão benesses. Estão COI!~!r:uind9Jtospitais neste País 
todo. Estão oferecendo hospitaiS como se- fosSe uiilil d3diva. 
O País_ está aproximando-se do caos. _Ouvimos; há _poucos 
mimitos, -um dos debates mais importantes qúe -esfitCaSã já 
travou sobre o problema do narcofráfico. Q __ Senador Amir 
Lando defendeu, com muita propriedade, o estado que o 
mandou a esta Casa; foi aparteado pelo Senador Odacir Soa
res, que leu uma carta do Diretoi~Geral da Polícia'-Federal, 
reconhecendo a sua impotência para enfrentar a delinqüência 
no Brasil. Isso não está sendo dito por ninguém da oposição; 
não! Foi o Diretor-Geral da Polícia Federal, num documento 
firmado a um dos líderes do Governo, no Senado da Repú
blica, que reconheceu que não há condições de cumprir a 
miss~o que a Constituição lhe outorga. O _que está oC9rrenCÍo 
nã áfea de segurança é tão evidente, através desses assassinatos 
de menores, de seqüestros diáriOS de pessoas da sociedade 
brasileira, que não são limitados apenas ao Rio de Janeiro. 
Ouvi um diálogo tragicómico._ Encontrei-me com um amigo, 
no Rio de Janeiro, estávamos almoçando juntos, ele me trazia 
a sua preocupação e dizia: "Suruagy, enquantõ estavam exi
gindo um milhão de dólares de resgate, estava tranqüilo, por
que não tenho um milhão de dólares_. Mas quando começaram 
a exigir cem, duzentos, quinhentos mil cruzeiros, passei a 
me preocupar porque tenho essa quantia, e a minha família 
passou a correr perigo". Um-desses seqüestros foi pago até 
com móveis. Houve um acordo, como se fosse uma transação. 
É tragicómico! Enquanto isso, o'riossó'·Presidente, todo o 
fim-de-semana, inventa uma nova brincadeira. A última, é 
hilariante. Há uma lei federal que proíbe a pesca no Territór-io 
de Fernando de Noronha. No Parque dos Golfinhos é proibido 
até mesmo tomar banho, mas o Presidente da República o 
faz e pratica a pesca submarina para todo o Brasil ver através 
da televisão. Este é, então, o retrato do País. V. Ex~ merece 
os nos-so-s aplausos, nosso apoio por enfatizar apenas uma 
ponta de um iceberg. Estamos verdadeiramente alarmados 
e preocupados com todo esse quadro que se está imPlantando 
e se consolidando no Brasil. Senador Magno Bacelar, V. Ex•, 
neste instante, traz uma angústia da sociedade brasileira à 
Câmara Alta do País .. 

O SR. MAGNO BACELAR- Muito obrigado a V. EX' 
pelo aparte, nobre Senador. Quero me caracteriZar nesta Casa 
como opositor do Executivo. O que me preocupa no momento 
em que o País atravessa sua pior crise são exãtàffit'mte essas 
medidas superficiais,_ mais sensacionalistas, que criam nova-s 
espera~IÇas e, conseqüentemente, !11-aiores decepções e frustra
ções à população. No meu entendimento, nobre Senador que 
me honrou com o seu brilhante aparte, a solução da educação 
é tratar com mais seriedade esfe assunto, é melhorar o nível 
dos professores e, conseqüentemente, a sua re-muneração para 
que se possa dedicar ao ensino. __ 
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O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Magno Bacelar, per
doe-me voltar a interromper o brilhante discurso de V. E~, 
mas devo_ dizer-lhe que o professor universitário, com este 
aumento que está sendo concedido agora, de 20%, que está 
sendo alardeado como uma grande conquista para o funciona
lismo público brasileiro- o professor da Universidade Fede
ral de Alagoas, eu só acreditei porque me mostraram o contra
cheque, com o aumento vai ganhar 72 mil cruzeiros. O pro
fessor concursado das universidades federais do Brasil ganham 
72 mil cruzeiros para iniciar a carreíra como professor adjunto. 
Este é o quadro da educação brasileira. 

O SR. MAGNO BACELAR- Vim para esta Casa. nobre 
Sr. Presidente, Srs: Senadores, preocupado com essas medidas 
que, volto a· dizer, são superficiais; preOcupado também com 
os escândalos que se criam, escândalo da Previdência, do 
narcotráfico. E não se dá uma satisfação ou uma concluSão 
à população! Depois do discurso do nobre Senador Amir Lan
do, preocupei-me ainda mais. 

Não saio daqui desiludido; ao contrário, talvez até mais 
encorajado, porque a obrigação nossa é lutar para que se 
reencontrem os caminhos da verdade e da seriedade do pro
cesso legislativo em nosso País. 

Eu gostaria ·de ter aparteado o nobre Senador Amir Lan
do, mas como já havia passado o tempo e S. Ex~ fof"advertido 
pela Mesa, reservei-me para, no meu pronunciamento, dizer 
da minha preocupação com relação a esses fatos. 

Não estaria preocupado se, no momento em que se or
questra uma campanha de desmoralização das instituições, 
em que se cria- esse escândalo tão grande com relação ao 
Estado de Rondônia, não se estivesse escondendo qualquer 
outra coisa, coisas muito mais sérias e maiores. Não se estaria 
prestando um serviço a interesses internacionais quando se 
aproxima a EC0~92? Preocupei-me muito mais quando o Se
nador Odacir Soares_disse que pediu a ajuda americana. Vi, 
nobre Sr. Presidente, nobre Srs. Senadores, o País ameaçado. 
Jamais deveríamos pedir auxílio para resolver nossos proble
mas internos. A soberania" riacional, no meu entendimento, 
corre sérios riscos quando se desmoraliza as instituições, quan
do este_ Congresso passa à ser bode expiatório de muita coisa, 
quando se criam manchetes bombásticas. A cada dia o povo 
se desilude e mais desencanto tem pelo Poder Legislativo. 

E~ quando a Câmara dos Deputados traz um Deputado 
Federal dos Estados Unidos para ajudar a solucionar nossos 
problemas - quando aquele país é o maior consumidor de 
drogas, não resolve o problema na sua área -,----estaremos 
abrindo um precedente para a intervenção estrangeira ein 
nosso País. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Ouço o nobre Senador 
Jutahy Magalhães, com muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Magno Bace
lar, a linha de raciocínio "dos apartes ao pronunciamento de 
V. Ex• mostra os equívocos que têm sido cometidos. Tive 
oportunidade de assistir, ol.frto dia, pela televisão, a um peque
no trecho de uma entrevista do Ministro Antónío ·cabrera, 
cuja fita seria até interessante -requisitarmos.- Porque não há 
libelo maior contra a política agrícola do Governo que a decla
ração do Ministro Antonio Cabrera, em que ele mostra os 
erros e as conseqüências dos erros cometidos em 1990, que 
levaram o Brasil a ter esta queda na produção agrícola, e 
ter que importar, hoje, 6 bilhões de dólares de alimentos. 

Foi o próprio· Ministro -da Agricultura quem declarou, mos
trando que ele levantava as questões, mas, que, infelizmente, 
o Governo não tem condições ·ae -resolvê-las. E, hoje, vemos 
esSa propaganda de -que se vai dar um crédito extraordinário 
à agricultura, quando V. Ex~ sabe que esse crédito não repre
senta nada em relação aos créditos de anos anteriores. Pode 
ser comparado ao do ano passado, que não houve. É o Sucatea
mento de todas as áreas nacionais, o que não pode mais ser 
atribuído a erros de governos passados apenas, que obvia
nieilte tiveram a sua parcela de responsabilidade. O que ocorre 
hoje principalmente demonstra a incaPacidade administrativa 
de um governo que ainda não conseguiu resolver os problemas 
nacionais e que garantiu na campanha, com tantas promessas, 
que os brasileiros teriam um- níVel de vida nunca alcançado 
no passado. Por isso temos.que continuar nessa tese, mesmo 
com um poder fraco como está o Leg~slativo, quando não 
há ressonância daquilo que faz, proclama, pede ou apela. 
É nossa obrigação reiterarnioS aqui as nOssas críticas e as 
nossas sugestões para que posSainos melhorar um pouco o 
quadro caótico em que se encontra o- BrasiL As previsões 
para agosto e setembro são sombrias. cada vez que procU
ramoS nos enfronhar mais nessas questõeS, vemás que o peSsí
mismo está novamente tomando conta do País: Não adianta 
comprovar que é um bom nadador, que é um bom mergu
lhador, que é piloto de Mirage, quando não pode pilotar 
o País, que é a missão de S. Excelência como Chefe do Gover
no. A missão do Presidente Collor é pilotar a NaçãO e não 
um Mirage. porque não está habilitado para isso. 

O SR. MAGNO BACELAR- Muito obrigado a V. Ex• 
pelo aparte, nobre Senador. -

Concluo, Sr. Presidente, dizendo mais uma vez que a 
minha fala de hoje não é uma crítica; é um apelo para que 
se trate com maior seriedade os problemas brasileiros, um 
apelo para que esta Casa, o Congresso Nacional como um 
todo, se mantenha na sua função de criticar, de legislar. Não 
avoquernos para nós os poderes_ de polícia e de justiça. Cada 
um neste País deve cumprir o seu dever, e nós haveremos 
de encontrar, com certeza, os verdadeiros caminhos que q_ue- · 
remos para os nossosfilhos. (Muito bem!) 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho) ;-Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB --AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. se-nadores, o Estado 
do Acre, mais uma vez, dá exemplos grandiosos e dignificantes 
de convivência: de contrários, de respeito recíproco entre ad
versos, de consagração de valores maiores, porém, sem embar
go da preservação das posições sinceras de seus homens pú
blicos. 

O nobre Governador Edmundo Pinto, em busca de res~ 
paldo para suas necessidades administratiVaS, -envioU_-me Có
pias de expedientes recém-encaminhados por ele ao- Presi
dente da República e ao Ministro da Agricultura, respecti~ 
vamente- e, de minha parte, venho hipotecar a maiS -integral 
solidariedade àquelas atitudes, sem que isso implique em ali
nhamento, adesismo ou esquecimento de convicções oposicio
nistas que tenho em relação à administração estaduaL. 

Faço oposição, siril, ao goveinador - m-as nãO deixo 
de aliar-me às causas maiores do_ fortalecimento do Estado 
do Acre. 

O primeii'o problema levantado por S. Ex~, hoje, ganha 
particular destaque, quando o Congresso Naciorial reVê a legis~ 
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lação salarial dos servidores públicos da União: é _a grave 
situação enfrentada pelo EStado do Acre, como conseqüência 
da falta de criterios juStos do Governo Federal quanto à gestão 
de sua folha mensal de pagamentos. Isso tem reflexos mais 
significativos no Acre do que em qualquer outra unidade, 
porque ainda hoje sua receita ~depende, em 90%, de repasse_s 
federais, o que causa óbvias vinculações político-administra
tivas, até mesmo em termOS psicológicos. 

A austeridade administrativa herdada pelo atual gover
nador, ·que sucede à exitosa gestão do nosso hoje colega, 
Senador Flaviano Melo, que, por seu turno, foi eleito para 
período posterior àquele em que tive a honra de ocupar o 
Palácio Rio Branco, essa austeridade Vem encontrando, erri 
ações judiciais, contestações rigorosas. 

E, não raro, sentenças trabalhistas de invulgar severidade 
se abatem sobre o governo- estadual. Até mesmo o Palácio 
onde tem sede a administração local, para vexame de. toda 
a população acreana, está ameaçada de penhora! 

Em sua exposição de motivos ao Presidente da República, 
o Governador do Estado do Acre historia as_ questões _ca_Usa~ 
doras do problema, "sobre reposições de perdas salariais de 
servidores da administração direta e indireta referentes aos 
diversos Planos Económicos baixados nos últimos anos .. -:
e denuncia: "a situação é preocupante e corre~se o risco de 
inviabilizar, completamente, a administração, pelo montante 
da dívida que se acumula para pagamento imediato", 

O Sr. Edmundo Pinto chama a atenção do Executivo 
Federal para o fato de que esse caos decorre do cumprimento 
de recomendações emanadas de Brasilia, ou seja;--"ó-Acre, 
neste caso, está sendo injustamente penalizado por seguir 
à risca as determinações da política traçada pelas diferentes 
equipes que se sucederam no comando da área econômica 
e que são, agora, contestadas em decisões ]udiciais". 

A principal e mais grave conseqüência desse quadro, frisa 
o Governador do Estado, é "um clima de insegurança que 
precisa ser solucionado, de imediato''. 

Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores: essa solução_ não 
pode tardar, pois, como afirma o Governador, "a natureza 
das deCisões trabalhistas obriga o pagamento imediato, o que 
o Estado não tem condições de fazer, em nenhuma hipótese, 
( ... )o que está resultando na penhora de todo o patrimônio 
tanto da Administração Direta quanto da Indireta". 

Os problemas do Estado do Acre são imensos, em volume 
e dimensões físico~estratégicas, mas sua redução a_ números 
e cifras é irrisória, em comparação com_ as d~.roais unidades 
da Federação. E isso de_ve ser levado. e!D c_p_nsi~er,ação pelo 
Governo Federal, como afirma o nobre Governador:_ "Apre
visão de nossos técnicos é de que o Estado necessitaria do 
aparte extra Ue cerca de Cr$ 10 bilhões para sanar seus com~ 
promissos trabalhistas, neste segundo semestre'', explicita o 
Sr. Edmundo Pinto, lembrando o fato de que já foram esgota~ 
das "todas as instâncias jurídicas da questão". 

As cifras postas no dOCumento oficial do Açre podem 
ser grandes, em termos absolutos -mas se reduzem conside
ravelmente, tornando~se insignificantes, çlentro da relativida~ 
de nacional, quer em confronto com repasses feitos a grandes 
estados das regiões desenvolvidas, quer comparando com be~ 
nefícios concedidos a categorias como usineiros e empresários, 
benefícios cuja lisura não questiono, mas me limito a registrar. 

O atendimento ao pleito do Governador do Acre, destar
te, vem consultar dois pontos contrapostos e igualmente dig~ 
nos de respeito e respaldo: de um lad-o, os servidores, salarial
mente reprimidos pelo maibr arrocho de nossa História, e 

que buscam, na Justiça, o que julgam ser de seu legítimo 
direito, obtendo, não raro, a chancela suprema dos guardiães 
da lei; do outro lado, o Governo Estadual, impossibilitado 
d~ atender às exigências e· às reívindicaç6e~, sem qualquer 
condição de cumprir as severas sentenças jUdiciais. 

E~ sem prejuí:io óti alterações em minha postura oposicio
nista, em relação ao Governo do Sr. Edmundo Pinto, conside
rando apeilas os interesses coletivos do Estado do Acre, venho 
lhe hipotecar meu integral apoio nessa transcendental questão, 
que está acima de atitudes político~partidárias - pois, em 
essência, a própria sobrevivência digna do Estado se encontra 
ameaçada. 

Quero abordar t3$bém, nesta oportunidade, o problema 
levantado pel~. Governador acreano junto ao Ministério da 
Agricultura, relativo à política de financiamento da produção, 
que não tem considerado as peculiaridades intrínsecas da so~ 
ciedade e da economia region-ais:_--Cõmo lembra Sua Exce~ 
lência, "no caso acreano, o_ quadro económico e sócial exige 
a montagem de uma estrutura de prod!J.ção e o conceito que 
articula o crédito rural é o conceito de produto". 

Permitam-me, Srs. Senadores, trocar essas definições téc~ 
nicas·-pela ling1:1agem corrente e clara, que procuro usar em 
todoS os meus pronunciamentos: como afirmei há pouco, o 
Estado do Acre tem características especialíssimas e úniCãs, 
que não podem ser ignoradas, pois delas dependem seus habi~ 
tfutês e a força econômica Ia-cal. 

Trata-se de uma revisão conceituai, substituindo~se o con
ceito- de produto pelo de sistema de produção, na- POlítica 
de créditos rurais a ser cumprida no Extremo Noroeste do 
País. Cito o_Governador do Estado do Acre, em sua corres
pondência ao-Ministro da Agricultura, quando pOstulou· o 
critério de qUe "a ação do crédito se efetiva desde e no sentido 
do conjunto da "unidade produtiva", o que inclui as ações 
de assistência técnica, extensão niral, programas de saúde, 
-etc . .-.~~- E o fulcro da questão está na atividade e nas normas 
..de determinadas fontes de financHunento da produção, como 
o·Fundo Constitucíollal do Norte, que- além de não integrar 
um elenco de medidas articuladas Por um programa genera
lizado de desenvolvimento - "estabelece uma barreira iri
transponível, quando fixa a hipoteca, como ponto essencial, 
de sua estrutura de garantias. O pequeno produtor fica, írte
mediavelmente, afastado de tal programa••. 

O -nobre GOvernador Edmundo Pinto, ·ainda uma vez, 
aponta a- solução para o erro que denuncia: "buscar meca~ 
nismos cj_ue viabilizem uma ampliação dos recursos financeiros 
do Pro cera para o Estado do Acre. ( ... ) Propomos que o 
Banco do Estado do Acre S. A. seja credenciado agente finan
ceiro-do prog-rama, -o que· inlplicaria ampliar a bãse teriítorial 
de operação". 

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Seni;!.dores, solicito ao 
Governo Federal que examine com atencioso respeito os docu
mentos enviados pelo Estado do Acre e as soluções _ali expen
didas para os problemas que expõem. 

O povo acreart.o, por seu Executivo Estadual, por suas 
representações políticas, dá novas provas de superioridade 
ante as dissensões eventuais, no trato de_Seus interesses legíti
mos e fundamentais. Que o Governo Federal, a seu turrio, 
tenha a inesma sensibilidade e a mesma grandeza, é o que 
se espera e se cobra neste momento crucial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) · 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos- Carlos Patrocínio - César Dias -
Chagas Rodrigues - Divald_o Suruagy - Élcio Álvares ::
Garibaldi Alves ~ José Fogaça -' José Sarney - Jutahy 
Magalhães- Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Moisés 
Abrão- Nelson Carneiro- Ney M.aranhão- Odac~r Soares 
-Raimundo Lira- Valmir Campelo- Wilson Mar_tin_s. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Esgotada a Hora 
do Expediente. 

PassaRse à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 28, DE 1991 
(Incluído eni oi-dem do Dia nOs termos . -

do art. 172, II, d, combinacto·com o art. 353, _ 
parágrafo úniCo, dó Regimento Interno). 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'28, de 1991 (n'2191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano 
Nacional de Infoimática e Automação-PLANIN, tendo 

Pareceres, sob n? 247, de 1991, e de PlenáriO, das 
Comissões. . . ______ . . . . . 

-de Educação,favorável ao projeto, contrário à 
Emenda n" 2 e solicitando o exame pela ComiSSão de 
ConstituiçãO, Justiça e Cidad.ania das Emendas de n9' 

l, 3 e 4. 
-de Assuntos Econômicos,favorável ao projeto e 

â Emenda de n~ 4; contráiio às de n95 1, 2 e 3, na fOrma 
de substitutivo que apresenta-. 

(Dependendo de parecer da Comissão_ de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.) 

Solicito ao nobre Senador Oziel Carnei_i'o -o _parecer da 
Comissão de ConstitUição', Justiça e Cidadania. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. PreSidente, Srs. Senadores, nos termos do 
parecer aprovado pela douta Comissão de Educação, vêm 
ao nosso exame para que se apre-cie os aspectos da sua constitu
cionalidade, quatro emendas oferecidas pelo nobre Senador 
Amazonino Mendes, ao projeto que dispõe sobre o II Plano 
Nacional de Informática e AUtomação, que, em síntese, pro
põem: 

N" 1 -a supressão de todo o Capítulo 4, referente â 
Aplicação de Incentivos Tributários e Financeiros; 

• N~ 2-a restrição do prazo do II Planin para 29 de outu
bro de 1992; ·· 

N~ 3-a supreSsão das remissões feitas iió" teXtO- ao art. 
22, da Lei n' 7.232; de 29-10-84, e 

N" 4- a substituição em todos os dispositivos do II Planin 
das referências às empresas de que trata o art._ 12 da Lei 
n" 7.232!84, por "'empresa brasileira de capital nacional". 

Cabe a esta comissão, no caso em espécie, tão-some_nte 
opinar sobre o aspecto formal da constitucionalidade dessas 
emendas, vez que, quanto ao mérito, já se pronUnciaram as 
doutas Comissões de Assuntos Econômicos e de Ed.ucação. 

Dentro desse enfoque, não vemos óbices que se oponham 
à tramitação regular dessas proposições. A primeira é supres
siva de todo o capítulo referente aos incentivos fiscais. FósSé 

o contrário, isto é, aditiva ou modificativa, haveri.a que se 
verificar a sUa compãtibnizãçãó cOrri oS pressupostos da nossa 
Lei Maior. Entende o seu ilustre autor que, tendo o Congresso 
Nacional aprovado a Lei n• 8.034, de 12 de abril de 1990, 
que suspendeu, para as pessoas jurídicas, os benefíCios fíScais 
previstos no art. 21 e no inciso- V do art. 13 da Lei n~ 7.232/84, 
não haveria como revigorar, agora, esses incentivos sob pena 
de "inconstitucionalidade insanável .. , 

Como se vê, a emenda visa a suprimir uma possível in-
00ns·fifilcion31idade. Mas esse aspecto já foi devidamente apre-

-- da:do,- nesta e na Casa de origem, pelas comissões que nos 
anteCederam e estamos informados que modificações foram 
introduzidas no texto tendentes aescoimaressas imperfeições. 
I;>e __ qualquer sorte, repetimos, não nos cabe analisar a c:onstitu
ciorialidade do projeto, ·mas das emendas e, nesse s_entido, 
opinamos pela sua constituCionalidade e juridicidade. 

A Emenda n" 2, que reduz o prazo de vigência deste 
_II_ Planin, também não sofre qualquer restrições de caráter 
constitucional. Prevalece, aí, a vontade política ou. o interesse 
do legislador em dar maior ou: menor tempo de vida à n_ova 
lei. 

As Emendas n"s 3 e 4, de certo modo, se entrelaçam 
e se--completam. A Lei n~ 7:232/84, adota a expressão "empre
sas nacionais'' em diversas passagens. Ora, o art. 171 da Cons
tituição de 1988 traz uma nova conceituação sobre a matéria 
ao estabelecer o que é empresa brasileira de capital nacional. 
A emenda, portanto, é pertinente ao adaptar a futura lei 
ao preceitO coristítticiOilal - --- -

Em conclusão, não tendo qualquer das emendas, formal
mente, vícios de inconstituciorlalidade ou de injuridicidade, 
e estando embasadas em boa _técnica .. x:egimental, o"pinamos 
pela sua aprovação. - - -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- O parecer conclui 
pela constitucionalidade e juridicidade das emendas. 

Em discussão o projeto, as emendas e o substitutiVo~, 
em turno único. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

-0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orado,r.) -Sr. Presidente, tor_namos 
conhecimento, agora, do parecer da Comis_são de Constitui-
ção, Justiça e Cidadanja sobre as emendas. _ 

Tenho a impressão - não tenho certeza - de que foi 
SOHcitâdo pela COmiSsãó de Educação o parecefSobre a consti
tucionalidade. A ComisSão- de COnstituição, Justiça e Cida
dania declarou que eram constitucionais as einendas. _A maté
ria não precisaria: voltar à Comissão de Educação, para que 
ela opinasse sobre o méritoT Porque-n-a-o-deve ter opinado 
sobre o_ mérito. Se ela fez a indagação da constitucionali_Qade 

_ na.Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ela, antes 
de ter opinado sobre o mérito, deVe ter procurado saber se 
era possível ou não aprovar essas emendas. Eu não sei ao 
c;::ert? como es_tá a tramitação dessa matéria, 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A Mesa está fa<en
do a devida consulta a fim de responder a V, Ex~ (Pausa:) 

A ComisSão de Educação examinou apenas a Emertda 
n" z-.--- ---- --
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES -A Comissão de Educa· 
ção examinou somente a Emenda n9 2. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - E pediu a audiên· 
cia da Comissão- de Cóhstituição,- Justiça e Cidadania __ $obre 
as Emendas n<?s 1, 3 e 4. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, não me parece 
que no parecer da Comissão de Constituição de Jqstiça e 
Cidadania nós pudéssemos entrar na discussão do mérito. 
Não se pode entrar. A audiênda da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania é apenas sobre a constitucionalidade e 
não sobre o mérito, O mérito é da Co_miSs;jo de E.ducação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Leio para V. Ex• 
a co-nclusão da Comis_Sãº de Educação: 

"Como se vê, as emendas não_alteram o plano no que 
concerne à Ciência, Tecnologia e Educação, que seria 
matéria da competência,desta Comissão, arites -envOlVem 
aspectos sujeitos ao exame da Comissão de Cons_HtU.jção, 
Justiça e Cidadania_ou da de Assuntos Económicos." 

Nesse sentido, foi aprovado este requerimento, que passo· 
a ler para V. Ex•: 

"Nos termos regimentais, requeiro que sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n' 2B, de 91, n' 2, de 1991, ria Casa 
de origem, de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre o Segundo Plano Nacional de Informática 
e Automação - Planin, além das comissões coriStantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida tan:tbém 
a Comissão-de Constituição, Justiça e Cidadania para 
exame das emendas." 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Mas foi ouvida a res
peito da constitucionalidade. O mérito- não- é da- -coriüSsao 
de Constituição, Justiça e CiQ.adania .. Como também acho 
que a ComisSão de Assuntos Econômícos é que seria adequada 
para dar o parecer sobre o méritO~ no--final_. Mas não_é. O 
mérito não po-de ser da Comissão de ConstitUição, Justiça 
e Cidadania. E se c mérito não é da Comissão de Çou_Sti(Uição-, 
Justiça e Cidadania e foi pedida a audjência daquela comissã-o 
sobre a constitucion,1.J.daa"!, alguém deve falar sobre o_ mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A informação da 
Mesa é que realmente o. ~._,omissão de_ Assuntos. EconômiçQs __ 
falou sobre o mérito. E concluiu. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Mas como é que~ depois 
de falarem sobre o mérito é-' que" vão perguntar se é constiti.i~ 
cional ou não à Com·;.~sâO~de Constituição, Justiça e- Cidada
nia? A audiência d:-. Comissâo de Coo_stituição, JU:stiça e Cida
dania é preliminar; quando há uma dúvidá, a audiéncia é 
preliminar~ e a Côriíiàsão de COilStihiiÇãó, Justiça e-Cidadania 
é que vai informar se deve ou -não continuar a tramitação. 

OSR. PRESIDENTE (M_eira Filho) -Esse requerimento 
é posterior ao pronunciamento da Comissão -~de Educação. 
Mas, se V. Ex' deseja pedir o rcexame da questão ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Peço ao menos, que 
seja feito aqui e-m Plenário. da forma em que está se· votando 
uma matéria dessa importância, que seja, pelo menos desig~ 
nado um relator para tratar, adequadamente, do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - V. Ex• pede o 
reexarn.e da questão? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mesmo que seia aqui 
em plenário, que se faça. Vamos dar uma tramitação normal. 

O Sr. Qziel Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pa_ra uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -cTem a palavra 
V. Ex• 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para uma ques· 
tãó -de ordem. Sem revíSão_do ór_ador.)- Sr. Presidente,_ 
gostaria 4~ _saber se_ e_~ste parecer conclusivo das ÇQinisS§es 
de Educação e de Assuntos Económicos sobre Q.mérito das 
emendas. Porque o parecer da Comissão de Constittiíção, 
Justiça e_ Cidadania é apenas sobre as emendas do nobre Sena
dor AmazonfnO Mendes ... 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) -Os pareceres das 
comissões estão com V. Ex~ 

O SR. OZIEL CARNEIRO - ... e não sobre o projeto, 
em si. Apenas -sobre o que foi consultado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas, é lógico ... 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Os pareceres estão 

em poder de V. Ex• . ~ . 

~O SR. OZIEL CARNEIRO- Não estou discutindo. Por
que, realmente, parece que hou_ve uma iriversão. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, gostaria de me 
habilitar ~ambém para uma questão de ordem. 

j) SR. OZIEL CARNEIRO- Se foi solicitada, pela Co
missão de Educação, a au-diêncla da Comissão de Consti
tuiÇãO, Justiça e Cidadania, a Cómiss·ão de Constituição, Jus~ 
tiça e Cidadania está emitindo parecer apenas sobre as·emen~ 
das, quanto â sua constitucionalidade e juridicidade, certo? 

_ :e. _provável e_ entendo - é exatamente esse o motivo 
de () senadOr JutahY. Magal~ães ,~star levantarido a questão 
-que, ao· in-vés desse parecer sei lido no-plenário, ele teria 
que ser lido e discutido na Coriiissão de Constituição, Justiça 
~ Cidadania_ e voltar para a cor~issão que estava decidindo 
sobre o mérito do projeto. · 

O SR: PRESIDENTE (MeiraFÜho)- Alguém mais quer 
discutir o projeto? - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, eu 
queria apen~s solicitar, antes de ouvir aqui, quem certamente 
irá dar solução, o Senador Esperidião Amin, com a expe
riência que tem·: 

O Sr. Esperidião Amin- Não pretendo esclarecer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas acredito que V. 
Ex• vai dar a solução. 

O meu objetivo principal -vou ser claro -é que consi
dero que uma matéria: dessa não pode ter sua discussão encer
rada numa sessão'-de sexta-feira, seril ninguém presente. Se 
nã6 houver quem discuta .essa questão, vai-se ericerrar adis~ 
cussão aqui hoje. Para mim, é um absurdo se pensar em 
concluir a discussão de urna matéria dessa importância nuffià 
sessão como esta. Por isso é que estOU pedindo a audiência 
da comissão sobre as emendas. que foram apresentadas. Acho 

-que é-a tramitaÇão nornial. Se foi pedida a audiência da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania sobre três das quatro 
emendas apresentadas, a Coniissã_o de Constituição;- Justiça 
e Cidadania deu a sua opinião pela constitucionalidade e aí, 
sim, é que deveria voltar para a análise do mérito por parte 
da Comissão _de Assuntos Econômicos ou de Educação. Não 
pode a comissão se ai:ttecipar no mérito- a respeito -de umã 
matéria que não sabe se vai ter andamento ou não. 
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O Sr. Esperldião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) .c- Concedo_a palavra 
ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIOJ.ÃO AMJN (PDS -SC. Parauma-ques· 
tã_ó de ordem.) -Sr. ~residente, eu não pretendo necessa~ 
riamente esclarecer esse assunto, eu quero apenas Uiscutí-lo 
e levantar uma questão de ordem. Mas quero rernemp_rar 
que, na quarta-feira -passada, há dois dias, esse assunto já 
foi submetido à Mesa com a apreensão de_ vários senadores, 
inclusive com a minha própria. 

Nirrguém desconhece a importância desse projeto. Esse 
proJeto, q~e dispõe sobre o novo Plano de Inforrn_ática. O 
II Planin é um projeto polêmico. Há várias vertentes que 
se encontram nesse estuário: nacionalista, cartorial~-progres
sistas, Jiberal.etc. 

Eu inte-gro a Cóiiiissão de EduCação e a de. Assufltos 
Ec\mõmicos e· não tive a Oportunidade de apreciá-lo, porijue -
esse projeto foi aprovado na Câniafa no final do primeiro 
semestre. A ComissãO de AssuntQs Econômicos-não teve ne
nhuma reunião n6'itlês de agostO, e eu estou àqui desde o 
dia 19 de amanhã. Também a ComisSão- de Educação não 
teve nenhuma reunião. -

Eu apelo nem que para isso tenha que me valer de algum 
expediente regimental, como ficar discutindo indefinit1vamen
te_no sentido de que V. Ex~ decida por sobrestar, nesté-ínOffien
to, o projeto para que ele seja devidamente discutido com 
o conhecimento do parecer lécillco da comissão quê nãó ·ex:ã
Iriinou <Yparecer. Na quarta-feira·, -fomos inforrrfãdós que os 
relatófiOs seriam de plenário. Há dois _dias, isso foi informado 
aqui.Não sei se o Seriador.Jutaby Magalhães estava presente 
na oportunidade. Quer dizer, parecer de plenário, primeiro, 
foi lido, agora, pelo Senador_Ozie1 Carneiro,-que recoliliêCe 
que ele teria que ser lido na Comissão ele _Constituição, Justiça 
e Cidadania para, de lá, retornar a quem o pediu, que foi 
a Comissão" de Educação. . 

Então~ não pode ser considerada encerrada a QisCUSS:ão 
de um projeto, ainda não apreciado pelas comissões técnicas 
do Senado Federal. 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN - Não é para esclarecer 
é para colaborar, no intento de V. Ex•, para que o Senad~ 
Federal, decida, lúcida e informadamente, sobre.assunto dessa 
importância. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Mesa decidirá 
sobre esta questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência 
esclarece aos Senhores Senadores que o Projeto de Lei da 
Câmara n~" 28, de 1991, foí despachado, inicialmente, às Co
missões de Educação e de Assuntos Económicos. A ComiSsão
de Ed~cação, a primeira nO ·despacho, exarou o seu parecer, 
conclumdo que as Emendas n~"s 1, 3 e 4, apresentadas ao 
Projeto, envolvem aspectos sujeitos ao exame da Comissão 
de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania ou da Comissão de As~ 
suntos Económicos, e restringíndo-se tão somente a- opinar 
sobre a Emenda n'-'2. Com esse-objetivo apresentou o-Requeri
mento n<? 438, de 1991, que foi votado e aprovado pelo Plená~ 
rio. A Comissão de Assuntos Económicos, através do Relator 
designado, Senador José Eduardo, proferiu parecer em plená
rio, concluindo, após longa análise, tantn do teXto como de 
todas as emendas, favoravelmente ao projeto e à Emenda 

n9 4, e contrário às de n\>5 1, 2 eJ, na forma de um substitutivo 
que apresenta. Em atendimento à deliberação do Plenário 
ao aprovar o Requerirriento n9 438, a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania proferiu parecer sobre as Emendas 
n9s 1, 2, 3 e 4, que concluiu pela constitucionalidade e- juridici
dade das mesmas. Ao ser anunciada a discussão .do Projeto, 
o Senador Jutahy Magalhães, secundado pelo Senador Esperi
dião Amin, solicita, agora, que a matérfa: seja sobrestada, 
sem encerramento da discussão. 

A Presidência, tendo em vista a alta complexidade e rele
vância da matéria, e não havendo objeção do Plenário, nos 
termos-do art. 48, n9 6, do Regimento Interno da Casa, retira-a 
da pauta, inclusive para aguardar a_ publicação do parecer 
da Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania, devendo 
a mesma voltar na Ordem do Dia d3. sessão da próxima segun
da-feira, tendo ein vista o carãter de· urgêriciã (art. 336, "b"}, 
da tramitação, adotado em decorrência do_ art. 64, § 1 ~", da 
Constituição Federal. 

O-Sr. EsperidiãO~ AMi~l ~Sr. Presidente~ pêço a palavra 
para fazer uma consulta. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Concedo a palavra, 
para uma con:-:ulta, ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AM~ (PDS -'-- SC, Para uma con· 
sulta. Sem revisãO do orador.) -Sr_~ Presidente~ Srs. Sen_ado
res, e se a sessão for derrubada por força de falta de quorunl? 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A matéria voltará 
eril fase de discussão, na.segunda-feira. 

O SR. ESPERJOIÃO AMJN ~ Ach~ que é melhor, então, 
pedir a verificação de quorum. Eu até consulto V. Ex• e então 
solicitaria a verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Mas já dei a deci-
sãoaV.Ex• - -

O Sr. Jutahy Magalhães - Já foi adiada a discussão. 

O SR. ESPERIDIÃO AMJN - Foi adiada a díscussão 
a termos, e sem que as comissões fossem ouvíd~s. · -----

0 Sr. Jutaby I\._fagalhães ~-FO"i adiada para segUrida-feira, 
porque está em reg~ me de urgência realmente .Mas a audiência 
da comissão pode ser feita incluSiVe em Plimário. --- --

O_S_R. PRESII)ENTE (Moir:a Filho),.... Exatamen!o;, quan· 
to a isto não há dúvida nenhuma. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 19, de 1990 (n' 2.082189, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 268 do Decreto-Lei n~" 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 -Código de Processo penal, 
tendo · 

· Parecer, sOb ri'-' 192, de 1991, da Comissão 
.-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 

ao projeto, nos termos do substi~utivo que apresenta. 

A matéria ficou sobre a mesa durante 5_sessões ordinárias, 
a fiffi de receber emendas, nos termos do disposto no art. 
235,- II, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto e substitutívõ da Comissão 

de Constituiç_ão, Justiça e C~~a~ania, em turno único. (Pausa.) 
Em discussão. - - - -
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
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Em obediência ao disposto no_ art. 168 do Regimento 
Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na 
sessão de terça-feira, em fase de votação. -

O SR. PRESIDENTE (Meira FHho) - Item 3: 

DiscUssão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Coristítuição n~ 12, de 1991, de autoria do Senador 
Maurício Cortêa e outros senadores, que cria o Conselho 
Nacional de Justiça e dá outras providências. (3~ sessão 
de discussão). 

Em obediência ao disposto no art. 358, §-29, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia para a discussão da 
proposta e apresentação de emendas assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição do Senado~ __ _ _ _ _ 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n~ 
12, de 1991, em'prímeito turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na sessão de segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Meira!'ilho) -Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollem
berg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Sena
dores, Sergipe perdeu, no dia 21 de julho deste, um de seus 
maiores vultos. 

O falecimento de Jacintho de Figueiredo, -~o entanto, 
jamais conseguirá, m·esmo·-eroface _da inclemência do tempo, 
fazer desaparecer uma obra fraternamente universal por ele 
construída em vida e perpetuada nos exemplos edificantes 
deixados aos filhos, aos netos e a todos os que tiveram a 
alegria de privar de seu convívio. -

Sergipe, perde, um Jacintho de Figueiredo, um de seus 
poetas maiores, de sentimento aguçado, perscrutador da alma 
hwnana nos seus mais imperceptíveis recônditos e_ imbatível 
na construção lírica const{lntemente voltada para a fugacidade 
da vida terrena. 

Seus 85 anos de glorlbsa vida foram marcados pelo des
preendimento e pelo amor ao próximo, razão maior para que 
a admiração a ele devotada se caracterizasse por uma justifi
cável unanimidade, à altura mesmo de sua aguçada percepção 
acerca da natureza humana. 

Tecer maiores comentários ~m tomo de sua Vida e de 
sua obra, Senhor Presidente, Senhores Senadores, seria muito 
pouco, dada a real dimensão do homenageado. 

No entanto, durante a cerimónia religiosa relativa ao séti
mo dia de seu passamento, Paulo de Figueiredo, um de seus 
filhos emocionou a tantos quantos estavam presentes àquele 
ato de solidariedade cristã, elaborando uma peça exequial 
de raríssima beleza e de wna espiritualidade tão comovente, 
que solicito, nos temlos regimentais, sua transcrição nos Anais 
desta C_asa Legislativa, em substituição a quaisQuer outras 
palavras que jamais refletiriam, de rilodo tão espOritâneo e 
tão preciso, o legado de Jacinto de Figueiredo. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA· 
DOR EM SEU DISCURSO: 

Esta hora é singularíssima! Celebramos a Missa de Sétimo 
Dia por Jacíntho de Figueiredo. Sua presença espiritual, que 
a dor da ausência definitiva apura, invade os corações. Depa-

_ra-se-nos _sob formas diferentes, com tons e cores que o senti
mento escolhe. Ei-lo como esposo, pai, avó, sogro, cunhado 
ou aniingo. A saudade, que- a todos congraça, a saudade, 

·forma de amor ferido pelo adeus, no-lo traz a nós, neste 
momento. 

Esta hora é singularisSülta! E, no entanto, evoca "A Hora 
de Jesus", de que trata toda a segunda parte do Evangelho 
de São João. A Hora_de Jesus é a Hora da Páscoa, da Passa
gem, com os três momentos interdependentes: é a Hora do 
Abandono (cf. Jo.16,31-32); é a Hora do Sacrifício (cf. Jo.17, 
1·2); é a Hora de Glorificação (cf. Jo 12,27·28). Esta hora, 
mais do que evoca, apela para a Hora de Je_sus, cOnquistandO, 
assim, todo o significado teológico. A morte, visivelmente, 
é-abandono e tal por dois aspectos. De um lado, nós, que 

· amamos o pranteado, sentimo-nos abandonados. Do outro, 
Jacintho de Figueiredo, que passou pela morte, experimen
tou~a sozin_ho, emb~~a_ assistido, socorrido pela família. Nin
guém compartilha, efetivamente, a morte de ninguém. ComO 
compatrilhá-la, se vivos, aqui, estamos? Como condividi:la, 
sem nem sabemos como é? Experimenta-se, estruturalmente, 
a morte como abandono! No. pla~_o de fé, no entanto, a expe
riência da morte, indizível e irrefragável, se transmuda pelo 
Sacrifício e pela Glorificação de Jesus. O cristão, aliás, se 
define pela certeza desta transformação espiritual. O Apóstolo 
São Paulo escreveu: "Irmãos, não queremos que ignoreis coisa 
alguma a respeito dos que morreram, para que não vos entris
teçais como os pagãos, que não têm esperança. Cremos que 
Jesus morreu e ressu,scitou, e_ da mesma foi'nia d6veriios crer 
que Deus reunirá con-sigo iq uefes que ém Jesus adormeceram" 
(cf. 1~ Tess. 4, 13-14). Jesus, -pes-soalmente, garantiu: "Eu 
sou a Ressureição e a Vida. O que crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá! E o que vive e crê em mim, não morrerá 
eternamente" (Jo. 11.25). E, n'outra passagem: "O Pai ama 
o Filho_e tudo entreg~u e~_sua __ m~o. __ Quem crê no Filho 
tem a Vida Eterna" (Jo. 3,35·36). Ora, sem sombras de dúvi· 
das, Jacintho de Figueiredo foi um cristãol Às caladas da 
noite, todos os dias, rezava demoradamente,_como que velan
do. pelos seus que dormiam.,._ Nuna eSpiritual imitação do 
çliscípulo amado, que, como narra o Evangelho,_ acolheu Ma
ria, Mãe da Igreja porciue Mãe de Jesus; JaciD.tho de FigUei
redo também a acolheu, nos refolhas íntimoS do coração, 
prestando-lhe, ao longo da vida, particular devoção. Além 
disso, ao Apóstolo São_ Judas Tadeu re~ou, diariamente. Por 
fim, imergiu tias treVas da morte para emergir na Luz imarces
cível.da_ Glória, com o Sinal da Cruz. Persignou-se, antes 
de calar-se, retomando quem, sabe, o gesto do irmão, maior, 
Jackson de Figueiredo, tantas vezes comentado, com carinho 
e admiração, no selo da família. A .sua, hora, pois, imbuiu-se 
da Hora de Jesus. A _ _nós, resta-nos rezar por ele: "Recordai, 
ó Bom Jesus, fui causa d.e vossa_çruz. Não me percais nesse 
dia"! (cf. Sequentia da Missa de Finados). A nós, resta-nos 
esperar, meditando as palavras de São Paulo: "A morte foi 
tragada pela vitória. Oiide está, ó morte, a tua Vitória?" Onde 
está, o morte, o teu aguilhão? (cf. 1' Cor. 15,54-53). 

Esta hora é singularíssima! O pranteado Jãcintho de Fi
gueiredo, esgrimindo com maestria a arte da poesia, escreveu 
sobre a vida e a morte, nos contextos mais diversos. Na verdaR 
de, foi poeta, durante toda a vida. Utilizou-se quas.e que exclu
sivamente dos_ sonetos. Recitava-os sempre, âs vêzes horas 
a fio, os próprios sonetos ·ou os de outros poetas. É possível, 
agora, ouvi-lo falar, buscando, aqui e acolá, alguns dos mais 
significativos. Numa definição da própria vida, escreveu "Des· 
prendimento": 
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DESPRENDIMENTO 
Por mais que nada mais queira na vida, 
E a tudo encare com desprendimento .. . 
De quando em vez, tropeço na Sllbida .. . 
Num mísero egoísmo cem por cento. 
Contornando~o, corrijO-me em seguida, 
Levando a termo aquele meu intento: 
Seja voltando ao ponto de partida, 
Quando não, velejando contra o vento ... 
É que, jamaiS, irie dei âs ilusórias. 
Ambições do mais ser! -em cujo seio 
Medram as vaidades das humanas glórias! ... 
Bem quisera viver ao-mUndo alheio ... 
E assim morrer, sereno e se-rn~vit6riaS, 
Como quem volta sem saber que veiol. .. 

Os que conYi:Veram com Jacintho de Figueife"do, encon
tram-nos, com perfeição, nesses versos. O desprendimento 
foi a constante marieira de encarar a vida. E, provavelmente, 
o segredo da paz e serenidade das faces já mortaS. No soneto 
VItima Cena, que a família houve por berp transcrever no 
santinho comemorativo desta data, o-poeta encara a questão 
da morte e o desprendimento, então, comparece sob duas 
facetas complementares: como aceitação do destino humano 
e como liberação espiritual: 

ÚLTIMA CENA . 
Da morte a dor comum, dor que se exipia 
Num dia a mais que _o tempo vai marcando ... 
Hei de senti-la, é certo, todavia, 
De que modo não .sei, e não sei' quando! 
Breve ou longa será minha agonia; _ 
Ao meu lado, quem sabe!- alguém velando ... 
Quantos, no entanto, nesse mesmo dia, 
Indiferentes passarão cantando! 
A morte não transige; de maneira, 
Que, sendo boa_ O_lLOl_á, resta aceitá-la, 
Corria acontece à humanidade intefra. 
Por terra eu tombarei na mesma vala ... 
Enquanto, ·desprendendo-se, ligeira, -
A alma, liberta, as amplidões escala!. .. 

Qual, entrementes, a fonte desse Desprendimento? A 
par de um profundo desencanto ~om a vida, como exprimem 
os sonetos "Contraditório"; "Auto-Retrato" "Fug~";a alma 
do poeta sempre alimentou a lídma esperança cristã. No sone
to ''Última Esperan-ça'', Jacintho de Figueiredo cantou: 

ÚLTIMA ESPERANÇA 
Como alguém ·que tentasse, a fo~o brando, 
Fundir a peça de cristal partida, 
Vive o homem, há milénios, procurando 
Encontrar, em si mesmo, a apaz perdida! 

E a par dos desenganos ... vai rolando 
Pelos declives, ásperos, da vida; 
À medida que os dias vá o marcando 
O fim da trajetória percorrida. ----

Atingido esse fim, nada lhe resta! 
Somente uma esperança ioda se apresta 
À meia sombra e luz como ao sol posto: 

De um novo vir a ser! de uma alvorada. 
Após a noite, álgida, fechada, 
Que transparece do seu próprio i'osto. 

Já no soneto "Analogia'', o poeta vai mais longe. O ho~ 
mem não só se nutre de Esperança. Muito mais, o homem 
se define por Ela, que, em última instância, é dádiva de Deus. 

ANALOGIA 
Foi semente também, piovinda de outras tantas ... 
Fez-se arbusto, cresceu, depois frutificou; 
E, milagrosamente,_ outras sementes, quantas! 
Tão logo oferecera ... - o vento arrebatou ... 

Assim, se reproduz a beleza das plarl.tas; 
Umas que vão florir, -de outras que o sol crestou, 
Saciando na terra as fibrosas gargantas 
Das raízes que a custo a semente espalhou. 

Há nisto analogia entre o hOmem e a semente. 
Esta germina, e creSçe·, e se alt~neia em flor;
Aquele vem à lu~, vtvendo-a intensamente:-. 

Voltados, para o _Céu, de místério e ·esplendor: 
Esta, o tenta alcançar- e imita, iimtilmente, 
O dom que é dado àquele em pensamento e amor! 

É claro que a definiÇão do homem pela Esperança só 
é possíVel por intermédio do dom da fé. Sem ele, o absurdo 
nos· ronda! Para o poeta, a amargura, permanente sobra de 
sua vida, jamais o levou ao desespero. Ao contrário, cedeu 
o passo de contínuo à Fé! No soneto "Oração_ à Fé", onde 
a poesia abraça-se à prece, Jacintho de Figueiredo a define 
como Certeza: _ 

ORAÇÃO ÀFÉ 
A Fé é simples como a Natureza; 
Gotas de orvalho _à luz da madrugada; 
Trigo, em foini.a de pão, suprindo a mesa; 
Casa de_ joão-barro modelada. 

- Canto-do galo; lamparina acesa ... 
Cheiro do mato verde pela estrada ... 
-Água da terra, isenta de impureza, 
Entre lajedos, límpida, filtrada. 

_A F:é, outra não é Senão certeza 
De quem não vendo, crê: -sem saber nada.~
Que sabe o sábio sobre a_Natureza? 

Sobre a idéia de Deus n'alffia plantadas? 
Se _daquele que vê,_sem certeza ... 
Quanto mais sobre Deus, sem Vê-lo em nada! 

-Já no soneto sem nome, intitulado apenas "soneto", Ja
cintho de Figúeiredo compreende a Fé corno "Espanto". As
sim como o espanto emudece, o poeta, apresentando este 
soneto sem título, tentou antecipar o cerne de S!Ja J;Jlensagem: 
- SONETO 

Contemplando o silêncio do Infinito, 
Como disse Pascal,- nos causa espanto! 
Testeinuhho do Eterno, do Bendito, 
Da presença de Deus, sem luta e pranto. 

O silêncio infinito do Infinito, 
À nossa agitação nos causa eSpanto! 
Peregrinos da terra, do finito, 

-Córpusculo, se a muito chega a tanto! 

É de se crer maior que o Infinito 
A grandeza de Deus. de Deus,-- O Santo, 
Criador dos espaços do Infinito; -- -

Onde tudo se vê, sem luta e pranto; 
CuJo etetnO silêncio indefiriitO, - -
Como disse Pascal,- nos causa espanto! 
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É admirável que o poeta Jacintho de FigueiredO, condu
zido pelas razões -:-:-_dp coração ele cita_,_ adrede, Blaise Pascal! 
-Chame a Deus de "O Santo!'' somãn~:q:-s~;- ª·esse ~odo, 
â evocação peculiar de toda e qualquer Religião, coffio d~e
monstrou, na obra clássica "Das Heilige", Rudolf Otto. De 
mais a mais, retoma" o ensinamento de São_ ~Paulo, pariicú
larmente na epístola aos Rqmanos,__reafir,!'fladÕ pe'ii-tl-ãdíÇão 
da Igreja, no ConcOio Vaticano )~",sobre o ço_nbeçimento 
de Deus a partir da natureza. - · 

Mas o poeta Jacintho de Figueiredo se foi:-In_gressou 
nos umbrais da Eternidade, S}o silêncio indefiri.ito. Já agora, 
pelo mérito de Jesus Cristo, coA_templa a D~~s. Assiin espera
mos! Assim pedimos! A Certeza e o Espa!).to, em correspon
dência ao novo vir-a-ser tão almejado, á Alvorada ditosa, e 
feliz, já se transformaram, por certo, em Caridade Infinitá.. 
Passam a Fé e a Esperança, permanece para sempre O Amor! 
Mas nós como ficamos?! Os nossos dias parece a noite. Tristes 
vivos, pobres seres mortai$, feridos _g._e saudades! Nós como 
ficamos? No soneto .. A Inefá_vel Lembrança" Jacintho de Fi
gueiredo nos responde: 

A INEFÁVEL LEMBRANÇA 
Esquecer! ... é mentira; um Bem, nunca se esquece: 
O tempo, outra afeição, a distância ou a inõrte; 
Tudo pode infligir iiovós rumos à sorte ... 
Mas o Bem que floriu ... - deixa-nos-sem-pre a ffiésse! ... 

A lembrança de um Bem, quase sempre, é mais forte 
Se provém da renúncia ... -e não desaparece ... 
E Vive em·n-osso olhar, e se transmuda e desce 
Corno um sopro divino ao coração sem norte! 

Pouco importa se vem ao seu lado a tristeza ... 
É feliz, mesmo triste, a lembrança de um Bem! 
Sucede sempre assim à sabia Natureza: 

o dia que se apaga, -entristece--a também; 
Deixandó-a ã recofdá-lo em _ça.Qa ~s~r~la acesa, 
A sentir, como nós, a saudade de alguém!.~~ 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Odacir Soares. - -

O SR. UDACIR SOARES (PFI.- RO. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. S.enadores, o teffia 
que me traz a esta tribuna é dos _mais sérios e ~nstrangedores 
de quantos esta Casa vem tratando ao longo de sua hi$tória. 
Refiro-me à questão-do narcotráfico, que mantém meu Esta
do, Rondônia, há algumas semanas, em desgastante exposição 
no noticiário nacional. Não quero aqui tratar do envolvimento 
de parlamentares do meu estado na questão. _ _ 

Há, na Câmara ·dos Deputados, uma Comissão Parla_
mentar de Inquérito tratando especificamente disso, além de 
gestões junto à Justiça. Abstenho-me, pois, de prejulgamen
tos. Aguardemos. 

O que quero trazer ao jul'zo desta Casa é algo mais sério 
e abrangente, cuja solução vai à raiz dessa anomalia: a preca
riedade da ação policial na Amazônia, para efetivo combate 
ao narcotráfico. Bem antes desse tema adquirir as proporções 
atuais, tenho dele me ocupado, para denunciar o perigo que 
representa e pedir as soluções cabíve!s. Lembro que sou o 
autor -da Lei n? 8.072, sancionada em junhodo ãno passado, 
que agravou as penalidades dos chamados cri;;ne_s h_e"diondos 
-entre os quais, incluem-se o seqüestro e o n-arcoiráfico. 

Desde então, os crirriinosos nela enquadrados _estão ex
o4lídos das benesses de anistia, indulto, fianÇã- e -lib-efda~e 

provis6ria, ·além âe -condenados a cumprirem integralmente 
a pena, em presídios de segurança máxima. Estou presente,_
mente apresentando a esta Casa projeto de lei que acrescenta 
mais uma penalidade àquelas: o confisco dos Pens do trafi~ 
cante. Baseio-me em legislação Similar da Itália, o primeiro 

'País a adequar-se, no plano legal, para o combate a esse 
tip-o de delito - os chamados crimes hediondos, por ser tam
bém o primeiro Pafs em que eles começ_a_ram a ocorrer sistema
ticamente. 

Tendo os bens confiscados, o traficante p·erde os meios 
-dJ continuar comandando seus negócios da cadeia. E perde 
também os meios de corromper, valendo-se das falhas de 
nosso sistema carcerário. Por fim, não deixa de ser um desestf
mulo aos que pretendam se iniciar no ramo·. 

EntretantO - e este é o ponto central deste pronuncia
mento-, estou convencido de que a expansão do narcotráfico 
no -Brasil, e particularmente na Amazônia, não se deve a 
qualquer insuficiência de leis. As que temos cumprem perfeita
mente seu papel. A insuficiêiJ.cia esfá em- outro lugar, em 
algo elementar quando se trata de combater o crime e prender 

-bandidos: na ação policial. 
- É absoluta'mente precária a presença da Polícia Federal 

- na Amazônia- particularmente, em Rondônia. Ora, sendo 
a Amazônia brasileira-vizinha dos países que abrigam os inaio
res cartéis_ mundiais de cocaínas, ·era mais que evidente que, 
D:J.ais dia me.nos dias, OS tentáculos d§iqUe}aS poderosíssimas 
organizações se estenderiam sobre posso território. Corredor 

_de exportação e mercado consUmidor, o Brasil já o é há muito 
tempo. Não há níssooqualquer novidade. 

O que nos parece novo-· e· assombroso- são as evidên
cias de que também se torna produtor, em grande escala, 
.da droga. Tenho declarado SiStem.atic"anienfe - e_, repito, 
bem antes do assunto adquirir as atliais prOpOrções - que 
epre-CiSo intensificar a ação da Polícia Federal na Amazônia. 
Surgeri mesmo que, diante das dificuldades de contratação 
e treinamento de pessoal, fosse remanejada a mão-de~obra 
excedente no No_x:deste ou d~ out~as regiões. 

A propósito disso, recebi; ril~s passado, atenciosa carta 
do Superintendente da Polícia, Federal, Delegado Rorrieu Tu~ 
ma. Não vriu lê-la em sua íntegra, embora peça que seja 
incorporada a este discurso para que conste dos Anais. Resu
mo-a. Diz, em -síniese, o Dr. Romeu Tuma- que- concorda 
plenamente com o diagnóstico de _que~ à _expa!].são do narco
t~áfico na Ama:ttJnia decorre da insuficiênc1.a do apafélho poli
Cial. Condorda também com a te.se do remanejamento de 
mão-de-obra exced_ente de 91,1tr_as regióe~, ~as argumenta que 

-não pode fazê-lo pelo mesmo motivo que o impede ae intensi
ficar a ação do DPF em Rond<)nia: falta de recursos. 

-A transferência de pessoal ex-officio,esclarece o Dr. Ro
meu Tuma, envolve_ despesas elevadíssimas, indisponíveis no 
orçamento do DPF. A menos que, a partir de agora - e 
aí já não é o Dr. Tuma que fala-, o Governo Federal decida 
~dar ao combate do narcotráfico foros de prioridades, o policia
mento continuará como está~ precaríssimo. 

- -Antes mesmo do delegadO Tuma me prestar esse esclare
cimentos -·que julgou necessárioS, diante de meu empenho 
em combater essa grave anomalia-, tive a iniciativa de buscar 
outras fontes de socorro. Em jUnho, estive com o embaixador 
americano em Brasília, tratando do assunto, em busca de 
recursos para o combate ao narcotráfico em Rondônia. Ele 
mostrou-se interessa~o em viabilizar_ algum tipo de ajuda, 
q_u_e, entretanto, atéãqui, _Dão se materializou. A seguir~ estive 
tanlbéin com:·o Ministro da JuStiça, Jarbas Passarinho, a quem 
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entreguei um ofício do Governador de Rondônia, Owaldo 
Piana, encaminhando estudo de reaparelhamento da Pollcia 
Militar para combate ao narcotráfico. Até hoje, no-entanto, 
não recebi qualquer resposta. 

Diante desse quadro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, torw 
nawse absolutamente ridícula, despropositada- burra mesmo 
-a tese de intervenção federal em Rondônia para combater 
o narcotráfico. Ela foi levantada pelo Relator da CPI do Nar
cotráfico, Deputado Moroni Torgan, exwDelegado da Polícia 
Federal no Ceará. Louvo a intenção do nobre parlamentar, 
mas não posso deixar de brindar a infeliz idéia com aqueles 
adjetivos. 

Senão, vejamoS. 
Sendo o problema de narcotráfico em Rondônia- como 

eu aqui o sustento e como -o reconhece o Superintendente 
da Polícia Federal- decorrênte da precariedade do aparelho 
policial, e não havendo, pelo menos por enquanto, previsão 
de mudança nesse quadro, de que adiantará- a intervenção? 

De coisa alguma. 
A causa de expansão do tráfico não é certamente a pre- -

sença do governador Oswaldo Piana, mas sim, a falta de polí
cia. Trocar O gOvernador por um interventor federal, man
tendo o estado despoliciado, não representa concretamente 
nenhum ganho na luta contra os bandidos. 

O que precisamos é de mais polícia e equipamentos. E, 
para que isso ocorra, é precisO qUe o Governo Federal atribua 
ao problema a importância que efetivamente teni. No mo
mento em que houver verbas e policiais em ilúrilc!rO adequado, 
o governador saberá perfeitamente o que fazer - e como 
e quando. 

Sendo alguém eleito pela população do estado, devida
mente familiariZado com seus problemas e tendo apoio "de 
importantes lideranças políticas locais, estará seguramente 
bem mais aparelhado que mais aparelhado que qualquer inter
ventor federal para rearrumar a casa. 

Se a tese da intervenção, nos termos em que está formu
lada - isto é, como meio de deter a escala de uma das ramifi
cações do crime organizado -, for estendida a cada um dos 
estados da Federação, bem poucos dela escaparão. 

No Rio de J aneirci, por exemplo, há uma eSpantoSa média 
de três seqüeStrós por· dia, segundo registrou, esta semana, 
o Jornal do Brasil.Há alguns anos, a cidade tomou-se uma 
espécie -de meca do crime organizado, tendo sido classificada 
pela Agência Internacional de Agentes de Via,gem como de 
"alto risco" para o turismo. O Rio de Janeiro é também 
o segundo mercado consumidor do pó no Brasil. Perde apenas 
para. São Paulo, outro_ exemplo de cidade-problema na área 
do crime organizado. Entretanto, até aqui, jamais cogitou-se 
de pedir intervenção federal em nenhuma dessas cidades. E 
por que? Simplesmente porque seria inútil .. 

O raciocínio é siniples: sê a expansão do crime organizado 
em Rondônia justifiCa irifervenÇão federal, então a Federaç~o 
deve ser, desde já, extinta-no- BrasiL E, indo além, nesse 
raciocíniO, se pTOblemas dessa natureza justificam intervenção 
de fora para dentro- ao invés de se buscar a solução interna
mente -, então o próprio- Brasil passa a correr o mesmo 
risco. Sua soberania passa a estar ameaçada, a partir de tese 
aqui mesmo fabricada. 

Ora, a ordem pública e a govemabilidade não estão amea
çadas em Rodônia. O Governador Piana vem administrando 

com eficiência o estado,_nos limites em que a crise económica 
0"!5ermite. Nisso, entretafito, rião está só. Seus demais colegas, 
em graUs variados, vivem o mesmo drama, a começar pelo 
próprio Presidente da República. E o _que pode atenuar o 
drama de cada um -que é o drama de todos nós - é o 
espírito recíprOcO de cOlaboração e de compreensão. Falar 
em intervenção é exibir simplismo e leviandade em torno 
de matéria "que exige exatamente o- contrário: seriedade e 
reSpõDsabilidade~ 

Quero aproveitar, antes de cOncluir, para, mais uina vez, 
exigir! em nOiné da população de Rondônia- que me elegeu 
-seú representante no Senado Federal peia segunda vez conse
CUtiva-, que se-apUrem todas aS de.Dúnciéls minuciosãmenfe. 
Ne-m uma sequer deve ficar sem reSposta. Os rondonienses 
vivem hoje a absurda circunstância de suspeição coletiva. A 
irresponsaDilidade de alguns -lamentavelmente, até de par
lamentares dO pf6P.i"io eStado - formou uma imagem exage
rada da situação, fazendo supor à opiniãO pública que a simples 
condições de habitantes de Rondônia já torna o Cidadão com
prometido com o narcotráfico. 

E isso é um absurdo. Não faríamos, p-or exemplo, essa 
injustiça aos cariocas e- paulistã:s, que há -bem mais témpo 
- e em proporções bem mais avantajadas - convivem com 
a tragédia do crime organizado. Rondônia merece o carinho 
e o respeito dos brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro: -

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi 
do Sindicato_ Nacional dos Trabalhadores de Instituições de 
Pesquisa Agropecuária e Florestal (SINPAF) c3rta, através 
da qual esse órgão de_ classe expõe as dificuldades por que 
passam seus associados - particularmente os da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PE
SAGRO~RIO) - em face da inexistência, até o -m-omento, 
de regulamentação da l~gislação específica, especialmente 
após a assinatura dã ConstituiÇãO de 1988. - -

Em conseqUência, agrava-Se tal situação enr virtude de 
,,--Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro negar 
"legitimidade" aos sindicatos criados após 5 de o~tubro de 
1988. - . 

Ficam, portanto, Senhor Presidente, esses trabalhadores 
privados de se utilizarem de sua entidade representativa para 
defender os próprios interesses e· direitos. 

Todos nós sabemos da impoitânCia dos órgãos de classe 
-em especial nos momentos de vida econômica tumultuada 
e pouco segura como a presente- na defesa das prerrogativas 
dos trabalhadores. 

Nesse sentido, quero manifestar, neste momento, minha 
solidariedade aos funcíonários -da Empresa de Pesquisa Agro
pecuária do Estado do Rio de Janeiro e ao sindicato da catego
ria, particularmente no momento em que o Congresso Nacio
nal discutir a regulamentação da matéria. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para 
a ordiriária de segunda-feira a seguinte -
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ORDEM DO DIA. 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 28, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia 

nos termos do arL 172, II, d, combinado com o art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

A TA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA ~ 

~ 17' REUNIÃO REALIZADA EM 
26 DE JUNHO DE 1991 ~ 

(REUNIÃO ORDINÁRIA) Continuação da discussão, em tUrno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 28, de 1991 (n" 2191, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre AS dez horas do dia vinte e .seiS de junho, de mil nove
o II Plano Nacional de Informática e Automação ~PLANIN, centos e noventa e um, na sala da Comissão, sob a Presidência 
tendo do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne-se_ a CáfuisSâõ.de 

PARECERES,~ sob n• 247, de 1991, e de Plenário, das Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença dos Srs. 
Comissões - - -- --- ______________ ____senadores: Chagas Rodngues, Lounval Bapt1sta, José Eduar-

- de Educação, avorável ao projeto, contrátiQ _à_ Emenda do, Yalrn~r, Campel?, Carlos Pa,tr?cínio, Pedro Sim?n, Amir 
n"' 2 e solicitando o_ exame p~la Comissão de Constituição, ~ndo, ~z1el Carneiro, Na~bor Jumor, Maurfcto Co~rea, Anta
Justiça e Cidadania das Emendas dç no:P 1 a 4; m~ Manz, Jut_ahy Mag~lhae~, Mag~o. Bacel~r, EleJO Alvares, 

- de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto e à Josaphat Man_nho, Meu~ Filho, Juma Manse; José Fog~ça, 
Emenda de n"' 4· contrário às U.e nç.s 1 2 e 3- tfá forma de José Paulo Btsol, Francisco_ Rollemberg, _Wtlson Martms, 
substitutivo que ~presenta. ' ' Ma~sue_to de Lavor, A~fredo Campos, Cid ~abóía de_ Ça~val?o 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável às e Dtvaldo Suruagy. DetXart]-_de_~c;>mparecer, pormottvo JUSttfi-
Emendas de n<;>S 1 a 4. cado, os Srs. Senadores: Odacir Soares-~ Amazonino Mendes. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara aberta 
a ses-são e dispensa a leitura da ata da reunião anteriO-r, que 
é_dad_a como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação -da 
pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente: Item 24 
-Mensagem n"162, de 1991, do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à apreciação do Senado_ Federal, o nome 
do Doutor Aristides Junqueira Alvarenga, para ser recondu
zido ao cargo de Procurador-Geral da República. O Sr. Presi~ 
dente concede a palavra ao relator da matéria, Senador Mau~ 
rício Corrêa, que emite o parecer concluindo favoravelmente 
sobre a mesma. Instalada a fase de argüição, usam da palavra 
os seguintes Srs. Senadores: Josaphat Marinho, Meira Filho, 
Elcio Alvares, Chagas Rodrigues, Divaldo Suruagy, Jutahy 
Magalhães, José Fogaça e Alfredo Campos. Concluída a saba
tina; o- Sr. Presidente encaminha o processo--de votação -secre
ta, proclamando ao firial a provação do nome do Dr. AriStides 
Junqueira Alvarenga, por dezoit<::J votos favoráveis. Prosse
guindo, a Presidência anuncia-a-apreciaçãõ·do item·n,.-1 da 
pauta: Projeto -de Lei do Senado o? 61, de 1991, de autoria 
do Senador Valmk Campelo, que disPõe- sobre a alienação, 
de bens imóveis reSidenciais de propriedade da União, vincu
lados ou incorporados às Forças Armadas, situados no Distrito 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 52, DE 1990 

Discussão, em turno único, do ProjetO ae Lei" da Câmara 
n• 52, de 1990 (n• 6.763185, na Casa de origem), que proíbe 
o transporte de presos cnndenados ou à disposição da, Justiça 
em transporte coletivo; tendo: 

PARECER sob n' 191, de 1991, da Comissão-~ 

- de Constituição, Justiça e "Cidadania, pela constitucio
nalidade e juridicidade, com Emenda n"' 1-CCJ que apresenta. 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO N" 12, DE 
1991 ' 

Discussão, em primeiro turno, da FrojJosta de Erilehda 
à Constituição 0°_12, de 1991, de autoria do_ Senador Maurício 
Corrêa e outros senhores .Senadores, que cria o Conselho 
Nacional de Justiça ·e dá outras providências. (4! sessão de 
discussão.) 

Federal e dá outras providências. Na reunião do dia 29 de 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)--:- ~stá ~ncerrada j!l~hq próximo passado, foi concedido vistas aos-senadores 

a sessão. Cid Sabóia de Carvalho e Oziel Carneiro: O"Senador Oziel 
(Levanta~se a sessão às _11 horas e 50 minutos.) 'Carneii'o devolvi~a matéria- apresentando võtá-ein sepa-r3d0, 

concluindo pela rejeição da proposição quanto a constitucio~ 
Em, 7 de agosto de 1991. nalidade e quanto ao mérito. O Senador Cid Sabóia libera 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO SENADO FEDERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DO SENADO FEDERAL~ ASSEFE, convoca crs senhores 
associados para uma Assembléia~Geral Extraordin_iíria. a rea
lizar-se dia 7 de SETEMBRO de 1991, às 9:00 (manhã), em 
sua Sede Social. 
ORDEM DO DIA: 
- REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL _ 

José Maurício Lima de Souza - Presidente 

a matériã apresentando voto_ oral, favorável ao parecer do 
J utahy Magalhães, após revisar o parecer, acolhe sugestões 

da Comissão ofe_recidas em reunião anterior e conclui pela 
aprovação da matéria e da emenda oferecida pelo Senador 
Maurícío Corrêa, nos termos do substitutivo que apresenta. 
Colocado em votação, é aprovado o parecer do relator por 
maioria de. votos. It.em .2: Consulta SINO, de 1989, do Sr. 
Presidente do SeQado Federal, dirigida à Comissão de Consti
tuiçãO, Justiça e- Cidadania, sobre recurso do Sr. Senador 
Jutahy Magalhães, contra a decisão do Presidente em exercí
ciO, da Comissão Mista de Qrçamenfq_, a _resp_eito da ej_eição 
de um Deputado para a Presidência da Conlissão Mista de 
Orçamento por dois períodos consecutivos. Relator: Senador 



4646 Sábado 1 O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1991 

Nabor Júnior;'parecer:pdo arquivamento da matéria, tendo 
em vista a sua prejudicialidade. Não havendo discussão, colo
ca-se em votação o parecer que é aprovado por unanimicade. 
Item 3 -Projeto de Resolução no 12, de 1991, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, que estabelece princípios gerais 
de processo Legislativo e dá outras providências. O relator, 
Senador Francisco Rollemberg emite parecer concluindo pela 
constitucionalidade e juridicidade da matéria. Não havendo 
discussão, passa-se ã votação do parecer que recebe :!provação 
unânime. Item 4- Projeto de ResoluÇão n° 3, de 1991, de 
autoria do Senador Gerson Camata, que dá nova redação 
aos dispositivos que menciona do Regimento Interno do Sena
do Federal. O relator, Senador Wilson Martins, conclui pare
cer pela rejeição da matéria. Não havendo discussã-o,_ coloca-se 
em votação o parecer, que recebe aprovação unâmme. Item 
5-Projeto de Resolução n'22de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art. 62, do Regi
mento Interno do Senado Federal. O relator, Senador Jutahy 
M.agalhães oferece parecer concluindo pela constitucíonali
dade e juridicidade da matéria. Colocado em votação, o pare
cer é aprovado por unanimidade. Item 6- Projeto de Resolu
ção no;> 23, de 1991, de autoria do Senador Maurício·Corrêa, 
que altera a redação do parágrafo único do art. 114 e acres;
centa § 3' ao art. 126 do Regimento Interno do Senado Fede
ral. O relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho oferece pare
cer concluindo pela constitucionalidade e juridicidade do pro
jeto. Não havendo discussão, coloca-se em votação o parecer 
que é aprovado por nanimidade. Item 8 ~ ~rojeto de Lei 
do Senado no;> 50, de 1991 (Decisão Terminativa;-- de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que torna obrigatória a 
publicação mensal, pelo Denatran, no DOU, da relação de 
veículos furtados e de veículos apreendidos. Relator: Senador 
Antonio Mariz; parecer: pela constitucionalidade, j uridicida
de e aprovação quanto ao mérito, acolhendo uma emenda 
oferecida pelo Senador Gerson Camilta. Não havendo discus
são, é aprovado o parecer do relator por unanimidade. _I~em_ 
8 -Projeto de Lei do Senado 110, de 1991 - (DeciSão 
Terminativa)- de autoria do Senador Nelson Wedekin, que 
assegura aos eleit_ores, no dia_das eleições, transporte gratuito 
e dá outras providências. O relator da matéria, Senador Carlos 
Patrocínio, cortclui parecer pela constitucionalidade, juridici
dade e aprovação quanto ao mérito, nos termos do ~~bstitutivo 
que oferece. Após amplo debate, o Sr. Presidente concede 
vistas ao Sr. Senador Magno Bacelar, que infohna estar rela
tando matéria correlata e deseja pedir anexação das propo
sições. Item 19 ~Projeto de Lei da Câmara n° 2~, de .J991 
- de autoria ·do Poder Executivo - que altera dtspostções 
do Código de Processo Penal_~ilitar e da \~i da, OrganiZação 
Judiciária Militar. Relator: Senador Maurício Corrêa; parecer: 
pela constitucionalidade, juridicídade e aprovação quanto ao 
mérito, com a emenda n9 l que apresenta. Não havendo discus
são, coloca-se em votação o parecer do relator, que recebe 
aprovação unânime. Item 23 - Projeto de Lei da Câmara 
n' 120, de 1990-de autoria do Deputado Bonifácio de Andra
da, que dispõe sobre normas partidárias. O relator, Senador 
Mansueto de Lavor, oferece parecer pela aprovação da maté
ria, conforme texto que apresenta, no sentido de consertar 
a redação. Após debate, passa-se à votação do parecer, que 
recebe aprovação unânime. Nesta oportunidade a Presidência 
encerra a sessão, ficando adiado para a próxima reunião, a 
apreciaçã-o dos demais ltenS-da pauta. Nada mais havendo 
a tratar eu Vera Lúcia Lacerda Nunes, lavrei a presente 
ata que,' a pó~ lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presi-

dente e levada à publicação juntamente com os registras taqui
gráficos. - Nelson Carneiro. 

ANEXO Ã ATA DA I7' REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 
REALIZADA EM 26-6-9I -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A reunião 
do Congresso Nacional não permitiu, ontem, uma maior assis-
tência aos debates no seminário, que esta comissão está reali
zando no Auditório Petrônio Portella. Hoje, certamente, se 
não houver votação em plenário, seria bom que os colegas 
fossem àquele seminário, porque se trata de um debate interes
sante sobre plebiscito, revisão constitucional, sistema de go
verno: parlamentarismo ou presidencialismo. Ontem, houve 
três intervenções interessantes: uma do professor Jorge Miran
da, muito clara, lúcida, num português acessível, ele não tem 
pratiCamente so'taque português. Jorge Miranda é um grande 
expc,sitor. Em seguida, expôs o nosso conhecido Paulo Bona
vides, sustentando a tese de que só haverá necessidade de 
revisão constitucional se hOuver a vitória do parlamentarismo 
ou da monarquia. Caso contrário, nào -fiavera·llecissidade 
de revisão constitucionaL O terceiro a proferir palestra foi 

· o professor José Afonso da Silva, que fez realmente um estudo 
muito interessante sobre "Sistemas de Governo na Améiica 
Latina~•. 

Hoje, deve falar o professor Paulo Lucas Verdu, da Uni
versidad Complutense de Madrid, que proferiu urna palestra 
.sobre "Revisão Constitucional e Sistema Partidário", em se~ 
guida, o professor Bolivar Lamounier falará sobre "O Sistema 
Eleitor3J e Partidário Brasileiro perspectivas". Cofno terceiro 
conferencista, falará o profeSsor Miguel Reale Júnior sobre 
"Sistemas Eleitorais e Partidários". 

Em todo caso, é interess-ante. Cada orador fala durante 
quarenta minutos, seguido depois dos debates. 

Ontem, o Senador Josaphat Marinho não chegou a tempo 
rl:e ver a primeira exposição. Realmente, foi boa, porque _o 
professor Jorge Miranda falou sobre "As Formas e Sistemas 
de Governo no Limiar do Século XXI", uma análise compa
rativa de Portugal e Brasil. 

Enquanto não chegam os outros componentes da comis
são, vou ler a comunicação do Supremo Tribunal Federal, 
que nos comunica que, na sessão do dia 5 do corrente, nos 
autos de ação direta de inconstitucíonalidade, requerida pelo 
Partido Socialista Brasileiro, proferiu ã. seguínte decisão: 

"Por maioria de votos, o tribunal julgou procedente 
a ação, declarando a inconstituciOnalidade da Lei no;> 
8.115, de 28 de dezembro de 1990, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio de Farias Mello e Carlos Mário Velloso." 

Essa ação é referente à conversão da Taxa Rodoviária. 
A segunda comunicação feita pelo -~enador Humberto 

Lucena, indicando o· Senador Divaldo Suruagy para substi
tuí-lo nesta comissão. 

Verifica-se que há quorum. 
Havendo número legal, passa-se ao item 1"?: 
O parecer já foi lido. Foram proferidos os votos em sepa

rado dos Senadores Oiiel Carneiro e Cid Sabóia de Carvalho. 
Dou a palavra ao Senador J utahy Magal~ães, relator do 

projeto de lei que figura no item 1"? Depois dos debates ~rava-
dos, S. Ex• se prontificou a fazer um substitutivo. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, te
nho aqui o parecer com as retificações decorrentes daqueles 
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debates da última reul}ião, principalmente daquela manifes
tação do S~nador Jçsaphat Ma-rinho. Resumi o projeto de 
lei, substitutivo, ao art. l~' Fica autorizado apenas aquilo que 
não tem nenhuma eiva de inconstitucionali4ade. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-V. Ex• pode-
ria ler o teor do texto. ----

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vou fa~ê-lo: "Fica 
o Poder Executivo autorizado a alienar, IJlediante · concor
rência pública, com observância do Decreto-Lei n~ 2.321. .. " 

(Leitura da emenda substitutiva, feita pelo Senador 
J utahy Magalhães.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em discus
são a emenda substitutiv~ que resultou do debate travado 
na reunião anterior. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -0 mérito, agorã, 
vai para a comissão de Assuntos EConômicos, que tem o poder 
deliberativo, e não esta comissão, que julga apenas a parte 
de constitucionalidade. - - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA-Sr. Presigente, peço a palavra, 

O SR. PRESID.E]'ITE _(Nelson Carneiro) -Tem a pala-
vraV.Ex• - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, faço apenas 
,uma consulta ao Senador Jutahy Magahães. 

.. Fica o Poder Executivo autórizãdo a alienar, mediante 
concorrência pública, com observância do pecr_et'?~L:e! 
n~ 2.321, de novembro de 1986, combinad~ com a Lei 
n' 8.025, de 12 de abril de 1990, os ímóv·eis de propriedade 
da União, situados no Distrito Federal e administrados 
pelas Forças Armadas ... " 

Verifica-Se que S. Ex~ sUprime o-art. 39 do projeto de 
lei anteriôr que dizia: -

.. Serão alienadas, através de licitação pública, as proje
ções para a construç~o de res~dências existentes fora das 
áreas militares, pertencentes ãs Forças Artnir~a,s.'' 

Consulto o Senador-futahy Magalhães se houve essa su_-
pressão. 

O SR.~JUT A.H:Y MAGALHÃES~= FQi retirada, houve 
a supressão. Foi consideradO, na reunião anterior, ~Coln_o ri_ão 
sendo uma medida muito correta, vamos dizer aS$hn,_dentro 
do aspecto jurídico-profissional. Então, por isso fOi retirada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -E também 
porque essas alienações já se fazem sempre Iilediã.nte licitaçãO 
pública. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES'- O arLJ' determi
nava; agora não, fica apenas a autorização para 6-Exec-utivo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Parece-me, Sr. Presidente, 
que o substitutiVo eliroüui os problemas que geraram o debate; 
a polémica, na sesSãó anterior. -Por outro lado, mesmo que 
esta situação constitua, no meu entender, uma anormalidade, 
uma vez que esses imóveis reSidenciais deveria·m -ser "rOtativoS, 
ou seja, objeto de alternânçia para os prestadores de serviço 
militar; mas, considerando o princípio da isonomià. e da eqüi.:. 
dade, ou seja·, que o mesmo tratamento foi da."dO aOs Poder~ 
Judiciário e ao Executivo, mesmo naqueles_ cargos rotativas, 
o que aqui se pTOcuia ·razer é dar um tratamento iguãl aos 
.militares, conforme se deu aos membros do Poder Judiciário. 

QuerO- aquí registrar O fato de que não considero isso bom 
para o Estado. No entanto, esta foi a decisão do Congresso, 
decisão do Poder Executivo e_ corrigem-se as deformações 
_95;: modo que agora já é _possível dar o voto favorável ao 
substitutivo. · 

O SR. C!iAGAS RODRIGUES- Pe.nnita~me, nobre 
Senador José Fogaça. Continua o parâgiafõ--iírlico dÕ ·ãrf
Jo 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Mas eu não estou me referindo 
apenas aos imóveis das áreas militares, eu estou me referindo 
aos imóveis de um modo geral, porque os militares da ativa 
e que têm atívidade no Distrito Federal não residem tão-so
mente nos imóveis dentro das áreaS militares, alguns ocupam 
imóveis dentro das quadras residenciais do Plano Piloto~ Eu 
nãt:tcónsidero que seja positivo para o Estado alienar esses 
imóveis, uma vez que se dá a alternância nas funções. 

Estou aqui registrando o meu voto favorável, dizendo 
apenas que como esta sit.uação, um tanto quanto irr~gular, 
um tanto quanto desfavorável ao interess~ público, ocorreu, 
registrou-se para o Poder Judiciário, entendo que não pode 
ser privilégio de um setor, de urna átea ou de uma parcela 
do funcionalismo -público. Se ·valeu para um, deve valer parã 
todos. Eritão, não há por que excluir os servidores militares. 

O SR. PRESIDENTE. (Nelson Carneiro) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. -

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente evidente 
que o projeto é autorizativo· e aí, sendo autorizativo~ ele já 
passa a ter a sua execução c_on_cr_e_ta sob a responsabilidade 
do Executivo. --

Parece-me que a nós não compete examina_r o m_érito. 
Apenas compete examinar a juridicidade e a constituciona~ 
lidade. Ob_viamente, a matéria de mérito - é a pergunta 
que eu faço- será submetida à comissão de Assuntos Econô
rilicos. Então, sabemos muito bem -.9 assunto já e_s_tá gànhan~ 
do repercussão - de que há_ empenho das _áreas militaÍ"es 
na manutenção desses imóveis. Mas, obviamente, nes~e passo 
da comissão, apenas compete a nós, e agora, me parece, com 
o _substitutivo do_eminente :Senad~r Jutahy Magalhães,. estão 
espancadas aquelas dúvidãs, -priiidpalmente na combinação 
do art. 3~> com o art. P Então, pela constitucionalidade e 
jUridicidade, a esta altura, evidentemente, que não haveria 
nada a opor. Agora, ficando reservado o debate de mérito 
para a -ComiSsãô- de Assuntos Econômicos. EDlãó; eu acho 
que o substitutivo do Senador Jutahy Magalhães espancou 
aquela_s_ dúvidas, .que foram denunciadas com muita propiíe
dade, e é um projeto tipicamente atitorizativo.. Dessa maneira, 
tenho a impressão que, nesta comissão, a aprovação do pare
cer do Senador Jutahy, Mag~hães está inteiramente consen
tâíte-ó coin a realidade do propósitd desta comiSsãO. Eiltão, 
qllailtO- ã CónSüfiiCiOrtâlidade e juridic_icjade não tem dúvida 
nenhuma. 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA -Sr. Presidente, diante 
disso acho que nós podemos votar. 

-O SR. PRESO) ENTE (Nelson Carneiro)- É isso mes
mo que eu iria fazer, mas quero dar a palavra ao Senador 
Josaphat MarinhO, que já havia pedido a palavra. 

O SR. JOSAPHAT_MARINHO .,--Eu também queria 
só-asSinalar que-com o substitutivo san-aram-se as d-óvidas. 
E como a matéria vai também à comiSSão de Assuntos Econô-
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micos, ela examinará o mérito e dirá da convenl:ência da propo~ 
sição. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Não havendo 
mais quem queira discutir, vou colher votos. ·-

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam 
sentados. (Pausa.) - · 

Aprovado unanimemente. (Palmas.) 
Muito obrigado, a comiss,ão ag~adece. 
Tenho a honra de convidar o professor Gefalâo Ataliba, 

que nos honra com sua presença, para ocupar lugar na Mesa. 
Já que houve acordo, salvo deliberação em contrário do 

Plenário; Vai ·ser apreciada: a· Mensagem no 162, do Senhor 
Presidente da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal o nome do Dr. AriStides Junqueira Alvarenga, para 
ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. 

Não havendo manifestação em contrário, convido- o Dr. 
Aristides Junqueira para ocupar a Mesa. 

Concedo a palavra ao Senador Maurício Cotrêa, para 
ler o relatório. 

O SR. MAURíCIO CORR~A- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eminente professor Geraldo Ataliba, nosso convi
dado como constitucionalista e tributarista para o SemináriO 
que estamos realizando aqui no Senado Federal, sobre os 
auspícios desta comissão, eminente Procurador-Geral, Dr. 
Aristides Junqueira, Srs. Sen-adores: creio __ que em face do 
notório conhecimento do Dr. Aristides Junqueira, como pri
meiro mandatário, como chefe do parquet naci,onal, após a 
promulgação da ConstituiçãO há que dispensar-lhe aquele for
malismo, tanto mais que já se submeteu, por ocasião da sua 
primeira investidura, às regras determinadas pela Constituição 
Federal. Na verdade, o§ 19 do art. 128 da Constiüiição Federal 
diz: 

"O Ministério Público da União tem por chefe o Procu
rador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 
República dentre os integrantes da carreira, maío_i'es de 
trinta e cinco anos; após a ãpl'ovação de seu D.ome pela 
maioria absoluta dos membros do Sen_ado Federal, para 
mandatos de dois anos, permitida a recondução." 

E na parte relativa ao art. 52, aquela obrigatoriedade, 
aquela faculdade que tem o Senado, de arguir, através da 
Comissão; -as indicações feitas pelo Presidente da República, 
para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o 
caso do preenchimento das embaixadas brasileiras~ No caso 
específico,. todos sabem que o Dr. Aristides Junqueira é mem
bro integrante da carreira do Ministério Público. Já exerceu 
aatividade até este instante; seu mandato, salvo engano, venCe 
no dia 28. Portanto, antes que vencesse, o Presidente da Repú
blica, após ti.m período de expectativa, acabou por reindicá-lo, 

Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que mais do que 
ler o parecer que apenas traz a biografia em síntese do emi
nente jurista, chefe do Ministério Público Federal, creio que 
prudente seria que eu rapidamente salientasse o papel que 
desempenhou o Procurador-Geral da República nesse -período 
em que a ConstitUição Federal inaugurou uma nova· missâCi, 
novos encargos a esse orga_pismo, da mais alta importância 
na defesa da s_ociedade_ pública, que é o Ministério Público 
Federal e que estava, durante a fase negra anterior ã Consti· 
tuição de 1988, -submetido a uma sistemática completamente 
alheia àquela finalidade institucional da entidade. Graças, por
tanto, à ConstituiçãO Federal, que deu ao Ministério Público, 
sobretudo à instituição Ministério Público, um elenco de ativi-

dades da mais alta importância, dentre as quais, em companhia 
de outros titulares, a possibilidade de arguição de inconstitu
cionalídade perante o Supremo Tribunal Federal, tem sido 
o Dr. Aristides, nesse período, um verdadeiro advogado do 
povo brasileiro, da sociedade, -um fisCal _i:iltimorato do texto 
expresSo da ConstitUiçâo que nós elaboramos. Prova disso 
são as inúmeras arguições que S. Ex~ provocou perante a 
Suprema Corte, derftre- as quais salientaria aquelas duas pri
m_eiras, a 153 e a 155, relativamente ã imposiçãO, através 
de uma medida urgente que é a provisória, a impoSíÇáó de 
crimes que S. Ex~ o Procurador entendeu, e nós também 
entendemos, não ser da competência abrangente da medida 
provisória. E houve o desfecho final, que todos sabemos. 

Eu poderia citar, dentre as quinhentas e tantas, salvo 
engano, 53_5, por aí, das arguições de inconstit_ut:ionalidade 
já ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, grande par
te daquelas aju!i:_adas pelo P~oCurador-Geral da República. 
D.l_ria a~é que S. Ex• tem agido com um espírito rriuitó elevado, 
porque, para ele, seria muito simples e fácil que, no caso 
do bloqueio das importâncias retidas pelo Governo Federal, 
tivesse arguido a inconstitucíonalidade. S. Ex~ não só por crité
rios jurídicos que eu desconheço, mas sem dúvida nenhuma 
preocupado com a saúde_ da economia brasileira e, inç:lusive, 
com os impactos já causados pelos planos, teria se contido._ 
Não por qualquer tipo de covardia, mas por convencimento 
pessoal ao bem do Brasil. Assim eu di:ria com rela_ção _a_o 
reajuste que ficou retido naquele intervalo de 15 de fevereiro 
a 15 de março, quando veio o Plano Collor, no que tange 
a essa defasagem que nós estamos tentando corrigir por via 
legislativa, inclusive, nesses entendimentos que estão sendo 
mantidos com o Governo Federal. 

Quero dizer que, se fosse, Sr. Presidente, Srs-. Senadores, 
um ProcUrador-Geral da República que não tivesse a estatura, 
a_ altivez, o tirocfnio, a dignidade, o espírito público do_ emi
nente advogado, jurista, homem do ministério público que 
é Aristides, seguramente que essas prerrogativas que são atri
buídas __ ao Ministério Público, pela primeira· vez ~o País, não 
teriam dado esse início tão salutar para a manutenção da 
integridade do texto constitucional. E a prova está em que 
arrojando, portanto, qualquer tipo de prepotência- oficial, S. 
Ex~ não se intimidou em nenhum momento. Cumpriu a sua 
obrigação como algo que recebia entregue pelo povo brasi
leiro; para o Ministério Público Federal, em que ele, na verda
de, como Procurador-Geral se investiu na Condição de seu 
chefe maior. 

Portanto, quero me dispensar de qualquer outra exigência 
de natureza formal, não só _porque acho que isso seria dispen
sável, também porque todos nós conhecemos o Dr. Aristides 
Junqueira. E, antes de encerrar essas rápidas palavras que 
pronuncio, muito mais evocando o mérito, a atitude do Dr. 
Aristides Junqueira, gostaria de dizer que S. Ex~ em nenhum 
momento pleiteou a sua recondução, pelo contrário, em reite
radas declarações à imprensa colocou que achava que a insti
tuição é que deveria ser a merecedora de todos esses aplausos 
e não ele, Aristides Junqueira, como pessoa física. Porque 
a ihstituição contiiiua, e a pessg~ (ísica, não. 

Portanto, parece-me que esse argumento é de extrema 
simpatia e mostra, claramente, o teor do espírito público do 
Dr. Aristides Junqueira. 
____ Em vista disso, o que nos causou estranheza foi o pró_Rrio 
Presidente da República ter, apóS esse período de expectativa, 
convidado o Dr. Aristides Junqueira, para que ele reassumisse 
ou continuasse nas funções de chefe do parquet nacional. 
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E aí, eu, da oposição, fui obrigado, inclusive, a render as 
minhas homenagens ã atitude, ao gesto tomadQ pelo Presi~ 
dente da República, em manter no cargo, evidentemente, 
após a audiência do Senador Federal, um homem que, na 
verdade, tem sido um fiscal da lei, tem contrariado o Presi
dente da República, tem contrariado _QS estamento_s oficiais_ 
com atitudes patrióticas em defesa da integrid_ade do texto 
constitucional. 

Parece-me, portanto, Sr. Presidente, qUe, d~ante ~e u_m 
pequeno discurso que pronunciei no Senado Federal e os apar
tes que foram generalizados_ a _favor da manutenção do Dr. 
Aristides Junqueira, isso_significa, sem dúvida nenhuma, uma 
aprovação. Mais do que isso, uma carta branca para o Dr, 
Aristides. Que ele continue, exatamente como foi e como 
é, a defender a integridade da Constituição para que o Minis
tério Público possa, cada vez mais, ser respeitado, como insti
tuição que nós fortalecemos para que, exatamente, seja a 
barreira contra os arbítrios, os a tos de força, os a tos_ yi()lentos 
praticados pelos governadores de estado, pelos prefeitos, en
fim, pelo Presidente da República, ou por todos aqueles auto
res de normas que extrapolam o texto constitucional, violan,_ 
do-o. 

Portanto, a recondução do Dr. ArístideS, no meu_inodõ 
de entender, se coaduna com o espírito da ConstitUição Fede
ral, se coaduna com. a vontade do povo brasileiro e, sem 
dúvida nenhuma, creio, oom a manifesta vontade dos integran
tes da ComiSsão de Constituição e Justiça. 

Portanto, Sr. Presidente, preenchidas as formalidades do 
meu parecer que me permito não ler, meu voto é favorável, 
evidentemente, desde que, como todos sabem, os requisitos 
constitucionais estão preenchidos. Não sei se até seria o caso, 
Sr. Presidente, se nós pudéssemos dispensar, até, num gesto, 
num tributo de homenagem à figura do Dr. Aris.tide~, que 
nem a votação secreta se fizesse, diante do que jifa-contece\1 
no passado, da homologação, aqui. Se este gesto praticar 
uma irregularidade constitucional, cumpramos o dever e va
mos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O Plenário 
acaba de ouvir o relatório do nobre Senador Maurício Corrêa. 

Está aberta a discussão. 
Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHATMARINHO- Devo, apenas, assina
lar que a circunstância de já haver sido, aqui, inquirido o 
Dr. Aristides Junqueira, não me bastaria para dispensá-lo 
de argüição. Tenho argüido régularmente os candidatos que 
por aqui passaram desde que assumi o -maildato"':-ASsilialo, 
porém, que a forma com que o agora_ indicad~ j~ exerceu 
as altas funções de Procurador-G_~ral da ~e_pública me dfspeil
sa de novas indagações. Já estão compro-vaGas; pelo exercício 
do cargo, a sua correção, a sua competência e--a sUa: "indepen
dência. Por isso é que não tenho o que lhe indagar. 

E até aproveitõ·a circunstância para: dizer que me cumpre, 
antes por dever de justiça polítka, marcar· a correção do Go
verno ao·convidá-lo a r~condução. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Com a pala-
vra o nobre Senado_r Meira Filho. ---

O SR. MEIRA FILHO - Como ~Senador do Distrito 
Federal, quero nesta oportunidade, deSta reunião histórica 
da Comissão de ConstitriiÇ-ãó~-Justiça e Cidadania, deixar con
signados aqui, com muita sinceridade, os meus parabéns ao 

Presidente Collor pela sua altivez de convidar o Dr. Aristides 
Junqueira para permanecer nas su:ãS funçõeS... -

Ao mesiito tempo, quero -corisigri.ar também os meus para
béns ao Ministério Público, como guardião da justiça e da_ 
Ic::i, por continuar tendo em seus qUadros a presença cOnsagra
dora do eminente homem público Dr. Aristides Junqueira. 

-. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Córicedo 
a p_ala~ra ao nobre _S_enador Elcio Ál~.ares. 

O SR. ELCIO- ÁLVARES - Sr. Presidente, eviden-te
mente esta comissão hoje viVe um dia eíCêPciotlal, em razã.o 
da presença do Procurador-Geral Aristides Junqueira Alva
renga, para ser sabatinado. A palavra do Relator, Senador 
Maurício Corrê;;~., foi muito· feliz, há pessoas que conseguem 
a unanimidade-;·n.~cional num país tão conturbado em crises, 
num país tão difícil de ser governado corno o Brasil. 

O Dr. Aristides Junqueira, ineg-aVelmente, é uma unani
midade, e o reconhecimento dessa unanimidade se faz exata
mente no seio da comissão que tem a grande responsabilidade 
de decidir na esfera legislativa a constitqciorialidade e a juridi
cidade das leis. 

E um fato que merece ser realçado, sinal de que o Brasil 
começa a amadurecer, é o _gesto do Pres~dente Fernando Co
llor de Mello, indicando o Dr. Aristides Junqueirã, nova
mente, para essa difícil e elevada função. É um gesto que 
engrandece quem no meu, e muito mais ainda, enaltece pe
rante todos os brasileiros aquele que_ pela segunda vez é no
meado para assumir a chefia do Ministério Público. 

Reporto-me aqui a um episódio quando em companhia 
do Senador Mauro Benevides, Presidente desta Casa, estive
mos no gabinete do Procurador-Geral Aristides Junqueira, 
para levar as conclusões da CPI que apurou as fraudes do 
sistema previdenciáriõ. Ouvimos do Procurador aquilo que 
tem sido a sua profissão de fé,- o cumprimento rigoroso e 
-exato das leis, uma postura que em nenhum momento faltou 1 

de apoio à iniciativa do Legislativo para apurar responsa
bilidades dentro da esf~ra da sua competência. 

Se o Procu_rador-Geral tem sido brilhante nas argüições 
de inconstitucionalidade Jla defesa rigoroSa âo texto constitu
cional, também tem sido brilhante no exercício efetivo da 
sua elevada função de zelar pela lei, tomar as providências 
necessárias_ para que os crimes contra a União, aqueles crimes 
que são combatidos por todos nós, tenham a punição exata 
e ·exemplar através do mecanismos do qual ele é o máximo 
dirigerite. 

Assim sendo, neste momento, acredito mesmo que a 
maior homenagem que esta Comissão possa prestar ao Dr. 
Aristides- Juriqri.tira1 figura qUe hoje representa na verdade 
u:maproVa cóncretã de tranqüilidade quanto ao cumprimento 
do texto constitucional, é .deix~r _de ser argüfdo. ~o~que a 
sua vida, a sua tradição, a sua partici{raç:âo no Minístério 
PUblico dão a dimensão exata do que é a sua competência 
de notável juristã e, acima de tudo, aquele que tem a grande 
responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as leis dentro 
da sua máXima integridade. -
- -Faço essa homenagem e ainda mais tal"!lbém trazendo 
3.qui; como ádvogado que sou, dentro dessa esteira de palavras 
que estão Sendo pronunciadas em favor do eminente Procura
dor-Geral Aristides Junqueira, a nossa modesta homenagem 
aO Píbfessor Geraldo Ataliba, um dos luminares do Direito 

-rio País, que veni -hoje aqui engrantiecer mais airida esta reu
nião em que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
presta ao Procurador Aristides Junqueira, novamente TeCOn-
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duzido_ ao cargo. A maior homenagem, que é a homenagem 
da admiração e do respeito daqueles que aprenderam, acima 
de tuào, a estimar a sua pessoa como homem de bem e profun~ 
damente cioso das elevadas _funções que volta a des_empenhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson. Carneiro) .=:com a pala
vra o nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. !'residente, Dr. 
Aristides Junqueira, Professor Ataliba, Srs. Senadores, leio 
no relatório: "Nomeado para o cargo de Procurador-Geral 
da República, para mandato d_e 2 anos, com posse em 28 
de junho de 1989". Apenas eu gostaria de dizer, que se antes 
S. Ex~ para Procurador-Geral recebeu o _meu voto e o me_u 
apoio, agora eu o farei com mais-Satisfação e envaidecido. 
A Procuradoria-Geral ela República-está- de parabéns! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Com a pala
vra o nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIV ALDO SDRUAGY .,-Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pela primeira -vez me sinto feliz em homenagear 
um-ato do Presidente da República. O Dr. Aristides Junqueira 
traduz, neste momento em que o País está tão carente de 
valores morais, um País que está tão descrente dos homens 
públicos, S. Ex• sintetiza a honradez, a dignidade, a seriedade 
que os homens públicos deste País devem possuir. Que V~ 
Ex• Continue sendo um exemplo para todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiró)- Concedo, 
a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, não 
vou dizer que, às vezes, o Presidente aCerta. O que desejo 
dizer no momento é que quando o Dr. Aristides Junqueira 
esteve aqui pela primeira vez eu fiz uma p-ergun.rasingela: 
se a Procuradoria-Geral estaria a serviço da, Presid.ência, ou 
a serviço da sociedade. A resposta S. Ex• deu com _sua ação 
à frente da Pro_cu_radoria-Geral. 

Um caso muito pessoal aconteceu, quando fiz uma recla
mação com a presença de S. Ex~ aqui pela primeira vez, e 
também obtive a resposta com a sua ação na Procuradoria. 

Por isso hoje eu dou um voto com a maior satisfação, 
meu voto é a favor da permanência de S. Ex~ à frente da 
Procuradoria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Com a pala
vra o nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, para dar uma 
idéia das qualidades elevadas do Dr. Aristides Junqueira no 
ex.ercício da Procuradoria-Geral da República, recordo-me 
eu, como Senador pelo Rio Grande do Sul, que, dirigindo-me 
ao Estado, tive também a notícia de que o ilustre Procurad_or 
lá estaria num determinado fim- de semana. 

Ocorre que naquele final de semana, dois Procuradores 
da República da Seção do_RiO Grande do Sul, haviam obtido 
junto à Justiça a sustação dos pagamentos dos mutuários juntO 
ao Sistema Financeiro de Habitação, pelo caráter inconsti
tucional da medida. S. Ex~ o Procurador-Geral da República, 
tomando conhecimento da ação ajuizada pelos Procuradores 
da Seção do Rio Gr_a_ride do Sul, imediatamente declarou 
à própria imprensa do Rio Grande do_ Sul que entraria com 
ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Fe
deral, o que é _sua competência exclusiva, dentro da Procura
doria-Geral da República. 

Isso demonstra, Sr. Presidente, um homem atento e, aci
ma de tudo, um homem que também respeita e ouve os de_mais 

procuradores. Essa iniciativa dos procuradores do Rio Gra_od~ 
do Sul não só teve uma acolhida imediata, mas teve a entu
siástica ação determinada e competente do Procurador-Geral 
da República, agindo junto ao Supremo Tribunal Federal. 
Isso_ demonstra que o Procurador-Geral da República serve 
à sociedade e não serve ao_ Gov~mo ou ao Presidente da 
República. ··· 

Aqui tem se dito nesta Casa que se o Procurador-Geral 
da República é obrigado a agir tantas vezes ou tão repetidas 
vezes é porque o Congresso Nacional está legislando mal. 
Ora, não há interpretação mais· e·quivocada nem visão mais 
estreita do que essa, Sr. Presidente. Esta é uma Casa legisla
tiva, mas é uma Casa, sobretudo, política. Por aqui se expres
sam os diversos interesses políticos do País. Por aqui se expres
sam os interesses_ corporativos, os interesses setoriais, os inte
resses parciais, os interesses conjuntos, abrangentes ou não, 
da sociedade brasileira. Aqui se expressam os interesses_ do 
Governo, aqui se expressam os interesses da Oposição. Esta 
é uma casa política e as -su.as decisões têm conteúdo político. 
Felizmente o Poder Legislativo agora, num regime democrá
tico, ganha o direito de ser uma Casa política. De inclusive 
poder errar nas suas decisões políticas, porque a sociedade 
1e-Jii um defensor. A sociedade tem quem pense por ela e 
quem. em Ílome dela, torne as iniciativas cabíveis para corrigir 
as distorções geradas pela-natureza política do Poder Legisla
tiVO. É em função disso que não me coloco entre aqueles 
que consideram que as repetidas atuações da Procuradoria
GeraldaRepública, questionando junto ao Supremo Tribunal 
al le1s aprovadas por esta Casa, desmereçam o Congresso 
Nacional. Muito ao contrário, isso demonstra que a estrutura 
institucional montada pela nova Constituição democrática de 
8_8, se não é perfeita, ela tem muitos méritos e muitas qualida
des. O País deve neste momentO, em primeiro lugar, exaltar 
e reConhecer a importância da nova Constituição e os méritos 
de. urÍl homem, de um cidadão que ocupa tão cOmpetente
mente, tão honesta e independentemente, uma função que 
a sociedade lhe atribui. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, Sr. Procurador~Geral da República, Dr. Aristides 
Junqueira de Alvarenga, da última vez que V. Ex~ esteve 
aqui, e pela primeira vez no Senado Federal para ser argüído 
em sab_atina, para a sua primeira c.ondução ao cargo de Procu
rador-Geral da República, tive eu a honra de ser o Relator 
da matéria. Àquela época eu dizia aos meUs_ Colegas deste 
Senado que para mim era uma alegria muito grande poder 
.não só sabatiná-lo, mas, principalmente, saudá-lo no momento 
em que vinha a esta Casa, obedecendo a um pr~;:ceito con~titu
cional, e que V. Ex•, corno meu colega de turma e meu dileto 
amigo durante todo o tempo em que cursamos a Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, pode, 
no dia-a-dia da nossa convivência, me dar a certeza de que 
o meu voto e o meu parecer nesta Casa haveria de fazer 
justiça não somente a sua pessoa, mas principalmente ao BrasiJ 
e à Constituição que acabávamos de promulgar. V. Ex~ volta 
hoje a esta Casa, após, para gáudio de todo o povo brasileiro, 
ter cumprido com severidade, com honestidade, com justiça, 
o seu_ mister naquele cargo. 

Parabéns a V. Ex~, não tenho nenhuma pergunta a lhe 
fazer. E felicidades, de novo, na mesma função que V. E~ 
exerçeu. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) =Tive medo 
que V. Ex~ confessasse a amizade íntima. Aí seria proibido 
de votar. Mas, felizmente, V. Ex• não confessou. (R1sos.) 

Passamos_então â _vQtação. 

Peço. aos Srs. Senadores que não se afastem do plenário. 
Se_nador Nabor Júnior, queira apurar a votação. 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Foram colhi
dos 18 votos, todosJavoráveis.-(Palmas.) 

A Mesa concede a palavra ao Dr. Arístides Junqueira. 

O SR. ARISTIDES JUNQUEIRA- Sr. Senador Nel
son Carneiro, ilustre Presidente desta Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, Exm<? Sr. Presidente, Dr. Geraldo 
Ataliba, eminentes Senadores, vim aqui, hoje, cônscio da 
importância e da solenidade desse ato em que vejo, à minha 
frente, o povo brasileiro a, iridagar-me para saber se devo 
ou não permanecer nas funções de Procurador~Geral da Repú~ 
blica que venho exercendo há quase dois anos. 

Vejo aqui o povo brasileiro. Este povo a quem o Minis
tério Público, por missão constitucional, tem obrigação de 
servir. Repito que, vejo ito Ministério Público uma ponte 
em que todos nós, membros da instituição, somos pontífices, 
porque fazemos chegar aos _gqvernantes, ao poder político, 
os anseios do povo, da sociedade. Foi assim que-procurei, 
durante esses dois anos, exercer a minha função, engrande
cendo, procurando engrandecer a instituição que, a meu ver, 
foi posta de forma quase absolutamente satisfatória no texto 
constitucional. 

Foi cumprindo a Constituição, procu·rando cumpri-la, que 
vi o melhor caminho para se defender o povo. Portanto, vim, 
até aqui, vendo em V. Ex~s o povo e para saber do povo 
se a minha permanência contin_uará sendo a manifestação da 
vontade popular, através do voto de V. Ex~s Vim com a dispo
sição de me submeter a qualquer indagação a respeito das 
atribuições do Minisü~rio Público e a respeito de qualquer 
outro assunto de interesses de V. Ex's e aqui me ·surpreendo 
com uma sessão em que ouço elogios à minha pessoa pela 
minha atuação durante esses dois anos. Aqui me sUrpreendo 
ao ver mais uma homenagem do que uma inquirição e tenho 
a dizer que recebo, com humildade, todos esses elogios, ao 
mesmo tempo que os agradeço e só_ posso dizer que a melhor 
forma de agradecer não é por palavras, mais sim por atas_. 
Certamente a melhor forma de agradecimento será aumen~ 
tandQ a responsabilidade que essa homenagem me propicia 
de zelar, cada vez mais e de me preocupar, cada vez mais, 
com a missão do Procurador-Geral da República como Chefe 
de uma Instituição que é o Ministério Público. 

Só posso prometer, como forma de agradecinieiito, que 
redobrarei as minhas forças, nesses próximos dois anos, para 
melhor cumprir, mais do que venho fazendo, a minha missão 
Constitucional e agradecer os elogins pessoais, não em meu 
nome, não os recebo como elogios individualizados à pessoa 
do Procurador~Geral da República, mas como elogio à institui
ção do Ministério Público e, diria mesmo, que muitos de 
V. Ex~s estariam fazendo uril auto-elogio, porque foram V. 
Ex.-s que fiZeram o MiniStério Público desta forma na Consti
tuição. E a sociedade brasileira, como eu e todos os meus 
colegas, só temos a agradecer a fOiriia como fOi ·colocada 
na ConstituiçãO a li:tStitulÇãó-âO Ministério Público: Não- há 
nela nenhum mostro, nenhum caráter aterrorador que possa 
preocupar o Poder Executivo-~oó Poder Legislativo ou o Poder 
Judiciário. A nossa institUição, e é as-s1iit que ela está caracte-

rizada na Constituição, só tem a intenção de construir, de 
fazer com que a Ordem Jurídica seja respeitada, o regime 
democrático seja prevalente e os interesses sociais, individuais 
in-dispOníveis permaneçam fntegros. E ê essa definição consti
tucional que muitos de V. Ex~li- puseram no-texto permanente 
da Constituição. 

O Ministério Público nada m_ais é do que o defensor 
da Ordem Jurídica do regime democrático e dos interesses 
sociais individuais indisposníve~s. 

Agradeço, portanto, toda manifestação oral e de votação 
como Uma manifestaÇão ao Ministério Público, porque aqui 
está um mero servidor da Instituição que acaba de ver o seu 
qome novamente aprovado para chefiar essa instituição. Agra
deço , com toda humildade, os elogios que atribuo, por dever 
de consciência, não à minha pessoa, mas a toda instituição, 
porque o MiniStério Público da União é composto por quatro 
ramos: o Federal, o Militar, o do Trabalho e do Distrito 
Federal. E sem a harmonia entre todos· os procuradores que 
compõem essas instituições é evidente que o meu trabalho 
não seria possível. 

Este agradecimento, portanto, faço em meu nome e ·em 
nome de todos os colegas, porque atribuo também, todas 
essas palavras, como elogio a todos os membros da nossa 
instituição. 
_,--- E como a mei!Jor f~rma de agradecít:n~nto, p_~diria a Deus 
para que me dê forças para continuar agindo cOmo venhO 

·agindo, e aprimorando, cada ve~ mais, a instituição Ministério 
Público para o bem da Pátria. 

----Meus agradecimentos a todos com muita sensibilidade. 
(Muito bem. Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Não havendo 
objeção do Plenário, darei a palavra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor, membro da Comissão de Orçamento e que 
está aqui preso para relatar o último projeto da_ pauta de 
n' 23. - - · 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, aqui estou para apresentar o relatório e o 
parecer sobre um projeto da maior importância. É matéria 
eleitoral, portanto, que s6 vai vigir a partir do próxim-o -a-no. 

É lido o Projeto de Lei da Câmara n• 120190; n• 
5.284-B/90, na Casa de origem: 

(Cont. leitura do projeto de lei) 
Houve uma emenda apresentada pelo eminente Senador 

Oziel.Carneiro. Pretendia substituir a redação do § 1", do 
art. 1 ~.no sentido de ampliar a prorrogabilidade dos mandatos 
dos órgãos partidários municipais, tainbém para os órgãos 
partidários estaduais e o órgão nacional. Além de especificar 
esses mandatos para que eles, cujo termo final, ocorra a partir 
do ano de 1991. 

Entretanto, tendo em vista que a sua aceitação iria deter
minar o retorno do projeto à Câmara dos Deputados· e aten
dendo o apelo de diversas lideranças políticas, para evitar 
conseqüente retardamento, na conversão de lei do presente 
projeto, õ emínente áutor da emenda decidiu retirá-la. 

Análise do projeto: 
(Cont. leitura da análise do projeto) 

O parecer é favorável, nos termos do substitutivo que 
não altera nada no que se refere ao mérito, somen-te em maté
ria-âe i"ed3ção. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, vejo 
que o projeto foi acolhido, apenas com ligeiras alterações 
de redação. Por exemplo, ouvi bem, onde se diz: se realizarão 
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ou realizar~se-ão etc. Ei:ttãci acho que não é propriamente 
substitutivo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Tecnicamente não 
é um substitutivo, serião teria voltado. _ . _ 

No relatório ele disse que haviam correções técnico-le
gislativas; houve, talvez, pressa nos autógrafos da Câmara, 
nada sobre o mérito, sorrienfe alterações de redação. 

Portanto, concordo com o eminente Senador Chaga~ Ro
drigues em retirar a palavra substitutiva e dizer que apenas 
mantenho o projeto na íntegra, com algumas alterações na 
área de redação. 

O SR. CHAGAS RQDRIGUES -Sr. Presidente, sobre 
o mérito quero apenas registrar o seguinte: devemoS aprovar 
a proposição, mas ela é de 13 de dezembro de 1990. Claro 
que ternos tido esse acY:Illulo de trabalho_ etc. ~ -~ _ 

O mérito deste projeto, no·mínimO, no que tange_.á9 
art. 1", era permitir a prorrogação dos mandatos dosQrgãos 
partidários municipais. Acóritece que- a:s convenções muni
cipais de muitos partídos já se realizaram, in~l':lsive ado me? 
partido. Estive-domingo.Ultimo em.Tcresina, Justamente partJw 
cipando dessa reunião.- _ _. --_ _-

Agora, isso não impede que aprovemos o proJeto, porq~~ 
ele dispõe de outros assuntos, como no·§ 49 • D~ J:"i1;09o_que 
estou de pleno acordo. Devemos aprovar o proJeto.- Acom
panho, portanto, o trabalho do nobr~ relator. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Eu só queria acres
centar que, no que se refere ao art. 1'?, não se trata de uma 
permissão para que os órgãos nacionais li o pa~do o.u os pr~
prios estatu.tos prorroguem os mandatos dos duetón<?s mum
cipais somente neste ano. É~ yma. n~~a perll!ane_nte. Ela 
não visa especificamente nem aS eleiçoes part1dánas~ nem 
as eleições de candidatos para essa eleição para prefeito no 
próximo ano. Mas é uqra norma. permanente. -conoortlo, e'Il:w 
tão, com o Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) :- CoQcedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presi
dente, eu gostaria de salientar, em!Jora: este seja um assu!lto 
muito técnico; mas, é sempre bom a gente abordar. M~:~1tas 
vezes, a lei é temporária, porque ela declaradamente é tempo
rária. Ela diz que a sua vigência é no período tal. Mas, !Duitas 
vezes, a lei é temporária também em face do seu IlJ.énto d.os 
assuntos tratados. _ __ ,_ _ 

A ressalva que faz aqui o Senador__Mansueto de Lavor, 
co_mo Relator_P.esta matéria, muito emborª_se_ja }Jma,qb_ser~ 
vação ocorrida com muita _simplicidade, diz respeito a um 
aspecto fundamental. Nós estamos~diante de uma lei .pe~étua, 
quer .dizer, uma lei que não se destina a um determmado 
período, nem porque declare esse período, nem porque o 
seu mérito force a existência dentro de um pequeno espaço 
de tempo. Na verdade a norma é perene. Pretendews~ aqui 
a existência de uma lei que disponha sobre normas part1dánas 
em caráter permanente. Não é uma .lei que se faça apenas 
para esta e para aquela eleição. Isto é. JP.).!ito i~ portante, 
porque já cometemos no Congresso Nactonal, muitas ve~es, 
vários equívocos, criando uma legislação para cada pleito, 
portanto, legislações temporárias. Isto não é bo~ _J?ara a ?rga
nização eleitoralb.r<)._sileira, não é bom para o Duelto eleitoral 
brasileiro, não é bom para nada afinal de contas. 

O SR. ELCIO ALVARES -Este foi um casuísmo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Casuísmos 
a-qi.le nOs-nos entregamos com muita obediência, muita subserw 
viênCia, esta é que é a verdade. Então, defendo o ponto de 
vista de que as eleições devem ter as mesmas normas sempre. 
Os partidos políticos necessitam de normas perenes, tudo deve 
ser perpétuo no sentido que esta Palavra tem na Teoria Geral 
do Direito. Não é o perpétuo em termos absolutos, mas é 
o perpétüo em oposição ao temporário, ao caSufsiilo; àq.uela 
oportunidade em que nós legislamos mas, no ano segumte, 
já queremos outra coisa, e isto é o que está errado. 

Então, vejam o que diz o art. 1~: . 
c- -~'As convenções dos partidos políticos com registro de-

·-- finitivo que se realizarem para a eleição dos _diretórios 
ou escolha dos candidatos para os pleitos eleitorais serão 
convocadas e real_izarwse-ão na forma do respectivo esta
tuto partidário e das _normas baixadas pela comissão exe
cutiva." 

Vejo que isto aqui é sábio, porque fotalecemos o pa!íido 
com este dispositivo prímeTrõ: O Senador Chagas Rod~gues 
salientou que já Ocorreram fatos dentt:o des_ta natureza;, ~ncll}-
sive com relaçãO ao seu partido. Mas esse fato passa a ser 
de somenos :mportância, porque vamos, daqui para frente, 
ter uma lei que regulamente isso e que conceda essa autonomia 
partidária de modo razoável e-racional.. 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE ÇARVALHO- Pois não, 
ouço V. Ex~ 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Acho que foi muito feliz 
a expressão de V. Ex~ de que todo o sentido do projeto é 
o fortalecimento do partido. Estamos saindo daquele sistema 
em que a Justiça Eleitoral era chamada para opinar em tudo. 
Inclusive a figura do observador eleitoral, que era o ~nhor 
todo-poderoso das convenções, agora é inteiramente dispen
sada. Assim, o grande sentido deste projeto de lei é fortalecer 
o Sistema partidário. Se tivermos oportunidade de verificar 
tod9$ os artigos, veremos que eles levam a esse ponto. Incluw 
siVe acho que é muito importarite o problema do observador 
partidário. Agora os partidos vão ter os seus arquivos, vão 
ter os seus atos internos, e somente a Justiça Eleitoral, usando 
esse dispositivo partidário, vai ser chamada para diriinir dúvi
das, ao contrário do que acontecia, quando praticamente a 
Justiça Eleitoral tinha o comandamento da vida partidária. 
Logicamente, se houver algum problema com os documentos 
que estão sendo gerados dentro do partido, será da _i~teira 
competência dos diretórios, e esses documentos serv1rao de 
ensejo. - - -- -

V. Ex~ foi muito feliz. Este projeto fortalece o partido 
internamente e é um pass_o muito acentuado, para que, tenha
mos, em brl!ve - e acho que isto vai se ímpor - a revísão 
da lei eleitoral, porque, em alguns pontos, a lei eleitoral evi
dentemente não está compatibilizada com a dinâmica que 
os partidos vêm empreendendo atualmente. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ Obrigado 
a V. Ex~ pela consideração que dá à minha observação. 

Quero_ dizer também que a lei eleitoral é revogada em 
determinadas partes por essa nova lei. Naquilo em que ela 
diz respeito aos partidos, e tem normas contrárias a esta- que 
estamos elegendo agora, se aqui realmente for sancionada, 
a lei eleitoral estará revogada em tudo que se chocar quanto 
a isto aqui inequivocamente. 
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Mas o que eu quero salientar também, Seniidor Alvares, 
é um detalhe interessante: é que os partidos devem ser forma
dos, como tanto tem se batido o Senador Josaphat Marinho, 
com mais clareza e força doutrináriã;Tatftó saber-se qual é 
a doutrina do partido, como também saber-se de como ele 
é, qual é o seu estilo. Essas regras partidárias--variarão até 
de acOrdo com o espírito partidário. Um partido mais liberal, 
um partido mais rrgido, um partido que tenha uma linha de 
observância restrita, um otitro qUe Seja mais petas coisas sobre 
o sentido lato; porque vamos marchar com toda a certeza, 
sob pena de não termos u_m yerdadeiro parlamentarismo, va
mos marchar para a definição doutrinária, filosófica, uma di
mensão dialética também dos partidos políticos. E aqui já 
vai abrindo um espaço. Então, aqullo sobre o que temos falado 
no plenário do Senado, aquilo sobre o que discursou recente
mente o Senador Josaphat Marinho, aquilo já é um encami
nhamento, para qJJe seja possível, um dia, termos os partidos 
com sua personalidade, com sua linha de conduta e não obriga
do. Um partido pode ser até restritivo nas suas n-ormas-para 
a escolha de candidatos; outro pode ser mais amplo, mais 
liberal, dependendo da formação do próprio partido. 

Eu só queria fazer uma sugestão ao Senador Mansueto 
de Lavor, para não restar dúyida amanhã_no processamento 
disto tudo, e atento à observação do Senador Chagas Rodri
gues. O voto diz assim:;_ uEm vista_do_exposto, este parecer 
é-pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 120/1990, 
consertado apenas na redação." Conforme substitutivO segúín
te, eu tiraria esta expressão: "conforme texto seguinte ... " 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu Wcoloquei: 
«conforme o texto seguinte ... " 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Então, fica 
ótima a observação do Senador Chagas Rodrigues. 

Estou plenamente favoráVel, Sr. Presidente, e quero lou
var o trabalho do Relator Mansueto de Lavor, inclusive por 
ter feito essas correçóes redacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -·continuá 
em discussão. (Pausa.) .. 

Não havendo. quem p~ça a palavra, encerro a discussão. 
-----Eiri\iOtãÇã<f.--- ------------

Os Srs. Senadores quel!aprovam queiram pennancer sen
tados. (Pausa.) 

Nos termos que-acabam de ser expostos, aprova-se o 
texto da Câmara com emenda de redação. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa tem solicitação para óuttos projetas de urgência. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Qual é o critério 
para estabelecer, qual é o pro-jeto-que está na urgênCia?" Eu. 
não pedi para os processo-S de que suu Relator. -os meus 
são o segundo, o terceiro e o quarto. Então, varrtos passar 
por cima de tudo sem saber o critério. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -O critério 
que a Mes_a submeteu ao exame do Plenário, se não houvesse 
divergência, era relativamente ao projeto_último, que estava 
aqui há muito tempo e era interesse de todos _os partidos, 
para regular as suas atividades neste ano e no próxiino ano, 
porque os projetas eleitoraís têm que -ser votados _um ano 
antes, razão por que eu pedi preferência para ele. 

Vamos passar, agora, ao segundo projeto, cujo Relator 
é o Sr. Senador Ronaldo Aragão que não se encontra presente. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, esse 
projeto pede o arquivamento. Não é, propriamente, um proje-

to, é uma consulta feitã em 1989. A reclamação era contra 
a reeleição de um deputado para a Comissão de Orçamento 
e demorou tanto a_ chegar· que S. Eia. fOi reeleito, noVamente, 
em 1990 e, agora, depois de muita luta, é que se mudou. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Mas eu não 
posso·colocar·em votação na ausência do Relator salvo se 
S. Exa. tivesse solicitado. 

O terceiro projeto é de autoria do nobre Senador Jutahy 
Magalhães. _ _ . __ 

Vamos passar para o item 3, porque o item z- nãcr tem 
muita importância. -

O item 3 estabelece os princípiOS gerais do-processo legis
lativo, de autoria do nobre Senador Jutahy Magalhães, e o 
Relator é o nobre Sellador Francisco Rollemberg. 

Com a palavra o nobre Senador FrancisCo Rõllemberg 
para proferir a leitura do parecer. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -,-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o presente Projeto de Resolução, apresentado 
pelo eminente S_enador Jutahy Magalhães, acrescenta o Título 
XV ao Regimento Interno do Senado Federal. 

(ContiriUa-a leitura do p-arecer) 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Em discus-

são o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ---~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) . 

Está aprovado:- - · 
Passamos ao item 4, cujo Relator é o Sr. Senador Wilson 

Martins, a quem concedo_a palavra para proferir o parecer. 

O SR. WILSON MARTINS - Sr. Presidente, o emi
nente Senador Gerson Camata é o _autor do presente Projeto 
de Resolução, que visa alterar o Regimento Interno do Sena
do, com vistas a a-g-nizar o processamento das matérias em 
tramitação... -

(Continua a leitura do parecer) 
É o parecer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Nelsorr Carneiro) ~Em discus" 
são o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
_ Aprovado o parecer. 

Passa-se ao item S.-
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Projeto de resolu-
çáo, de autoria do nobre Senador Márcio Lacerda, que acres
centa parágrafo ao art. 62, do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

Este projeto de resolução retira das lideranças dos parti-_ 
dos poJíticos, que se coligarem em bloco-parlamentar, as atri-
buições e as prerrogativas regimentais. --

A nova proposta apenas exPlicita a impossibilidade implí
cita no Regimento Interno do Senado Federal de coex_istirem 
duas lideranças, às quais são confáidfis simultaneãniente as 
mesmas atribuições. 

-- -Gostariã de pedir que me remetessem o projeto, porque, 
às vezes, não consigo ler direito o que está·e-scrito, nessa 
cópia aqui. - -

Esta comissão já se prónúnciou a reSpeito da incompati
bilidade regimental da existência simultânea de lideranças de 
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bloco partidário e lideranças dos partidos que integram, no 
caso de as competências regimentais das duas lider_a_nças serem 
as mesmas, e quando do exame da decisão dQ então Presi7 
dente_._______ _ _ _ 

V. Exa. poderia solicitar que trouxessem o projeto aqUi. 
O processo orginal. 

Esta cópia está melhor. 
(Leitura do projeto de resolução do Senador Márcio 

Lacerda.) 
O SR. CHAGAS RODRIGUES'-Sr. Presidente, peço 

a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS ROD~RIDlJES -Sr. Presjd_ente, estou 
lendo aqui o projeto de resoluç_ão. Esto.u de pleno acor_do 
com o entendimento do nobre relator. Mas a mim me assalta 
aqui uma dúvida. _O pro feto de resolução, tal como está, acres
centa um parágrafo que seria o § zo do art. 62. Estou, em 
princípio, de acordo com essa redação. Mas acontece que 
no capnt do projeto de resolução se lê o seguirÍte: "Fica acres
centado de um segundo parágrafo"- que seria esse segundo 
-com a seguinte redação: urenumerando-se o parágrafo úni
co". Isso significa que, se estou entendendo bem, continuaria 
o parágrafo úriiCO, só que a partir de agora renumer3do. Deí
xaria de ser parágrafO único e passaria a- ser § 1 ~.-Ora; essa 
redação do atual parágrafo ú_iiico, a meu ver, cóDflita com 
o novo parágrafo acrescentadp, Porque, v~jamos: continuaria 
o parágrafo único cómo _§ 1 ~_O parágrafo único diZ:- "QSâemais 
líderes .. - o caput -"o Bloco Parlamentar terá líder a ser 
indicido dentre os líderes das representações partidárias que 
o compõem". Já que no capllt se faz referência aõs deritais 
líderes. O parágrafo único, que passaria a ser§ 1~, diz: "Os 
demais líderes assumirão, preferencialmente, as funções de 
vice-líderes do Bloco Parlamentar, na ordem indicada pelo 
titular". Logo os demais líderes assumirão, preferencialmente, 
funções de vice-líderes. Para assumirem funções de Vice-lí
deres, é necessário que eles continuem, os demais, líderes. 
Ago_ra vem a parte acresçentada: § 2":, ~'As lideranças dos 
partidos que se_coligarem em Bloco Parlamentar perdem suas 
atribuições e prerrogativas regimentais". Será qUe fsSo êSfá 
bem claro? - - - - --

0 SR. PRESIDENTE (Nelsqn Carneiro)- A mim me 
parece claro, Senador Chagas Rodrigues. Porque o que os 
líderes dos partidos e não os líderes das lideranças. 

O SR. JUTAHY MAQALHÃES -c Eu considero o Se
nador Chagas Rodrigues o meu ombudsmann aqui da Comis
são de ConstituiÇão e Justiça e Cidadania para vei se estão 
corretas as suas proposições. Mas, no caso, eu me permito 
divergir da interpretação de S. Exa .. No meu entendimento, 
está dare e continuará claro com o acréscimo do § z~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -,-Então, fica bem clara 
essa interpretação. Quando se lê no parágrafo único que os 
demais Líderes assumiião, preferencialmente, as funções de 
vice-líderes, eles são líderes, poderão assumir, preferencial
mente,mas não são líderes para prerrogativas regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Não havendo 
mais quem queira discutir, encerro a discussão. 

Em votação. . . 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 

Aprovado. 
q Senador Maurício COrrêa gOstaria de usai da palayra? 

····O SR. MAURÍCIO CORRÊA....,. Sr. Presidente, há um 
projeto em que eu tenho interesse, e do qual o Senador Cid 
Sabóia de Carvalho_ é o Relator. Se, antes de terminar esta 
reunião, for possível incluir aquela matéria, relativa ao Código 
de Processo Pena,l Militar, que está causando lesões para a 
ordem pública, seria prudente. Mas eu não vou querer prefe
rência, não. Já falei com V. Exa. a respeito. 

·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) :--A Mesa sub· 
mete sempre ao Plenário os pedidoS de preferência. No caso, 
o Senador pede preferência para que projeto? Qual é o núme-
ro dele? -- -

O SR- MAURÍCIO CORRÊA- É o Projeto n' 19. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Aqui esteve 
o Procurador-Geral da Justiça Militar mostrando a incove
niênci'a." do retardamento dessa votação, porque está prejudi
cando oS trabalhos do Tribunal. Quem é _o Relator? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sou.eu. 

OBR. PRESIDENTE (Nelson CarneirÓ)- Esse projeto 
tem prazo até o dia 28 de junho. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, pela 
ord_em. Não _é sobre essa mat~ria._ Não tenho_ na,da" a opor 
quanto a essa preferência. Apenas quero aproveitai-, ã.Otes 

. que se encerre a reunião, preventivamente, porque sempre 
m.e m.a_nifesto contra a deliberação, seja do Senado Federal, 
seja das comis-sões, de mensage~s governamentais, sem que 
decorra o prazo de 3 dias. Hoje não fiz nenhuma manifestação 
nesse sentido. Primeiro, porque eu não tinha certeza da data 
da entrada da mensagem no Senado. E, segundo, como uma 
homenagem ao indicado. Mas quero dizer aqui que, mais 
uma vez, não estamos respeitando os 3 dias de prazo. Pare
ce-me que foi segunda-feira que a mensagem foi lida no ple
nário. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Comungo extamente 
do que disse o Senador Jutahy Magalhãe~.-Realmente foi, 
eu diria, da minha parte, um descuido, mas significou ã home
nagem de que ele já teria sido argüido. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C;iineiro) - Coosulto 
o Plenário se está de acordo em dar preferência ao item 19. 
(Pausa.) Não houve oposição. Está aprovada. 

Concedo a palavra ao Sr. Maurício Corr~?· 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: (leitura de parecer) --

... que passam a ter a seguinte redação: 
Porque a e111enta falava em Lei de Organização Judiciária 

e, conforme -Salien-tei, por força do art. 64 de 1986, a atribuição 
.é do Congresso Nacional. O Tribunal tem que ei_l~iaro projeto 
diretamente à Câmara dos Deputados. Se nãp o fizer, estará 
praticando uma inconstitucionalidade. E, além do mai$, se 
não fiscalizarmos, estaremos abrindo mão de uma prerrogativa 
que é aquela de atribuir aos tribunais o direito da iniciatiVa 
privada para a apresentação dessas leis. 

"Altera disposições do Cõdigo de Processo Penal. .. " 
(Cont. leitura do relatório.) . 

Quero acres·centar que na Câma:ra âos Deputados houve 
17 emendas, das quis a~nas duas foram acatadas." A maioria 
delas foi apresentada pelo DePutado José Genoíno, um h-o
mem_ ex~eriente, que já viveu ·muitas situações em que teve 
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que responder a processos perante a Justiça Militar. Urna 
das emendas era simples, apenas mandava acrescentar na for~ 
ma da lei, e a outra era redacional. 

As outras 15_ emendas foram_rejeitadas. Sr. Presidente, 
não vi nenhum equívoco~ Não se trata de imposição-de penas. 
É apenas processo penal, para ajustar, exatamente, o que 
dispõe o·art. 96, que atribui ao Ministério Público a inic;jativa 
da denúncia. Só o Ministério Público pode fazer denúncia, 
como antigamente, na JUStiça Militar, havia determinadas si
tuações em que não havia denúncia, agOra Se corilgiU Pata 
que haja. 

Esse é o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -V. Exa. acei
ta, em parte, o projeto? 

O S)l.. MAURÍCIO CORR:~A -Aceito 9 Código de 
Processo Penal Militar como constitucional Q:,1 formª_.que veio 
da Câmara. 

Com relação à Lei de Organização Judiciáiiã~--Creió qUê 
há inconstitucionalidacle. Porta.._nto, proponho que seja excluí
da do projeto a parte relativa à Lei de Organiza-ção Judiciária. 

É exatamente a emenda substitutiva.que apresento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em discus
são a matéria. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam 
sentados. (Pausa.) 

A Mesa está pedindo ao nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -OsSrs. !'>.ena
dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

A Mesa pede ao nob_r_e Senador Nabor Júnior, atendendo 
a referências feitas, que leia o parecer sobre o item 2 da 
pauta, que é aquele pedido de arquivamento do Senador Ro
naldo Aragão. 

O SR. NABO R JÚNIOR- Sr. Presidente: 

(É lido o seguinte parecer) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Os Srs. Sena
dores que estiverem de acordo com_o arquivamento perma
neçam sentados. (Pausa.) 

Aprov~:u:b. 

O item 6~ tem coriió- relator o Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, e o autor, Senador Maurício Corrêa. 

Concedo a palavra ao nobre relator, Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. CID SA!iÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, é o parecer da COmiSsão de Consti
tuição e Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Resolução 
n~" 23, de 1991, que altera a reda-ção do parágrafo-único do 
art. 114 e acrescenta o§ 3\' ao art. 126 do Regirrierttõ Interno 
do Senado Federal. 

Sr. Presidente, vou resumir o parecer que é, de- certO 
modo, grande, mas concluímos, favoravelmente, porque o 
Senador Maurício Corrêa quer o· critériO da proporcfõnalidade 
partidária para indicação de relatores nas comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Quais as 
comissões? Todas as comissões? ·· 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Das comis-
ss)es. _ 

Diz o parecer com relação ao art. 144: 
"Entendemos ser procedente a alteração para que o 

secretário da comissão mantenha controle atualizado com 

designações de relatores. Este registro possibilitará ao 
presidente da comissão ter presente_o volume de projetas 
e sua distribuição entre os senadores integrantes da comis
são, podendo promover a equalização dos trabalhos e, 
assim, evitar a sobrecarga de alguns membros." 
Trata-se, portanto, de racionalizar os trabalhos da comis-

são, dividindo melhor a tarefa que lhe cabe. 
A conclusão final é a seguinte: 

·~Tem, assim, procedência a iridusão do critério na 
distribuição de projetas pelo presidente da comissão (sis
tema de proporcionalidade). A própria eXperiência parla
mentar recomenda o critério da proporcionalidade que 
vem sendo adotado até nas comissões mistas para cuja 
conclusão e funcionamento devem ser indicados presi
dente e relator de partidos diferentes. 

Em fa"~ .do exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Resolução n~-23, de 1991, considerando que_ 
aperfeiçoa o pi"ocesSo legislativo e atende aos requisitos 
de constitucionalidade, juridicidade e técniCf! legisl~tiva." 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Em discus
são o parecer. (Pausa.) 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço 
ã palavra para discutir: 

. . O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo 
a palavra, para discutir. ao nobre Senador Jutahy Magalh~es. 

. O ~rt.. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, acre
ditO ·q~e .o objeti~O dó. SenadO i- Maurício Ccifrêá e·mafs poara 
os .casos de comisSões mistas: S. Exa. tem· que modificar o 
Regimento Interno do Senado federal. J;:ntão, dentro da mo
dificação do Regimento do Seiuldo Feder~J. S. Ex• o fez _"em 
comissões em 'geral". 

_- .. · No caso das comissões permanentes, por exemplo, vai 
dificultar um pouco. Mas... -

... - O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Vai dificultar 
mu_ifo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... como acho que 
o objetivo maior' é correto, poique evitaríamos qu~ conti
nuassem dois partidos no Congresso Nacional mantendo a 
permanente divisão de Presidência e relataria desses_ d_ois parti
dos, e os demais partidos sem condições de fazer essas indica
ções,acredito que .o objetivo principal poderá ser alcançado. 

O SR. CID SABÓIADE CARVALHO- Permita-me, 
nObre SeDador Jutahy Magalhã~s, -u~a. i~tervenção .. (Ass~ntl
mcinto do orador.) E uma mamr d1v1Sao dos proJetas com 
-relatores diferenciados pelos partidos. Acho muito justo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .,.,- Trat~-se de 
projeto de resolução, que terá abrangência apenas no Senado 
Federal; não alcançará as deliberações do Congresso Naciq
nal. Fosse decreto-legislativo alcançaria aque]a medida suge
rida pelo Jutahy Magalhães. 

O S-R. CID SABÓIA DE CARVALHO_- Nesse caso, 
é s_ó com o Regimento Interno do Senado_Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em votação 
o parecer. 

Os Srs.-Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
Em face da ausência do nobre Senador António Mariz, 

concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, que 
sempre está presente, e nunca é chamado para relatar. S. 
Exa. vai relatar o item 8. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para emi: 
tir-parecer.)- Sr. Presidente, agradeço a referência elogiosa 
à minha pessoa: 

(Leitura do Parecer) 
(Da CCJC sobre o .Projeto de Lei n• 110/91). 

É o parecer, Srs. Presitle~I'l-te. 

b SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em discus
são o parecer. 

pOrque ·nem todos os estados tem a felicidade do Espírito 
Santo de ter a urna junto do seu domiciliO ·eleitoral, muitas 
vezes o eleitor tem que andar léguas e léguas para conseguir 
exercitar o seu direito, ·aí seria mais factíVel, mas, da maneira 
como está redigido, eu tenho miiihãs- dúvidas que isso se]~ 
uma lei para pagar. Acho que será uma lei a mais que n<;io 
teremos nenhuma conseqüência~prãtiêánO exei-cfcío dessa lei. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, eu 
serei breve. Noto que há um objetivo suPerior, o autor -Se
viu certamente pressionado pelo seguinte: os partidos ricos 
e os candidatos ricos mobilizam viaturas e leva_m seus eleitores, 
os ca:nciidatos pobres e_ os partidos pobres não têm condições 
de facilitar esse transporte. - - · -

O SR. ELCIO ÁLVARES:___ Sr. Presidente; a matéria 
de mérito vai a- alguma outra comissão? 

... -A nossa legislação de um modo ceríó OU.eri-ado', talv~s. 
_ não sd af, no momento certo, daqu-i h<i 20 pU 50 ano"s dev~m 
se transformar, mas o voto no Brasil é obrigatóriO. E.ritaO-~ 

· --- feãicis a segu1Dte --situaÇãõ_:_ o :Voto é~ obrigatóriO; o cidadii·:, 
, . ~~rezes dé-pé descalÇO, J?-~·0• ie~·dinheiFO neni para ~-.Hpiaf 

:0 SR. PRESIDEN:I"E (N~Ison Carneiro)- Não .. 

o SR. ELCIO ÁLVARES.,.--Entâo, eu gostaria de mani- pão .e.mora., quase sempre, em bairros distantes. Então, esse 
festàr o meu voto· contrárío. Eu acho que estamos criando homem, é obrigado a votar e não tem. sequer condições. , . 
urn·a· situação verdadeiramente difícil, principalmente àqueles Então, a matéria é complexa, tem os aspectos positivos 
que 'têm contato com eleição urbana. Conceder transporte e negativos. No art. 2'', eu vejo aqui que o autor do projeto, 
gratuito, ainda mais agora que já começa uriia tese do voto m_a_s,_no_meu modo de ver, esse erro já foi sanado no substitu-
facultativo, evidentemente. que· esse projeto var provoCar um tivo, diz que as despesas decorrentes serão atendidas pelas 
problema seriíssimo-.em t'ei"liloS. de transporte. Eu acq,o que · dotações próprias. Isso é inconstitucionaL Não podemos c~ar 
o elêitor tem que exercitàr."o seu direito de voto dentro da· · despesa, nem autorizar despesa. De modo que a matéria é 
su~ ~rea urbana evidentemente. Geralmente as zonas eleito·- - Complexa, talvez exija um tratamento mais cuídadoso e eu 
rai~,,principalmente lá no meu estado,elas primam porcolocar á.compànho os colegàs. Eu acho_ q~e, da maneira como está, 
o elêitor· em· suas ·áreas· de •residência, a ·urna número tal, não podemos aprâvar o pl::óJetci. Mas, há u'nia: Série de prbble-
na Praia da Costa, são os eleitores que moram naPraia da mas que precisam ser encarados nessa história de transporte. 
Costa. Do jeito que está sendo montado este projeto aqui, Aquele que tem o transporte coletivo, o concessionário, quer 
Sr. Presidente, no mérito_, vejo uma difiCuldade muito grave tenha recebido do estado ou de uma empresa municipal, no 
de cumprimento e também uma situação terrível para .o eleitor, dia da eleição; deveria também colaborar, fornecendo o trans-
entrar dentro do carro e ser transportado. porte gratuito. 

Inicialmente, eu me _çoloco contra o mérito, só se surgir Mas o nobre Senador Jutahy Magalhães fez bem. Seria 
alguma opinião que contorne a minha estranheza com relação n,c:;çessário saber "se o cidadão j~ votou, pedir que exiba o 
a esse projeto. título! "O senhor já votou, o senhor não tem mais direito. 

O SR. VALMIR CAMPELO -,_Sr. Presidente, também 
manifesto a minha estranheza com relação ao projeto, e até 
acho--que a aprovação desse projeto vai a:té mesmo aumentar 
o abuso- do poder económico ~_nó período d3.8" eleiçõeS~ De 
forma que, em função disso, eu me manifesto també{Il contrá
rio à aprovação do me_smo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- SL Presidente, eu 
cOmpreendo a intenção do projeto. Agora, quando eu leio 
o projeto da maneira como __ es_táJCito 1 vamos aqui racioriaf 
pelo absurdo: o eleitor, dentro do critério falad,o aqui pelo 
Senador Elcia Alvares, voto perto da sua residência, cumpre 
sua obrigação, depois utiliza o título para ir à praia de ónibus. 
Eu não vejo na maioria dos municípios baianos, pelO menOs, 
possibilidade de se aproveitar este projeto, porque nãó tem 
ônibus municipais urbanos. Não exíste esse transpOrte-Ufb<inO 
nas grandes maiorias dos municípiOs baianos. Não sei nos 
outros estados, na Bahia não existe. 

Se o Tribunal Eleitoral pudesse requisitar, oomo a lei 
hoje já prevê, mas não funciona muitO bem, aquela lei Etel
vina Lins, se o Tribunal Eleitoral pudesse reCpllsit3i- o trans
porte necessário para permitir a ida dos eleitoreS facilmente, 

Mas eu fui votar, agora quero voltar para minha casa'" Veja 
a complexidade. Por o_utro lado, muita gente vaí querer pas
sear. Não sei se seria o caso- de pessoas reconhecidamente 
pobre;s, mas isso seria uma outra visão. 

Ê verdade que o substitutivo aprimorou a propOsição, 
mas vi aqui alguns colegas achando que a matéria é muito 
complexa. 

Gostaria de ouvir =outros colegas. 

. O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, eu queria 
comunicar à Casa que esta Comissão· distribuiu um projetO 
I?ara que eu relatasse idêntico a esse; a única coisa cJ.úe muda 
e que a despesa desse transporte seria deduzida do Imposto 
de Renda das empresas. Mais complexo ainda. 

De forma que eu pediria vista. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Fica conce
dido vista ao nobre Senador Magno Bacelar. 

A_ Mesa comunica que a sessão do Congresso foi suspensa 
e será reaberta às 14 horas, e_estamos a poucos minutos ·das 
14 horas. 

A Mesa agradece a todos. 
Esta encerrada a reunião. 
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1- ATA DA 1211' SESSÃO, EM 12 DE AGOSTO DF 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 - Avisos do Secretário-Geral da Presidência da 

Repób6ca 
- N9 811191, encaminhando esclarecimentos da Secre~ 

ta!'a da Administração Federal da Presidência da Repú· 
blica sobre questtos constantes do Requerimento n' 287191. 

-N' 816 a 820191, encaminhando esclarecimentos 
prestados pelo Mini~térió da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre questtos constantes dos Requerimentos n~ 
222, 308, 333, 337 e 379191. 

1.2.2 - Ofício do Sr. 1' Secretário da Câmara dos De· 
pulados 

. Enca~hando à revisão do Senado autógrafo do se
gumte prOJeto: 

-:-Projeto d~ Lei da Câmara n• 57191 (n• 1.390191, 
na ongem), qu~ <J!spõe sobre antecipação a ser compensada 
quando da reVIsao geral da remuneração dos servidores 
públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos e 
dá outras providências. ' 

1.2.3 - Comunleação da Presidência 
-Recebimento, do Banco Central do Brasil de rela

tórios sobre endividamento dos estados e municíPios refe-
rentes ao mês de julho do corrente ano. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Falecimen· 

to do ex-Ministro Costa Cavalcanti. 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Oproble· 

ma do idoso em nosso País. 
SENADOR NABOR JÚNIOR - Inviabilização da 

transferência de recursos da União para os estados pobres, 

como o Acre, em face da contrapartida de 20% do aplicado, 
exigido pelo disposto no art. 16, inciso III da Lei de Dire· 
trizes Orçamefntárias. -__ -, 

SENADOR OZIEL CARNEIRO - Converiçãh N~· 
cional do PDS, realizada/ontem em Brasília, culminando 
com a eleição da nova executiva do_partido. 

~.2.5- Requerimento 
- N9 440/91, de autoria do Senador Amir Lando, soli

citando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo "A 
impostura ecológica", publicado no jornal Folha de S. Pau· 
lo, edição de 4-8-91. . 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1991 (n• 2191 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática 
e Automação - PLANIN, Discussão encerrada após usar 
da palavra o Sr. Jutahy Magalhães, ficando a votação adia· 
da pot falta de quorum. -

Projeto de Lei da Câmara n' 52, de 1990 (n' 6.763185, 
na Casa de origem), que proíbe o transporte de presos 
condenados ou à disposição da Justiça em transporte cole
tivo; Discussão encerrada, ficando a votação adiada no_s 
te.fmos do art., 168 do Regimento Interno. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 12, de 1991, 
de autoria do Senador Maurfcio-Corrêa e outros Senhores 
Senadores, que cria o Conselho Nacional de Justiça e dá. 
outras providências Discussão sobrestata, tendo usado da 
palavra o Sr. Maurício Corrêa. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JOSÉ RICHA- Falecimento do ex·Mi· 

nistro Costa Çavalcanti. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Situação da 

universidade brasileira com falta de recursos e defasada 
remuneraçãO dos professores. 

----------------~ 
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EXPEDIENTE 
. 

CBliTIIO OIIÁPKlO DO Sl!lrADO Pl!DBilAL 

PASSOS P0Kro 
. a..;lor.Qeral do Seudo Podenl 
AOACIEL DASR.VA MAIA 

DIARK> DO CONOIU!SSO IIACIDliAL 
Ioopreaold ... pooubitidade da 1\leoa do Seudo Pedenl 

-ul>ifetor EDc.tWo 
CARI.CS HOMERO V11!1RA NINA 

. DirelorAdllloiolraiiYo 
ASSINATURAS 

i WIZ CARLOS 00 BASTOS 
I Dntor locl.uial 

ScOicllral --··-·-·-·-·-·--·-·---··-----·-..,.-- Cz$ 3S19,6S 

I PIDRIAN.AUOUSTO CÇlUI1NHO MADRUGA 
1 Dü>:klr Adõ- . · :i. .-r • . . ·, ... ., -.. L .. 

... -~---- ... 

SENADOR ESPERIDIÃQ AMIN -Razões do re
querimento, de sua autoria, ao Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, solicitando informações relativas 
às empresas que: tenham atentado cmntra a economia po
pular. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -Defe
sa da aprovação do Projeto de_ Lei do Senado n9 40/90, 
de sua autoria, que dispõe sobre a transferência de titulari
dade de contas e depósitos denominados em cruzados no
vos. 

SENADOR MARCO MACIEL - Homenagem de 
pesar pelo falecimento do Monsenhor Severino Nogueira. 

SENADOR NELSON CARNEIRO-Reformulação 
da Lei n' 7.5801R6 (Estatuto do Militar), para garantir aos 
militares benefícios em caso de infortúnio durante o exer
cfcio normal de sua carreira em tempo de paz._ 

Tiragem 2.200 exemplara. 
- ~ - . . .. 

.. 

SENADOR ODACIR SOARES_:_ Desigualdade so-
cial e regional no Brasil. -- · 

são 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N•' 627 a 630, de 1991. 
3 -~ ATOS DO PRESIDENTE 
-N•' 484,533,559,561, 57! e 563, de 1991. (Repu-

blicação.) . ~ . 
4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
-N• 18, de 1991. (Republicação.) 
5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 120• Sessão, em 12 de agosto de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legisiatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 

Lucfdio Portellq, Beni V eras e Magno Bacelar. 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAAf-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Áureo Mello 
- Beni V eras -Carlos De'Carli -Carlos Patrocínio -
Chagas Rodrigues -- Cout4Jho Jorge - Elcio Álvares -., 
Esperidião Amin- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves 
-Guilherme Palmeira- Humberto Lucena- João Calmon 
-José Paulo Biso! -José Richa -José Samey - Jutahy 
Magalhães-· Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista 
- Lucídio Portella -'Magno Bacelar- Mans1,.1eto de Lavor 
-Mauro Benevides-Me ira Filho__; Nabo r Júnior_- Nelson" 
Carneiro-=- Ney Maranhão- Oziel Carneiro- Pedro Simon-
- Rachid Saldanha Derzi. ·~ · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 32 .Srs,_ Se~adores._ Ha:. 
vendo número regimental, declaro aberta a sessao. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos: 
O Sr. 1~_seáefário proceder_á_ à leitura do Expediente 

_ ~ lido _o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS UO SECRETÁRIO-GERAL 
DA PRESIDJl.NCIA DA -REP.ÚBLICA 

N9 811/91, de 8 do corrente, encaminhando esclareciM 
mentos da Secretaria da Administração Federal da Presidência 
da República sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n~ 287, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro. 

N.,s 816 a 820/91, de 9 do corrente, encaminhando esclare
cimentos prestados pelo Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento sobre os quesitos constantes dos RequeriM -
mentos n'i's 222, 308, 333, 337 e _379, de ~991, de autoria dos 
Senadores Eduardo S~plicy, Pedro Simon, João Rocha e 

.. Humberto Lucena. 
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OFÍCIO DO SR. 1• SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógra{o do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 57, DE 1991 
(N• 1.390/91, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Dispõe sobre antecipação a ser compensada quando da 
revisão geral da remuneração dos servidores públicos, cor~ 
rige e reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras 
providências. 

O Congresso NaCional decreta: · 
Art. 1• É concedida, a partir de 1• de julho de 1991, 

antecipação de_ 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos, 
:soldos e demaxs retribuições dos servidores civis e militares 
do Poder Executivo, da administração direta, das autarquias, 
inclusive as de regime especial, das fundações públicas e dos 
extintos territóriOs, vigeiltes no mês de abril de 1991, a ser
compensada por ocasião de revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos. 

Parágrafo único. O percentual de reajuste a que se refe
re o caput deste artigo inCidirá também sobre as tabelas cons
tantes nos anexos desta lei e sob os valores explicitados nos 
arts. 6', 16, 21 e 27. 

Art. 29 Os valores dos vencimentos_ dos servidores civis 
do Poder Executivo, pertencentes ao Plano de Classificação 
de Cargos instituído pelas Leis n•' 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, e 6.550·, de 5 de julho de 1978, e os daTabela 
de Escalonamento Vertical, referentes aos servidores militares 
da União são os indicados, respectivamente, nos Anexos I 
e II desta lei. · 

Art. 39 Os valores de vencimentos dos servidores bene
ficiados pelo art. 3• da Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987, 
e dos cargos de direção e funções gratificadas, de que trata 
a Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de 1991, são os constantes 
dos Anexos III a VI desta lei. 

§ 19 O MiníStério da Educação e a_Secretaria da Admi
nistração Federal baixarão as normas necessárias para enqua
dramento dos ~ervidores técnico-administrativos das institui
ções federais de ensino, nas tabelas de vencimentos~ 

§ 29 Ficafn extintas por incorporação ao vencimento as 
gratificações previstas nos Anexos IX a XV da Lei n~' 7.923, 
de 12 de dezembro de 1989. . 

§ 3~' Aplicam-se aos docentes dos exti~tos territó-riO; 
os venc~entos correspondentes ao Anexo V referidO no caput 
deste artigo. ~ o- -- c- - -

.Art .. 49 Os vencimentos dos servidores das categorias 
func10mu:s de médico de saúde pública, médico do trabalho 
e médico veterinário, integrantes do Plano de Classificação 
de Cargos regido pela Lei n• 5.645, de 1970, vencimentos 
aos quais fie~ incorporada a gratificação prevista no AneXo 
XVIII da Le1 n' 7.923., .. de 1989, são os constantes do Anexo 
I desta lei. 

' § 19 ?s venc~e~tos 9fa fixados aos servidores da-s cita
~s categon~s funCionais corresponderão ao cumprimento de 
JOrnada de vmte horas semanais de trabalho. 

§ 2• Será majonido, em 50% (cinqüenta porcento), 
o vencimento dos servidores a que se refere este artigo, quando 
cumprirem jornada de seis horas diárias. .. 

§ 39 O regime de quarenta horas semanais de trabalho, 
corresponde a um car~o com duas jornadas de virite horas 

sema~nais de trabalho. O adicioriâl por tempo de serviço pre
visto no art. 67 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
será calculada sobre os vencimentos, ficando assegurada ~r 
aposentadoria integral aos atuais ocupantes dos referidos car
gos. 

Art. 59 Os valores de vencimentos das tabelas de espe
cialistas de nível médio e superior são os constantes do Anexo 
VII desta lei. 

§ 1 ~"' Por ter sido incorporada aos valores a que se refere 
o caput deste artigo, fica extinta: a gratificação única, consoli
dada, objeto do art. 4• da Lei n' 7.923, de 1989. 

§ 29 A Secretaria de Administração Federal baixará as 
instruções necessárias para enquadramento dos especialistas , 

··nas tabelas do Anexo VII. 
Art. 6~' É fixado, como limite superior de vencimento, 

o valor de Cr$ 485.933,02 (quatróéentos e oitenta e Cinco 
mil, novecentos e trinta e três cruzeiros e dois centavos}, 
para as carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacio

-nal, Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, de 
Orçanl."ento e de Finanças e Controle, e da Procuradoria da 
Fazenda Nacional, cujas tabelas de vencimentos são as cons.
tantes nos Anexos VIII a XII desta lei. 
_ ParágrafO único. Ficam extintas, por incorporação aos 

vencimentos, as gratificações de que tratam os Anexos II, 
III,lV, VI e VII da Lei n' 7.995, de 9 de janeiro de 1990. 

Art. 79 A tabela -de remuneração dos cargos de natureza 
· especial, de que trata o art. 26 da Lei n' 8.028, de 12 de 
abril de 1990, e a referente aos juízes do Tribunal Marítimo 
são as c_onstantes dos Anexos XUI e_ XIV desta lei. 
_ Art. 89 A tabela de remuneração dos cargos em comis
são do GrupO-DiÍ'eção e Assessonimento Superiores (DAS) 
é a do Anexo XV desta lei. 

Ari:~ 9_9 A nenhum se.rvfdor militar d:i União, da-al:iva 
Ou na inatividade, poderão ser pagos, mensalmente, remune
ração ou provento de importância superior ao valor atribuído, 
em e~p~cie, a qualquer título, como remuneração, ao cargo 
de Mtmstro de Estado, excluídas as seguintes vantagens: 

I- gratificação_ por tempo de serviço; 
II-indeniza~o de compensação orgânica; 
III - indenizaÇão de moradia; 
IV- indenização de localidade especial; 
V -ajuda de custo, diárias e indenização de transporte; 
VI- gratificação de Natal, adicional de férÍas, salárlo-

família e au::o1io-funeral. 
- - Art. 10. Os venCimentos e demais retribuições dos ser-

vidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis (IBAMA), do Instiiuto Brasileiro 
de Turismo (EMBRA TUR), do Instituto Nacional de Coloni· 
zação e Reforma Agrária (INCRA), da Caixa de Financia
mento Imobiliário da Aeronáutica e da Fundação Jorge Du
prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUN
DACENTRO) são os constantes nos Anexos .XVI a XX desta 
lei. 

Art. 11. Os vencimentos e demais retribuições dos ser
. vidores da Superintendência de Desenvolvimento da Ama
zônia (SUDAM), da Superintendência da Zona Franca de 

. Manaus (SUFRAMA) e, da Superintendência d.o Desenvol
vimento do Nordeste (SUDENE) são os constantes do Anexo 
XXI desta lei. · 

Parágrafo único. A Secretaria do Desenvolvimento Re
gional e a Secretaria da Administração Federal, no prazo 
de trinta ..dias a contar da publicação desta lei, baixarão as 
normas necessárias à apli~ção ~o disposto nest~ artigo. 
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Art. 12. A gratificação de que trata o art. 15 da Lei 
n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991, fica estendida aos servidores 
pertencentes às categorias funcionais do grupo Polícia Civil 
dos extintos territórioS~ , 

Art. 13. O abono especial concedido pelo § 2~ do art. 
1' da Lei n' 7 .333, de 2 de julho ·de 1985, passa a set pago 
como vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita 
apenas aos reajustes gerais. - - -- --

Art. 14. Os valores dos vencimentos refeienfe$ aos car
gos de Fiel do Tesouro, TesoureirO, Tesoureiro Auxiliar e 
de Conferente passam a ser O'é_ôiTeSporldente ao da referêriCia 
NS-25 do Anexo I desta lei. 

Art. 15. Os adicionaís de insalubridade, periculosidade 
e de radiação ionizante devem ser calculados a partir dos 
índices percentuais estabelecidos na legislação _específica de 
proteção das condições míniniil.s de trabalho. 

§ 19 Os adicionais- de periculosidade que vêm sendo pa
gos em função de atividades nucleares são transformados e~ 
vantagem pessoal, nominalmente identifiCada, ficando revo
gado o dispositivo -que cOrit:ede este adicional. 

§ 29 Os órgãoS da União ficam obrigados a !'llanterservi
ços especializados em segurança e medicina do -trabalho, de 
acordo com a legislação específiCa. - --- ---- -- =-

§ 3' Será obrigatória a constituição da Comissão Inter· 
na de Prevenção de Acidentes (CIP A}, sendo suas atrihuições, 
composição e funcioflamerito mantidos conforme legislação 
específica. - -

Art. 16. Será cOncedida, nos termos do regulamento, 
indenização de Cr$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros) 
por dia, aos servidores que se afastarem do seu local de traba
lho, sem direitO à percepção diária, para exeCução de trabalhos 
de campo, tais como os de campanhas de combate e controle 
de endemias; marcaçãO, inspeção e manutenção de marCos 
decisórios; topografiã., pesquisa, saneamento básico, inspeÇão 

e fiscalizaç-ão de fronteiras internacionais. 
Parágrafo único: - É vedado o recebimep.t9 cumulativo 

da indenização objeto do caput deste artigo com a perCepção 
de diárias. ·-

Art. 17. O caput do art. 37 da Lei n' 8.112, de 11 de 
novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 37. Redistribuição é O deslocamento do servi
dor, com o respectivo cargo, patã o qu-adro de pessoal 
de outro órgão ou entidade do mesmo poder, observados 
a vinculação entre os graus de complexidade e responsa
bili9,ade, a correlação das atribuições, a equivalência en
tre os vencimentos e O interesse d_a ·adminiStração; com 
prévia apreciaÇão no órgão central de pessoal." 

Art. 18. O art. 78 da Lei n' 8.112, de 11 de novembro 
de 1990, passa a Yigõrar actestiüo dos seguintes parágrafo~: __ 

"Art. 78. ··········e··~··-·····················--·············· 

§ 39 O setvidor exonerado :do cargo efetivo; ou em 
comissão, perceberá indenização relativa ao período daS 
fériãS -a-que tiver direito -e ao incompleto, na proporção 
de 1112 (um doze avos) por més de efetivo exercfc!o, 
ou fração superior a quatorze dias. 

§ 4"' A indenização será calculada com base na re
muneração do mês em que for publicado o ato exone~ 
rat6rio." 

Art. 19. O art. 4' da Lei n• 8.162, de 1991, passa a 
vigorar com a seguinte redação! 

_ "Art. 49 Correrão à conta das dotaç-ões orçamentá
tias próprias dos órgãos interessados, consoante se dispu~ 
ser em regulamento~ as despesas de _deslocamento, de 
alimentação e de pousada dos colaborador~s eventuais, 
inclusive membros de coleg_iados integrantes de estrutura 
regimental de ministériô e das secretarias da Presidên.cia 
da República, quando em viagem de serviço. n 

_Art. 20. A Gratificação de que trata o inciso II db Ane
xo IT dó Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, pelo 
exercício na Presidência da República, inclusive nos órgãos 
que a integram, na Vice-Presidência da República, correspon
derá, no nível I, a Cr$ 42.116~67 (quarenta e dois mil, cento 
e dezesseis cruzeiros e sesserita e set_e centavos), atualizado 
na_s mesmas datas e índices em que forem reajustados_ os venci
mentos dos serVidores públicos federais, e servi'rá de base 
para a incidência dos demais fridices estabelecidos no Anexo 
XXII. 

Parágrafo único. O quantitativo das funções a que se 
refere este artigo será aprovado mediante ato do presidente 
da República, ouvida a Seci-etaria da AdminiStraÇãO Federal. 

Art. 21. A remuneração dos inventariã.rites de órgãos 
extintos~ da adminiStfaÇão direta, autai'quias -e fundações pú
blicas, corresponderá ao valor do carg() de Direção e Assesso
rafuéht6 Stipei'ibtes -DAS 101.5, perniltida a-opção femune
ratórüt, ria forma da lei. 

AÍ1. 22. Os valores de vencimento dos _servidores do 
Instituto Brasileiro do Património Cultural- IBPC, do In~ti
li.Ito Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC, da Biblioteca 
Nacional- BN, da Fundação Casa de Rui Barbosa- FCRB, 
da Fundação Cultural Palmares- FCP, da Fundação Legião 
BrasiJeira de Assistência - LBA, da Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI, da Fundação Alexandre de Gusmão -
FUNAG, da Fundação Joaquim Nabuco- FUNDAJ, da 

_Fundação de Assistência ao Estudante --::-F AE_,_ da Fun.dação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ffiGE, do 
Instituto de Pesquisa Aplicada- IPEA, e da Fundação Escola 
_Nacional de Administração Pública- ENAP, correspondem 
aos fixados no Anexo XXIII desta lei. --- - - -

§ 19 Havendo diferença de vencimento, em decorrência 
da aplicação do disposto neste artigo, este valor será pago 
a título de diferença de -vencimentos nominalmente identifi
cada, sendo considerada também para cálculo das vantagens 
pessoais. 

§ 29 OS __ órgãos mencionadoS neste artigo, SeSséílfã-dias 
seguintes à publícaçito desta lei, procederão ao enquadra
mento dos servidores nas respectivas tabelas de vencimentos, 
observadas as normas estabelecidas pela Secretaria da Admi
nistração Federal da Presidêilcia da República. 

Art. 23. Os valores estabelecidos nesta lei serão reajus
tados- nas mesmas épocas e índiceS dos reajustes gerais dos 
vencimentos, soldos, proventos e pensões, e demais retn'bui
ções dos servidores públicos civis e militares federais. 

ArÍ. 24. O dísj>osto nesta lei a:Plfca-se ãos Proventos
de aposentadoria ou de disponibilidade e aos beneficiários 
de pensões civis- e militares, observados os limites estabele~ 

--cldos no art. 42 da Lei n• 8.112, de 1290, e o disposto no 
art. 17 do Ato das Disposições ConstitucionaiS Transitórias. 

Art. 25. Nas hipóteses de acumulação constitucional
mente admitida, o limite máximo de remune.ração mensal 
será observado em relação a cada cargo,_emprego, função. 
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Art. 26. Ficam extintas as funções de Dir~ção Interme- prover a própria subsistência, julgados por junta de 
diária (DI), de que trata o art. 19 da Lei n~"8.116~ d_e P- saúde milit~r, poderão habilitar-se à pensão, inde-
de dezembro de 1990, e criadas 19.280 Funções Gratifka9as pendentemente dos limites de idade." 
(FG), sendo: 

1 _ 5.280 FG-1 no valor unitário de Cr$ 36.583, 34 (trinta Art. 30. Fica incorporado aos vencimentos dos servi-
dores das autarquias, em regime especial, o abono instituído e seis mil, quinhentos e oitenta e_ três cruzeiros e trinta e 

quatro centavos); pela Lei ri• 7.706, de 1988. 
11 -6.000 FG-2 no valor unitâriõ de Cr$ 28 .l6o,67 (vinte Art. 31. Ds servidores públicos federais colocados em 

e oito mil, cento e sessenta~ seis çruzeiros_ é sessenta e_sete - disponibilidade por força dos decretos expedidos pelo Presi
centavos); ·dente da República;- deverão, no prazo de sessenta dias, ser 

III -8.000FG-Jno_valorunitário de_Cr$ 21.666:;67 {vinte aproveífadosno se.VTçi)jiúbTico, nos termos do art. 30 da 
Lei n' 8.112, de 11 de novembro de 1990. · e um mil, seiscentos e sessenta e sei,s cr.uzeiros e sessenta _ _ Art 32 F p d E - · ·- d - -d 

e sete centavos). _ _ _ _ _ · . . xca o o er xe~tlvo ~utonz~ o~ conce e~, 
§ 1, A designação para 0 exercfcioda -túnçã'o grãtTficada -em ~· de outubro de 1991, ante-c1~a5ão de reaJu~te dos ~enCJ

recairá exclusivamente em servidor ocupante de cargo efetivo m~~ os, soldos e. d~mats ren:hutçQes dos servi~ore.s CIVI~ e 
do quadro do próprio órgão ou entidade. militares _da admm_IStração dtreta:. das ~au!arqmas, mcl11:stve 

§ 2~'- -O regulamento disporá sobre a_ distribuição e ·as as de ;e~tme espectai, das fundaço~s PU;b~cas e_ au~árq_mca~, 
atribuições das Junções gratificadas. ~até o ~mt!~ previsto n~_art~ 38 das Pispost~oes Cons~t~ClO:Dats 

§ 311 Até que seja aplicado 0 regulamento, poderão ser ~ Transttónas, ~ ser oornp~nsada P?T _ocastão da revtsao geral 
mantidos, no interesse dã administração, oS a_tuais_ocupantes =da remuneraçao dos_ servtdores pubhco~. _ . 
de funções de Direção Intermediária, com a remuneração Ar~. 33. O Poder Exe~uttv.? envmrá~ ~o pr~o de ses~ 
respectiva, reajustada nos termos dO art. 19_ desta lei. - -s:nta dias, a contar_. da pubhcaçao desta let, proJeto. de let 

Art. 27. _ São transfoifuado_s em cargOs d_e A,.na,lista ~e _ dtsp~ndo sob;e .as duetnze~~ pa~a os Planos de Carrexra ~os 
Orçamento de que trata 0 Decreto-Lei 0~ 2.347, de 23 de Servt~or~s Pubhc?s Fed:raxs, capaz de assegurar o precetto 
julho de 1987, os cargos ocupados da Carreira de Especialista cons~tuctonal q~ ~S01l.Omta. - - - -- - . _ 
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criada pela · arágrafo .untco. ~entro do mes~o. prazo ~dtsposto no 
Lei n"' 7.834, de 6 de outubro de 1989, ficando extintas as -caput dest~ arttgo, ~ Prestde~tC; da Republica et;vt~rá ao Coo
vagas ou vagos atualmen_te existentes. __ _ -. -. = gr~~so NaciOnal P.roJ_~t~ d<r le~ disp?ndo sobre cnt~n~s a seref!l _ 

ParágraJo úniCo. Os atuais ocupantes dõs cargos de Es- utihzad?~.nos r~~JUStamentos geraiS da remuneraçao dos serVI-
pecialistas em Políticas Públicas e Gestão GOveri1am~rttal são dores CIVIS e militares. . . 
posiCiQriãdOs na classe A padrão I da categoria de Analista A~t. 34. N~ prazo de. qu_arenta e cmco dtas,, o Poder 
de Orçamento. - ' ' _ : ~xecutivo.sD.bmeterá :\ apr~ciaçao ?o Congresso Nacwnal pr_?-

Art. 28. Aplica-se, a partir da vigência desta lei, aos ---:Jeto de ~e1 reform~lan~~. a~ atua1s t~belas d~ r~muneraçao 
integrantes das Carreiras de Orçamento e ~~ Fiitançá.S e Con- dos serndores das mstJtmço.es federais de ensmo, resultante 
trole, a gratificação-de que trata 0 Decretó-Lei n" 4.J9l_, _9.e _de estudo,s._a ser~_m_, l?r~c~didos ~or grupo de traba_lho que 
26 d,e dezembro de 1984, que passa a denominar-se "Gratifi- cont_e com a parttctpaç~o. d: entidades representativas dos 
cação de Orçamento, Finanças e Cóntrole"_. servtdores_daquelas mstttmçoes: . . 

Art. 29. O caput do art. 3'_e_ 0 art. 7' da Lein• 3.]§5, Art. 35.. No prazo de trmta d~as, o Poder Ex~cu!Jvo 
de 4 de maio de 1960, passam a vigorar 'Cdm as· seguintes sll:bmeterá a aprec1ação. do Congresso NaciOnal proJet~d~ __ 
redações: -lei reformu~ando as '!t!;lais tabela~ de remuneração das tnstitm-

" Art. 3"' A contrihuição pará ii Perisã~- Milifa~-- ções federais de pesquisa, resultante de estudos a serem pro-ce
será igual a três dias do soldo, arredondado em cru- didos por grupo de- trabalho que conte com a partiCipaÇão 
zeiros para a importância imediatamente superior. -de entidades representativas de servidores daquelas institui-
···-·-····························-······"···~·~··-.···u-········-·· ções. , _ 

Art. 79 A Pensão Militar é -deferida em pro- Parágrafo único. Os ·efeitos financeiros decorrentes' da 
cesso de habilitação tomando-se por base a decla- reformulação prevista no- caput-deste artigo retroagirão á 19 

ração de benefiCiário"S-preenchida em vida pelo con- -de julho de_l991. . _ _ , 
tribuinte, na ordem de prioridades e condições a Art. 3f). Nq prazo de_trint_a_dias, o Poder Executivo 
seguir: submeterá ã apreciação do Congresso Nacional projeto de 

I- primeifa ordem de prioridade - viúva ou lei reformplando as atuais tabelas de remuneração das institui
viúvo; coilfpanheira óü companheiro; e filhos meno- ções federai~, abaiXo relacionadas, resultante d-e -estudoS a 
res de 21 anos ou, quando estudantes, menores de _serem prcrcedidos por grupo de trabalho que conte com partici-
24 anos; -- - - - pação de entidades representativas dos servidores destas insti-

11 - segunda ordem de prioridade -pais, aiitda tuições_: 
que adotivos, qüe comprovem dependência econó- I-Fundação Roquete Pinto; 
mica do contribuinte; II-ComissãO Executiva do PlanO da Lavoura CacatJei-

III- terceira ordem de prioridade - a pessoa ra; 
designada, mediante declaração escrita do contri
buinte e que viva sob a dependência econômica des-
te, quando menor de vinte e um ou maior de sessenta 
anos. 

Parágrafo único. Os beneficiáriOs de que trata 
este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, 
acometidos de enfermidade grave~ que osimpeça de 

III -Fundação das Pioneiras Sociais; 
IV-Campanhas Nacionais de Sãúde Pública; 
V- Fundação Nacional de Saúde; 
VI- Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
Parágrafo único.- Os efeitos fi:riaitceiros. decorrentes-- da 

reformulação prevista no caput deste artigo retroagirão a ll' 
. de julho de 1991. 
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Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos financeiros a partir de I• de julho de 1991. 

Art. 38. Revo'gam-se 'as disposiçóes em contráríõ, espe
cialmente o art. 8• da Lei n• 3.765, de 1960, a Lei n• 4.958, 

AIUXO I A LEI , DE 

de 27 de abril de 1966, o § 2• do art. 1• da Lei n• 7.333, 
de 1985, o art. 2• da Lei n• 7.706, de 1988, a Le1 n• 7.834, 
de 1989, e o art. 3• da Lei n• 7.995, de 1990. 

DE 1 U 1. 
tabtla dt Utnt\ltntos APlitl~ttJ aos tar,os do 

Sistt•• dt (lasstrica,lo dt Car•o• lnstttuldo Ptla Lti n. S.HS/78 
ltfVEL SUPERIOii ttfUEL I HHR-IIED I óR lO ·tlfUEL AUXILIAR 

REFEUHC IA ,,, REfERtttC IA CrS I<EHRtttCIA CtS 

81 112. S27 ,35 .12 67.5'\'6,44 83 45. '768,96 
82 116.158,82 13 69.386,11 84 46.762,6'7 
113 119.898,69 14 ·71.3117 ,9f, 85 47.796,8<\ 
84 123.751.14 15 73.283,26 86 .48.833,87 
115 t27 ,735,53 16 75.312,79 97 49.982,U 
116 131.848,49 \7 '77.398,56 88 . 58.995,12 
87 136.1193,69 te 79.542.118 119 ·52.111.99 
88 148.475,56 19 '8L 745,31 18 53.252,71 
89 144.99,8, 91 211 84.889,26 11 ·54.419,89 
111 149.667,41 21 86.335,95 12 

.. 
55.6 t8, 26 

11 154.486,76 22 88.726,89 13 56.827,95 
12 159.4611,93 23 9t. 184,611 14 ·58 .1172. 39 
f3 164.595,11 24 93.7119,95 15 59.344,42 
14 169.894,89 25 96.385,82 16 611.643.4 I 
15 175.365,25 26 98.973,42 t7 61.971.78 
t6 181.1111.72 27 1111.714,58 18 63.328,79 
t7 186.8411,81 28 11~.53\,93 t9 ~4.715,39 

18 192.856,14 29 187.426,99 28 66.132,58 
19 199.1165,43 38 118.482,85 21 67.588,83 
28 285.475,16 31 . 113.468,71 22 69.8611,39 
21 212.891,311 32 116.683,48 23 78.572,42 
22 218.928,55 33 119.833,25 24 72.117,68 
23 225.969.53 34 123.152.17 25 73.697. t6 
24 233.245,76 35 126.563,11 26 75.311.15 
25 2411.755,99 27 76.9611,117 

28 78.645,68 
29 88.367,13 
38 82.127,55 
31 83.925,93 
32 85.763,13 
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· A 11[ XO li DA L E I , OE DE U91. 

tABELA OE ESCALOHAftEKtO UERtiCAL 
Posto ou Cradua,lo 

1. OFICIAIS CEHERAIS· " 
Alatrantt•dt·[squadra, Ctntral·dt·Exirctto, 
Ttntnh-Brtradttro ••...•..•....•.•...•..••.. 
Uict-Al~trantt, Ct~tral-dt-Otutslo t ftaJor-
~:~t:~!~{:{~~~i~~~;-~~~~;i~i~~;~~i~~~i'';;~. 

2. CfHU1r&uHiliõi!··s··· .................... . 
·Capjtlo-~t-ftar-e~lutrra, t Coront\ ....•.... 
C&P\tlo- t-Frarata t ~tntntt-Coront\ ••••••. 
C&P\tlo- t-Corutta t aJor ...•........•.•.. 

3. OFICIAIS IKTERftEOJiRI S · · 
Capttlo-linintt t Capttlo ................ .-... 

4. ~~~~!l~~-'~::~H~~~~---·-····- .. • ... : ...... . 
5. ~l!~~s 0[.~~2~?At s ·•· · · · · · ·.· · · · · · · · · · · · · · · .- · · · 

Cuarda-nartn~a t Aspirante-a-Oftcta\ ...••.• 
Aspirante e Cadttt <Ultiao Ano> •••....•.•.. 
Aspjrante t Cadet~ <Otaajs Anos), Alunos. do 
Ctntro dt Foraaçlo dt Dftctats da Atroniu
ttca e. Aluno dt O?rlo de .For•açlo dt ·Oftct-
ats da Reserva .................. , ......... . 
Aluno da Escola dv Foraa~lo de Sar.jntós~ .. 
Aluno do Colirto Haval e da Escola ·P~tpa
rat~ria de Cadetes <Ultt•o Ano) t Cru•ttt •. 
Aluno do Colirio Kaval e da Escola. Prtpa-
ratõria ele Cadetes <De•ats Anos) ...... ; ... . 
Aprendiz-ftartnhetro .....•.................. 

6. PRACAS CRADUADAS . . . · 
Su~ofjctal e Subtenente .... : ....•.....••.•• 
Pt\lt\to-Sarrtnto ......•....... ; ..•••• ~···· 
Serundr . .,Sarrento ............••.... : ...••... 

! e r c e i 1 o-s a r r e n t o .......•...•••..••..•• ; •. · •• 
aifei~o-Kor ............. ~~---:·~---······· 
abo <Eilt&raclo) ...............•.......••... 

7. ~tk~~~~J~~:21aJado) ...••.......... ~ ••. ; ..•• 
ta1fejro dt 1. Classe •••........•••....•... 
latfttro dt 2. Classe •.••.•.........•••.••. 
ftartnbtiro, Soldado ruziltito Kaual e Sol
dado ele 1. Classe <Especlaltzados, Cursados 
e EnraJa~o) Soldado Clart• ou Cornetetro de 
1.C1asft e Soldado Paraquedtsta <Enra~ado). 
ftartnhetro, Soldado Fuzileiro ~aval e Sol-
dado de t. Classe <Kio Especializado) ..... . 
Soldado-Clart• ou Cornetetro de 2. Classe 
Soldado qo Exirc~to e So!d&do ele 2. Clas-
:: ~~n~~~t1:!s: .. ~~~~~~--~~~~~-~~-~~~~~-~~: 
ftartnbeiro Rrcruta, Recruta, Soldado, Sol
qo Recruta e Soldado de 2.Classt <Kio Enra-
~ado) ................•... -. •·· · ·•·········· 

lndtct 

1181. 

941 

885 

8~8 ,'J 8 
689 

6t2 

52 a 47 

424 
99 

68 
45 

48 

3t 
18 

424 
378 
348 
384 
226 
2u 

218 
194 

138 

185 
89 

69 

3t 
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Soldo 

t74.916,81 

164.42t,SI 

15<\.89\,U r1.U2.25 
3 -~8?,!5 
~ . t7,51 

tl7. 148.75 

91.656,25 
. 8 .218,75 

74.~64,58 
t7. t6,75 

t8.495,81l 
. 7.871.25 

6.996,75 

5.422,58. 
3.148,58 

72·164,58 
6 . ~8·~· 
·59. l· 5 
53.p ,75 
39. 31,25 
38.p ,75 

9- 7 • 75 

36.382,75 
33.933,75 

22.739,25 

18.366,25 
15.567,75 

12.169,25 

5.422,58 
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AKEXO III DA ~[I ,tE DE lttt; 

h h la •• Vtnt1atnto ... Strvt4orts tfcntco·A4atntstrottvos ... lnotttutc&tl r ••• ,., • 4t lnstno, conro~at ~:t. a t lttvtn-
tts 4.1 Ltt n. 7. 596/17. 

IUUlKCIA ftiU[L DE .,010 HIUEL lU.~ UUEL SUPU IDI 

" 55 ....... 17.ns,,. 133.147,55 
12 n.u5,n t\.151,72 111.172 ·" 13 SI.Ut,U n.na.u 144.14~ .42 ' 
14 n. 414. u 19.161.48 151.172,74 
IS 55.187 ,IS 113.425,48 157.5U,t6 

" 67.186,U 117.172,72 164.344,12 
17 71.115,75 ttz.stt.n 171.411.11 
18 71.151,41 117.14t,l3 

171 ·"'·" n 77.115,17 ua.us,u tt6.46t,41 
11 11.131,11 127. U8,14 194.417.61 
11 u.n2.u Ul.t47,S5 212 .I SI, SI 
12 17.195,71 131.172 ,., ztt.na.u 
\3 9t.tS3,72 144.844,42 221.671,81 
14 95.173,83 151.172.74 231.1S9,64 
15 n.ut.41 157.561," 241.156,51 

" 113.425,43 164.144.12 251.378,94 
17 117.872;'72 171.411.13 261.14S,23 
18 112.511.2S 178.781,81 272.374,48 
19 117.84t,U 186.469,43 284.186,S8 
21 122.3!5,15 194.487,61 U6.312,31 
21 127.658,24 282.851,58 319.143,31 
22 133.147,55 211.573,15 322.332,16 
23 138.872,19 221.571,11 336.112.45 
24 144.144.42 131.151.64 
n U\.171,74 141.156,51 
26 157. SU,Ii 251.171,94 
27 164.844,32 

AfltxD lU DA L[ I , DE 
DE '"'· 

IACIStfRID SUPERIOR 
tohfoat IT't. '' 1 1e1utntts ~~ le; •• 7.596/e?. 

C I A D U A o • 
c L A S S 'E fl f U E L 21 hDI'&I 41 ....... \ 

li lULU UHICD 169. 7S6,44 au.,5tt.tt 

4 t3S.ItS,I5 171.611,11 
3 129 ;338. 24 ISI.675,U 

ADJUMlD 2 123.\79,28 146.151,56 
I 117.313,61 U4.U7 ,11 

4 116.648,73 ltl.lt7,41 
a 111.571,21 ZU.t41,41 

ASS 161 [ftl E 2 "· 733,54 ttl.467 ... 
t U.U7,tl ti4.1H,I6 

4 83.751,98 167.513,U f 
3 79.763,, IS9.527,SI !. 

AUXILIAR 3 75.165,52 tst.tll,ll l 
I 72.14!.~~1 t44.tU,N ! 
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AKEXO U DA lEI DE DE Utt. 

IIACISTtRIO DE 1. [ 2. cuus 
Conto•• art. 3. t sttuinhs da Ltt n. 7.5U/87. 

C: R A D U A D O 
c L A S S E K I U [ L 28 horu 48 t.oru 

T llULAI! u 157.848.15 3t4.888,29 

4 130.866,79 261.733~57 
3 124.635,84 249.271,87 

E 2 118.788,84 237.481.87 
1 113.847,65 226.195,38 

4 182.778,611 285.54t,t9 
3 97.876,75 195.753,51 

D 2 93.215,96 186.431.91 
t 88.777,18 177.554,211 

4 83.751,99 167.513,96 
3 79.763,81 159.527.59 

c 2 75.965,52 t5t.931,84 
t '12-348,11 H4.696,22 

4 68.252,94 t36.515,87 
3 65.88?,811 138:185.68 

8 2 61 .. 987,43 t23.814,85 
t 58.,59,45 tt7. 918.91 

4 55.622,13 t1t.244,25 
3 52.973,45 115.946,91 

A 2 58.451,91 tU'.91t,Bt 
t 48.148.49 96.196,97 
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, DE 

; 
REIRIBUHJD 

Cargo dt Dirulolrunçlo Crolltiudo 

CHHD UALOR 

CD-I 509.511.!0 
CD-2 U7.199,94 
CD-3 42t. 3H ,13 
CD-4 400.3t9,98 

FC-I \23.429,39 
FC-2 \85.485,11 
rc-3 87.328.17 
rc-4 63.883,88 
rc-s 49.\40,83 
rç-& 3&.498,&\ 
FC-7 2&.963,41 
r~-s 19.912.~8 
rc-9 16.185,59\ 

ANEXO UIJ DA lEI , OE DE IHI. 

tAJIElA DE ESfEC I AliStAS 

·HIV H SUPERIOR H lU H AtOlO 

tiS - 81 tst.lu.ee Kn - 81 68.384,89 
HS - 12 159.822,88 Hn - 82 63.345,89 
HS - 83 161.384,1!8 Hft - u U.5H,99 
tiS - 04 176.818,88 11ft - 84 69.896,89 
tiS - 85 185. 18,,,88 11ft - 85 73.421.88 
115 - u 194.832,88 u- 86 77.124,88 
IIS -81 214.980,86 11ft - 87 8\.81(,88 
tiS - 88 215.656,88 Kn - 88 85.\88,89 
tiS - 09 226.889,88 11ft - 89 89.3U,88 
-tiS - ·te 238,786.88 11ft - 18 93.988,89 
tiS - li 251.139.88 11ft - li 98.636,88 
RS - \2 264.226,60 Hn - 12 183.611.88 
IIS - 13 277.982,88 11ft - 13 188.83&,88 
IIS - H 292.468,86 11ft - 14 114.325,18 
IIS - 15 387.&93,08 11ft - 15 128.891,8e 
IIS - 16 .323.728,88 Hn - 16 \26.148,88 
IIS - 17 348.581,88 11ft - 17 132.518,88 
IIS - 18 358.328,88 lln - 18 139.193,89 
IIS - t9 316.98s,ee KU - 19 \46.213,88 
IIS - 28 396.618,88 IIU - 28 153.587,88 
IIS - 21 417.276,88 11ft - 21 161.333,88 
KS - 22 439.010,88 11ft - 22 IU.47D,GB 
IIS - 23 ·H\.876,De 11ft - 23 178.811,89 
IIS - 24 48.~ .. 933· •. ue HU - 24 \86.995,88 

IIK - 25 196.426,88 
11ft - 26 286.333,88 
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AK!XD VI' O~ ltl ,., I)[ Ut t. 

AntYO V 41 ltt ft, 79U/U 
Catrttra 0tp1oaata 

C I A S S E I V E K c I ~ t K 1 o 

ttiMIS!RO OE I. ClASSE 485.133,12 
ttiNI&lRO OE 2. CI ASSE 4''.495,11 
COHStlHE IRO H?.858,U 
\. HCRE!AR lO 427.,21 ,U. 
2. SECRETARIO 488.181,7~ 
S. SECRETARIO 188.?H,U 

Af([XO JX DA LU ,H 01 Utt. 

AhfKO I I I! I L f 1 .. ?.99~190 
Clft~tta •ud1tor1• ~o Tuouro ti:UtOhll 

AUOI!OR fI &tAL 00 tESOURO HACIOHAL 
' 

c L A 8 s [ p A O R ,. o v [ H C I I E ~ 1 t 

ESPECIAL I I I 4B5.,u.e& 
li 47t.U3,8(; • I 457.871,4e: 

VI H4.452 ,?C i 
u 431.UB,H 
lU 418.?85,60 

i 1•. III 4U.513,1E 
li U4..Ue,H 
I 383.137,14 

' 
UI 371.112.4' 
u 3U.9t6,6S 
lU 3SI. 3U. t:: 

h. III 34,GI.t73,6Z 
-··11 3U.tl7,97 

I 321.484,31 

lU Ut.I4.4,3S ' . 
III 3ti.S29,t7 ! 3&. li 293.18t,6f 
I 284.492.91 l 

ltCMICO o o tESOURO HAC I ORAL t 
III 2U.333,'H ' 

ESPECJAL I I 1!9.981.11 I I tU.632.93 

IV tU.S43,8S: I lEI (74.593,98 
lo. I[ UB.25t.7E. 

I Ut.UL4S 

IV 149. 21~. 81 
III t-{!.863 ,2& 

2&. I[ UL5t6,8Z' 
I 131.1'3,86' 

llt 117.4'13,{,; 
h. 11 111.122,?9 

I U4.f7t,32 
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AIIEXO X DA LEI , DE DE Utt. 

Cu r til:ra 
Anti!O III tia Lt1 n. , . """ Po\lch ftdtu\ t Po\ te h\ c"' t\ do Dr 

llfUEL SUPERIOR 

c L A s s E p A O R I o U E 11 c I 11 [ 11 1 o 

ESPECIAL III 485.933,12 
li 471.1151,73 
I 456.6U,16 

UI 442:642.49 
u 429.1181,17 
lU 415.946,85 

1 a- III 4113-2118.93 
li 398.8611,99 
-1 - 378.891,26 . 
u 367.288,29 
lU 356.848,43 

2a. III 345.137.19 
II 334.567,71 
I 324.321,99 
' 

lliUEL lliD I O -------

III 255.1118,43 
ESPECIAL 11 248.1168,13 

1 225.979,11 

lU 2t2.723,78 
III 288.246.37 

ta. 11 188.589,86 
I \77.444.19 

lU 167.835,82 
III 157.238,16 

2a. 11 148.1\5,21 
I t39. 333.311 
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AIIEXD XI DA UI 
' 

,H 

Curtira 
AfttKO IV ·da Ltl h ?.U~/98 

clt .o"auntç ~ t ftnancH • Conholt 
AIIALIStA DE DR,AftEIIID [ IlHAL 161A DE FIIIAHÇAS E COHHOLE 

C L A S s [ , A D R I D v [ 11 c 1ft[ I{ t o 

ESPECIAL lP r5.93a,C2 
71 .69L98 

I 57.8?h,26 

Yu =44.~H,72 
c 31. U,29 

III :te. es.u 
11 eG.sp.ae 
I 394.6 8,68 

u 383.837,26 

8 IYI 3'a·•F·24 36 .9 6,79 
11 858.348,33 
I 348.873,65 

UI 338.~87,99 
u 328. 34,37 
lU 3~1.844,22 A III 3 .929,37 
11 29 .ee1,43 
I 284.H2,9t 

UCIIICO DE ORÇAftEIItO E ttCitiCO DE f II{AI{CAS E CONTROLE 

ESPECIAL 
III 286.333,76 
11 pe.ng,zs 
I 91.367,06 

u r~-295.58 
c li• 7 -485,66 

78.927,55 

'3·'H' 68 
I 5 .5 .t9 

·u r2.67~·a9 lU p.ea . 3 

B 
III l-596,98 
I I 3 .364,93 
I \3\.326,29 

UI ~U.473,49 u 2~.888,32 
IV l .299,64 

11 III a. 965.2 A 
11 ~88.79t,2 
I 84.778,61 

AltEXO XII &A LEI ,OE 

AntkO UI di Ltt n. 7.995/98 
Ptocvtaclorta da Fatt~da ·Hattonal 

C A 1 ECORJA .. v [ 11 c I 11 [ H 1 o 

$U8 PROCVRA&OR•CERAL . 485.933,12 
PROCURADOR h. CAlBOR I 11 424.H8,48 
PROCURADOR 2&. CAlHO R III 3&'4. 8%.42 
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AltEXO XIII DA LEI , DE OE U91 

Corto• dt K•turtr• Es,tclal 
Cht. z. da Lt\ no. 8.16~. 4t 88 dt Jantlro dt Utl. 

OEKOft I KAÇ& D UEKtlftEKlO X REPRESEKIAÇIO RE-taJeuJÇ&O 
IEKSAL ftEKUL IE~tAL 

Contultor Coral da RtPO~lica 38!.6?8,51 119 383.671,51 617.3~7 ... 
Stcrtlário-Ctrat da Prtsidtncia ela Rtpública 3113.6?8,51 UI 313.ne,n U7.~~7,U 
~~tft clt Cablntlt ftillt•r 313.618,51 ,.. IU.6?8,5f U7.U7,U 
Choro elo Eslaclo-ftaicir clu For$as Aroaül 383.618,51 101 383.618,51 U7.357,tl 
Cbtr• Çab. Ptssoal Prts\dtntt•4a RtPública 383.6?8,51 188 383,,72,58 ,.7~3~7,81 

Stcrtlir\os elas Stcrttarias ela PR 281.U5,U III UI.US,U 56\.Jti,U 

S~crtt,rio·Extcuttvo 2,,,,2,51 UI zh. 7U,sa 515.525,11 
Substcrolirto-Ctral Stcrtlarla-Ctral/PR J57.7U,51 181 257. 7'2,51 515.525,U· 
Stcrttirlos~Ctrats elo DRE 257.762,51 181 257;U2,51 su.sn.u 

AHEXO XIU DA LEI , OE DE U91. 

lRIBUKAL ftARillftD 

• . UEMCiftEKID X REPRESEKTAÇIO CRAlJFICAÇIO REIRIBUIÇID 
OEKDftiKAÇlO ftEKSAL ftEKSAL ftEKSAL 

Juiz-Pttsicl•ntt 155.178,78 191 294.839,68 15.914,56 485.933,12 
Juiz -- n5.t7e, 78 175 271.562,86 35.tl4,56 462.656,2i 

AKEXO XU DA LEI , DE Dt 1991 
: 

Funch·s ~dto Cor.('ianc_ã 

OIREÇ~O E ASSESSORAftEKIO SUPERIORES - DAS 

X CrC C r C 
K I U E L UEHC lftEKI O REPRESEKtAUO REIRIBUIÇlO 

OA.S - 1 122.651,89 u 73,5U,II 196.248,U 
DAS - 2 142.9~5.18 71 118.189,51 243.874,51 
DAS - 3 166.515,tl 75 124.886,25 2'1 .401.25 
DAS - 4 196.212,18 .. 156.969,U 353.1&1,68 
DAS - 5 227.539,18 85 193.481,15 428.947,15 
DAS - 6 263.427,11 ,. 237.184,31 588.511,31 
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Aft[XO XUI OA LEI , DE 0[ U91. 

hbrta dr vrnclotnlos aol\c,utls ••• orrvldorro ~· 18AftA, [ft8RA1Uk E IHCRA 

CUS~[ Rtf[RtHCI~ H !UtL SUPERIOR RHERtHCIA H!Utl IH1ERnEOiiRIO RtrtRtHC IA HIU[L AUXIliH I 

li 151.149,88 11 112. 9n.ts 11 U.38~.a; 
12 1&2.693,27 12 118.189,35 12 U.2B9,5i 
13 174.237,54 13 123.155,2? 13 66.115,11 I •• \85.781,81 84 128.344,18 •• &9.825,St 

A 15 197.326,88 85 133.576,38 15 7t.926,8E 

" 288.878,35 86 139.187,88 16 74.831,U 
17 221.414,62 17 114•.844.48 17 77.~~7.12 
18 231.958,89 18 158.548 i89 18 BC. 6<2 ,61 

" 243.583,\6 19 156.388,99 19 83.54B,U 
u 255.847,43 u 161.268,13 18 86.453,68 

' u 266.591,?8 11 167.947,97 11 89.359,2i 
12 278.366,86 12 \73.843,89 12 92.2H,72 
13 291.758,22 13 179.788,45 13 95.178,24 
14 315.149,58 H· 183.253,51 H 98.875,7( 
15 318.548,94 15 186.745,59 IS 188.9BI,U 

8 16 331.932,38 16 198.264,84 16 183.8t6,1i 
17 345.323,66 17 193.81\,44 17 186. 7~2.32 
l8 358.715,82 I ti 197.385,57 18 189.697,81 
1~ 372.\86,38 19 288.987,48 19 112.H3,3€ 
28 385.497,74 28 284.617,11 28 U5.5U,8E 

I 

21 395.541.26 21 288.274,85 21 \18.~H.~e 
22 415.5Q4,78 22 2\1.187,88 22 121.3\9,U 
23 415.228,58 23 21~. 921,64 23 124.225,44 
24 425.671,82 24 216.776,25 24 127.138.tt 
25 435.715,34 25 219.651,83 25 138.836,48 

e 26 445.758,86 26 222.548,53 26 (32.9~2.1f 
27" 455.882,38 27 225.466,46 27 (35.8~7.52 
28 '\65.845,91 28 228.485,76 28 138. 753,8~ 
29 475.889,42 29 231.366,57 29 Ul.658,56 
38 485.933,88 38 234.349,88 38 144.564 •• , 
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ANEXO XUII DA LEI DE DE tttt. 

tabela dt Utnctatntos para Cartos Co•t••tona~os ap\tc•~•ts aos ltr~t~orts do 18AftA 

C A R Q O UEIICIUHtO ' ~ A 1 I F I C I O 

1 - PRESIDEKlE 588.5'1'38 275.~8,,22 Assusor 353.~ ·"' 194. 4 •le Asststtnte Aqa\ntstrattvo 158. 2 .1s 87.133, e 
2 - DIREtOR 420.947,15 231.528,93 Assessor 353.~81, e 11 .2~9,18 Assistente A~atnistrativo 158. 2 , 15 7.1 3, 8 
3 - PROCURADOR QERAL 353.~8t,68 194.249,88 Assessor 291. e ,25 t68.278,6e 
4- CKEFE DE·eABIKElE 353.181,611. t94.249,8a Assessor 29,. 8 ,25 611.278,6e 

Asstst~nte A~•inistrativo 15 .42 ,15 87.\33,28 
5 - AUDitOR CKEFE 353.18t,68 t94.249,88 Assessor 291. a ,25 611.2711,68 
6 - CKEFE DA OUUIDORIA 

Ass~ssor 
353.181,611 
291.481,25 t94.249,88 

68.278,6e 
7 - CKEFE DA ASCO~ 353.18\,68 t94.249,88 Assessor 29\.48\,25 68.271!,68 
8 - COORDENADOR-eERAL DA COQER 353.181,68 r-~9.88 Assessor 

2ll25 
68.2 8,68 Qesior •e Pro~ranas Esp~ci•is 29 .48 ,25 68.278,68 Coor.enaclor 29 .411 ,25 611.278,68 eerente 243.17 ,se 33.698,97 Asststentt Adainistrativo 158.42 ,15 87.\33,28 

9 - CKEFE DE DEPARtAftEHlO 353.181,611 194.2'\9,88 
ti - CKEFE DE DIUISlO 

e11rente 291·281,25 24 . 7 ,58 t611.278;68 
33.6911,97 

11 - SUPERINlEHDEKtE 353.~l611 r4.249,88 Ass~ssor 29t. 8 ,25 68.278,68 
Ass~ssor JuridÍco 29 . e ,25 611.278,68 
Coor•e~or Es .. ual 291.48 ,25 68.2711,68 

12 - ~UPERINtENDEKlE DO JBRJ 353.l8t·'· r4.249,88 Assessor 29t· e ,25 68.278,68 Assistente 29 .48\,25 68.278,68 Coorclenaclor 29\.41lt ,25 t68.278,68 Ct.efe •e Cupus 291.411 ,25 611.278,68 
13 - CKEFE DE UMIDADE 

ct.er~ de unld-De 1 23P7Pe 133.6911,97 
Ass~stente e niclacle t .42 ·~5 87.,33,28 Che e de Un\qacle 11 96.248, 8 187. 32,88 Cl>efe ele Uniclacle III 58:~24' 15 87.133,28 

. OBS.: O SERVIDOR DESIQKADO PARA CARQD COftiSSIOHADO PODER• OPtAR PELO UEKClftEKlO DO CAReO 
EFEtiUO ACRESCIDO DA eRAliFICAÇ&O OU APEKAS PELO U[JIClftEIIlO DO CAReO COliSSIOKADD. 
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AHtxO XVIII OA LI I , Dt DE lt91. 

labtla 4t Vrnctatnlos para Carros Co•t••tonados APII•'••t• ••• 
Strvldorts 4o lnsl. Braslltlro dt lurlsoo • t~8RA1UR 

Terça-feira 13 4673 

C A R C O C R A 1 I f I C A Ç a O 

t • PRCS IDEMlt 
Antsltnlo I 

2 • OIRtlOR 
Olrrlor Ad,junlo 
Asstssor J 
Assishnle 11 

3 • CHEfE CA81MElE 
Asstssor J 
Assusor III 
Assishnh IV 

4 • COORDEMADDR 
Assusor 1 
Assistente- 10 

5 • AUOilOR CijEFE 
Asstsltnle lU 

' • PROCURADOR 
Asslsttnlt IV 

7 • CHEFE CO~UHICAÇlO SOCIAL 
......... 11 
Assishnlt lU 

8 • CKEFE DEPARlA~EHlO 
Assisttnlt IV 

9 • CHEFE OIUISlO 
Asslshnlo III 

18 • CHEFE CE811UR 

5Be.SI1,31 
200.284,52 

478.488,62 
448.449,94 
388.388,68 
175.178,36 

4U.449,94 
388.388,61 
298.296,55 
125.127,83 

411.419,27 
389.388,68 
125.127,83 

411.419.27 
125.\27,83 

418.419,27 
125.127,83 

411.419.27 
328.327,24 
125.127,83 

388.388,61 
125.127,83 

328.327,24 
158.153,39 

328.321,24 

ti ·CHEFE HüCLEO APOIO AO~INilRAliUO 328.327,24 

12 • CHEFE CEK!RO RELAÇSES CO~ ~ERCADO 328.327,24 

275.281,22 
111.112,49 

25S. 7t4,34 
2~2.247 ,47 
219.213,73 

96.348,18 

242.247.47 
219.213,73 
159.663,18 
68.828,3\ 

225.738,68 
299.213,73 
68.828,31 

225.739,69 
68.828,31 

225.738,68 
68.828,31 

225.738,68 
176.179,9$ 
,8.828,31 

219.213,73 
58.828,31 

116.179,98 
12.584,36 

176.179,98 

176-179,98 

116.179,98 

Obs.: O SERVIDOR OESI,HADO PARA CAR'O COftiSSIOHAOO PODERi OPtAR PELO VENCiftEHlO 00 CAR'O 
[f[TIVO ACRESCIDO DA 'RAllfiCAÇIO OU APENAS PELO VEKCI~EKlO DO CAR'D CO~ISSIONAOO. 
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ANEXO XIX DA LEI • 0[ 0( tttt. 
!•b•l• dt Utnct•tntos A~ltc'u'l' 101 Strutdorts d• 

ltKa dt rtnlncta•tnto •obtli t\0 d• Atron,uttca 
CLAtSl 

H f u ( l 
HA HI HS 

u 89.491'111 U-'~3,31 rll.64t.~2 r .. l .8 1 .n 35.872. a 
13 2.4 ,2 61.229,811 41.272,6 
84 2-o~v1 6 .668,34 4 .934,23 
85 .Bl ,56 u.p4.e4 152.769,9~ 
116 7.t 2,73 68. 117,U 58.866,r 
117 9. 58,111 7~.594,75 65.224. t 
88 5~.561, 9 7 . "68. 54 r·"!·" 89 5 .651.73 77.718,23 78.72 ·~2 
18 55.548,63 811.5 5,n 85.866, 8 

u 57.~84,76 83.11114,85 9~.44~,84 
59. 25,84 85.529,94 9 .18 ,37 611.968,58 88.1155,66 113. • 9a 
62.797,58 98.668,59 2119. u.27 

li 
64.713,26 93.368,49 215.'1811,54 
66.629, 3 96.~56,8; 22~.921,49 
67.~79,37 99. 29,8 22 .54 94 
711. 23,~4 18~ .28,,17 235.226:~5 
72.814, 6 8 . 83 • 78 222- 81, 5 

28 74.9911,76 188.174,88 2 9.79 ,63 

u 77.255,73 jll "·" 257.287,57 
79.6117 .es -7117.% 265.1139,28 

23 81.958,96 8.191.5' 272.964,70 
24 84.396,95 2~.763,85 28,.152,24 
25 86.989,87 2 .428,66 28 • 119,88 
26 89.536,27 29. ,69 ,61 298.311.31 
27 92.236,56 \32. 98,~4 388.889 '67 
28 95.1123,84 137.11114, 8 316.588,67 
29 97.897 69 l"~-899,2i 3 6.1197,83 
311 188.859:46 4 .365,85 335.763,16 

~tABELAS DE CAR~OS CDIISSIOHADOS 
C A R ~ O UEI!CII\EHtO UATIFICAÇõES 

PRESIDENTE 335.763,36 134.385.36 
DIREI DR 382.238,94 98.668,59 
c~Er oo CA81RE!E ADIIHISTRATIUO 268.689,93 88.565,27 
A SESSORIA JU f ICA 268.689,93 88.565,27 
ASSIStENtE 00 PRESIDErlE 235.177,94 78.529,81l 
CKEFE DA AUDilORIA 1p ERHA 268.6119,93 811.5 5,27 
CUEFE DO SERU ~O DE ROCESSAIEHtO DE DADOS 235.877,94 711.5,9,811 
A DllOR lnER~ 235.1177 ,9~ 78.5 9,88 
CKEF DE UI lO 235.1177 '9 78.549,88 

FUI(ÇIO (;RAtiFICADA 

F U H Ç J•·O UAtiFICAÇIO 
crEFE OE SE~IO ... 
S CREtARJA O PRESIDENTE 
SECREtARIA DO OIREtOR 

611.4~6,48 
48.3 6,65 

. 311.222,88 
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AHEXO XX O~ LEI , OE H \991. 

hhth dt VtMiatntoo 
FUKDA,&O JOR'E DUPRA1 FIGUEIREDO OE tE,URAHCA [ MEDICINA 00 1RABAlHO 

FUHDACEH1 RO 

REFERtKCI~ h H'El ~UPE R I DR REFtRfHC IA KIVEL IHltRnH . REFERtHC IA hiUEL AUX ll H' 

. 81 H3.2~5,88 , 79.~5~,48 I 54.593 .oe 
82 14·8.986,11 2 82.632,66 2 56. 23e • ss 
83 t54 .945,55 3 CS.937.9t 3 57.90 ,H 
84 \61.1~3,37 4 89.375,48 4 59.655. ee 
15 \67.589,19 5 92.958,51 s 6\.64~.65 
16 174.292 ,i6 6 96.6U,52 6 63.287.98 
17 \8\.264,36 7 189.535,26 7 65 .. 186.61 
88 \89.421.25 8 \84.556,67 B 67.142,21 
19 197.945,20 9 \89.784,58 9 i9.\SL4t 
\8 266.852.73 ,. 1\5.273;12 16 7\.23\,\7 
11 2\6.\6\,18 1\ \2\.937,49 11 73.368 ,I\ 
12 225.888' 34 \2 .\27. 809.27 12 7S.H9,15 
\3 236.153,31 t3 133.~43,73 13 77.836,22 
H 246.675,78 H \48.t.l5,91 14 88.171 ,ae 
15 257. 77t .18 .ts .147. 121.78 \5 82.5H,43 
H 2,7B.bH,98 16 154.477,78 16 es.ess,n 
1-7 264.\98' 14 17 162.29\ '66 n n.6e4 'i 
18 298.488,84 \8 \78.311.74 \8 91.232, 
\9 3\3.328,44 " 178.227,32 " 92.939,71 
28 $28.994,86 29 187. 768,6! ze 95.727,9e 
21 3~5.H4,60 21 197.\57,\1 21 98.59 L 73 
22 362.716,83 22 286.333,88 22 tl\.557 ,72 
23 388.852,67 23 23 
2~ 399.89'5,38 24 24 
25 419.898,.6 25 25 

" 441.884,56 26 26 

!ABtfÍl DE FUKCõE~S OE COKF IAKÇA 1 

r U K C I>.E S UEKC lftEKl OS REPRESEHl ~Çlt . 
I - PRESIDENtE 263.42.7 ,e o 237.88~.3t 

ASSESSOR DO rR!SIDEHlé ~ \66.5\5,08 124. BS€ , 25 
CHEFE DA ASSES. DE COttUKICACIO 166.515.~8 \24.886 ;25 

11 - SUPEUH'!EHDEHlt 227.53h J} 193.428, I:Í 
ASSESSOR 00 SUPERIHlEKDEKlE 166.515,e6 124.88E ,25 
CHEFE OA ASSESSORIA JUR!DICA \66.515,89 124.8B6 ,25 
CHEFE DA AUDilORIA IKlERHA 166.515,88 124.886' 25 

III • SECREliRJO DI ADftiKIStRA,lO 196.212,88 156.965,68 
ASSESSOR DO SECREliRIO DE ADftiHIStRAÇIO \42.985;99 \11.889,51 

lU • SECREtáRIO ttCHICO \96.212·,88 \56.,..,. 68 
ASSESSOR DO SECREliRIO UCKICO 142.985,88 \18.885,51 

u • CEREHtE DE CODRDEKA,IO 166.515,08 \24.886,25 
CHEFE OE COORDEKADORIA 142.985,8&~ 188.889,51 
CHEFE DE O lU ISI O \22.658,89' 73.s9e .... 

UI • DELECAOO R[CIOKAL 112.212,88 
. 

156.96~ ,u 
UJI DELECADO EStADUAL \66.5\5,88 12~.886,25 
VIII • REPRESEHlAHlE RECIO~AL 142.985,88 tta.ess ,se 
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AlltXO XXI DA L[l Dt H lttl. 

to~tlo 4t Utnc\otntoc Apt\clvt\1 ••• sorul4oros 4o 
SUDAR • SUFRA~A • SUDtllt 

CRUPD DtUPACIOHAl CAlECDRIAS FUHCIOHAIS 

ltRUI,OS AOliKISlRAliUDS 

. CLASSES REFERtHCIA H IUtl SUPERIOR KIUEL ltDIO AÇtftl[ DE ACEKlE OE AUXILIAR ~t 
SERU~ÇOS ADft. CERA IS StRUICOS CERAI& 

A \15.855,37 112.916,15 II.IU,73 17.884,77 41.446.48 
8 217.U6,71 116.2,3,35 13.268,15 59.62\,34 42.689,73 

I . c 221.163,11 1\t. 782.11 IS. 76&,\2 '1.489." 43.978,63 
D 233.266,tl \23.375,'1 . 18.339,14 53.252,28 45.289,79 
E 247.262,17 127.176,14 90.t89,2t n.10,1i 46.,48,42 

r 275.93(,47 t42.326·,., 9$.538,73 ,8,487 ,35 48.988,87 
c 2'17 .214.11 151.865,62 98.414,83 11.459,57 51.458,25 

11 H 1\1.163,52 \5U17,61 111.356,99 72.573,33 51.963,71 
I 129.833,33 '"·512.'1 114.397,75 74.758,59 53.522,72 
J 849.623,38 ,,,,43, 78 \87.529,64 76.993,87 55.128,3t 

L 178.151,13 U5.154,86 \12.9t6.15 11.842,73 57.884,75 
a 881.461.61 217.686,22 \16.293,28 à3.267 ,97 59.621.32 

III 11 192.915,49 228.168,96 119.782,18 15.766,12 61.409,96 
1) 414.692,71 233.266,34 123.375,6\ 88.322,69 53.252,28 
p 416.833,54 •• 7.2&2,29 \27.876,84 11.989,28 ,5.149,85 . 

acaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••aaaaaaá&aaaaaa&aaaa•••••••••••••••••••••••z• 
.. 

FUH"ES DE COI\fiAKÇA 
~ 

CAIICO lllutl IIIWRQUICO UALORJCRAliFICA,IO CCrSl 

-.- I. IIIUEL 428.444,11 
DIAEÇ&O I. IIIVEL IBS.S99,68 

I. IIIUEL 164.\71,41 
SII'ERIOR 4. IIIVEL 142.755,21 

S. IIIUEL 12\.333,81 . 

t. KIUEL 164.\77,48 
ASSESSOBAIEK10 I. IIUEL 142.755-,21 

I. IIUEL 12\.333,11 
SUI'fRIOR 4. IIUEL IU.111,81 

·S. liUEL i78 •• 88,61 

IIIE,IO ,. lllutl 1\.4\1,28 
I. IIUEL 14.275,52 

11\tERIEDiiltiA I. KIUEL \1.\37,16 

rUIICIO DE t. IIIUEL S\.413,28 
I. IIVEL ·14.215,52 

ASSESSORAftEHtO I. IIUEL \1.\37,,, . . -
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" 11iltltií XXII Di Ui , 6t OE tttl 
' 

hLth ... hcatonntnto I 
.. 

CIIUPO F.IJK~IO f K O I e E 

IV . SUPERVISOR tU 

III ASSISI~IUE tSI 

SECREURIO 
11 t21 

ESPECIALISTA 

I AUXILIAR , .. 
IIKEXO XXIII DA LEI , DE 0[ "". 

t•••ta 4t Utnclotntos a,llcavtls aos strv\dorts 4•• tnltdac••: 
li PC, lUC, FIM, FCRe, FCP,UA,FVHAI,FVHAC,FUHDAJ,FALitU,JPI' t EIIH 

11 lU EIS cusu PUUO UlhCIIEHTD 

III 4tS.933,U 
UPlCIAL 11 432.U3,2t 

I U4. 717,\5 

lU 342.813,71 
SUPERIOR I III U4.583 ,ts 

11 21).112,75 
I 141.141,77 

IV Z\4.5U,\7 
III· · Ul.t\4,15 

•• 11 tn.l7t,54 
' I \5\.\49,88 

III 286.333,10 
c 11 UC.t\6,28 

I U2.t89,53 

IV 172.124,85 
ltDIO • III "'· 98\,21 

11 152.524,69 
I H3.628,H 

IV n~.zas.u 

• III \27.148,52 
11 H'.H6,33 
I H2.986,\5 

lU \CC.$64,12 
I III 127.588,86 

11 tU.U7 ,55 
I n.ns,n 

AUXILIAR 
lU 17. 7\5,,5' 

A III 77 •• 16.21 
11 U.IU ,19 
I 6t.'t14. 88. 
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MENSAGEM N' 377, OE.199.L _ ~-
(Do_ Poder Executivo) 

básico os vencimentos das cárreiras típiCas do Estado, já devi:.. 
damente estruturadas. _ -

___ 5. Identificamos, através de tal análise, tabelas cie venci-
ExCelentíssimos Senhores Membros do Congresso NaciO- mentos tão diferenciadas em relação a _outras que, enquanto 

na!: 
Nos termos do caput do art; 61 da ConStituição- Federal, os menores valores (pisos) do Nível Auxiliar estavam inferio-

res aos_ do nível correspondente no PCC, os valores dos níveis 
tenho a honra de submet~r à elevada delib~ração de Vossas mais altos se enc.ontravam_ muito acima da maior referênc;ia 
Exêelências, acompanhado de exposição de motivos conjunta do Nível Superior das carreiras estruturadas do serviço pú-
dos Senhores Ministros ae Estado da JUstiça, da Economia, blico. 
Fazenda e Planejamento,-do_Chefe do EstadoMMaiQI; das _For-: . 6. Como exemplo de entidades em tal situaçãO, pade-
ças Armadas e do Secretário da AdministfãÇâO Federal, o mos citar: Fundação Roquette Pinto, Fundação Pioneiras So-
anexo projeto de lei que "Dispõe sobre antecipãção a ser ciais, Fundação Instituto Osvaldo Cruz_, fundação IBGE, o 
compensada quando da revisão geral da remuneração dos IPEA, Comissão Nacionar de Energia Nuclear e Comissão 
servidores públicos, corrige e reestrUtura tabelas de venci': de Valores Mobiliários. Nas tabelas das referidas entidades 
mentos de determinada& categorias _funcionais, e dá outras · d · d $ 24 400 00 c $ 
P

rovidências". _ , _ ____ _ _ <?S _valore~ vanam e ptsos_ que vão. e Cr .- , a r 
40.900,00; até os Iímites superiores; da· ordem de Cr$ 

Esclareço que, embora o projeto de lei que ora- submeto . 523.900,00. No caso do COnselho Nacional de Desenvolvi
à consideração de Vossas ExcelênciaS -propOriha uma anteci-: - menta Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Centro 
pação de 20% na_ rein_u_n_e-rã:Çãó--geral dos servidores públi_cos Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA), os valores 
federaiS, índice máxi:tiio-que õTes-otii'óNãClo.nal pode suportar máximos se encontram hoje, respectivamente em C i$ 
no momen

1
_t?, a correção~6e ~m~tasf da~ dist1~_r_çõesfora existenM 561.929 ,00 e Cr$ 661.000,00. -~--- ___ - -- _ -

tes na po ttlca remunerat na o uncmna xsmo az com que 7. Isto posto, uma alteração com vistas a melhoria sal~-
aproximadamente 1.150.000 seryídores, de. um universo da riãl em qualquer de tais tabelas, por menor que fosse o índice 
ordem de 1.440.000, entre ãt1vos, "!nativos e p·ensiõDistas, -ve- de reajuste, iria introduzir- uma no:ifã e.Iilàioi' distorção. Esbi-
nham a ser benefic1ãdos por aumento sensivelmente superior daremos, em conjunto com os ministérios~ secret~{ias s~peÍ'-
àquele índice, representando, na média, um acréScimo de · da 1 "d d d 

vts~r~ q~e ~ ~e!ltl a es, fórmulas _capazes e normalizar 
mais de 34% sobre o valor da folha de pag~mento. suas tabelas no curto prazo. -

Brasflia, 23 de julho de 1991. -Fernando Collor. 8. Diante de tais fatos, adotamos uma solução que impli-

' ' ' ' 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 15, DE 23 DE JULHO 
DE 1991, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTAJ)O 
DA JUSTIÇA, DA ECONOMIA, FAZENDA E PLA
NEJAMENTO; DO CHEFE DO ESTADq-~A~QR 
DAS FORÇAS ARMADAS E DO SECRETAKJ.O .. DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fern~ndo Collor 
Presidente da República 
Senhor Presidente, 
Temos a honra de subme_t~r à elevadª' consideração de 

Vossa Excelência o inclus~ projeto de lei_ que dispõe sobre 
a antecipação do reªji.Jste de ve:ncimentos, _soldos, prove_ntos 
e pensões e corrige e reestrutura tabelas de vencimentos de 
determinadas categorias funcionais e dá outras proVidênciã.s. 

2. São corrigidas, especialrii.ente, diStorções verificadas, 
ao longo do tempo, na tabela de vencimentos de que trata , 
a Lei n' 5:645, de Hf cfe dezembro. de 1970, são reestruturadas 
e reajustadas as dos ,servidQ.l'~~ das instittj.ições _ federafS ~de 
ensino e aquelas referentes ao soldo_ e aq esCalqnãroe_nto verti-
cal dos servidores :m..iljtares_. -- -= _ _ 

3. o projeto de lei está também caraéterizado pela bus
ca, dentro das atuais possibilidades de orde(rl técnica e econó
mica, da isonomia de que trata a ConstituiçãO Federal. Ressal
te-se que encontram-se atualmente em vigor 71 (setenta e 
uma) diferentes tabelas de vencimentos. Destas, 34 (trinta 
e quatro) passam a ter o mesmo teto e 26 (vinte e seis) outras 
são agrupadas em 2 (duas) tabelas. 

4. Ao longo -dos trabalhos de elaboração do projeto 
de lei, dadas a diversidade de tabelas e sistemáticas ae remune
ração e a heterogeneidade de suas estrut_uras, foi pre-ciSo, 
em primeiro lugar, tOmãr em- Consideração uma visão de con
junto da administrãÇão fedeial e, em segundo lugar, Drrilar 
cgmo critério a busca da isonomia, tendo como referenCial 

cará a utilização de etapas, a serem cumpridas em mais de 
~ momento, sem o que estaríamos obrigados a fugir do 
Já ·-menciol)ado critério adotado para ri presente projeto de 
lei. 

_ _9. Assim _foi possível chegar a soluções que permitiram 
uni~car_ as ta~elas de especialistas ( atualmente ·em númC::ro 
de,. 18) e dar o mesmo tratament<? às tabelas ora P!'opostas _ 
para a Embratur e o Ibama. . 

10. Semelh~nte esforço foi empreendido no Seiftido de 
unificar as sete tabelas hoje vigentes na árCa da Séctetari~ 
da Cultura e, aii:ida, igualando a estas a da Legião Brasileira 

"de Assistência (LBA)-~ 
·- _,_ it. · LOgraffiOs elabor3.r,- de cOmum acOrdo cõni as auto

ridades da área_ da Educação, novas tabelas de vencimentos 
dos servidores técnicos-administrativos, dO magistério supe
rior e do primeiro e segunGo graus, além de uma tãbe1a de 
Cargos de Direção (CD), equiparando seu valor máximo ao 
do_ DAS-6, e Funções Gratificadas (FG) naquelas instituições. 

12. O prOjeto também unifica um··limite máximo de 
ve:p.cimeD:tos para as carreiras de Diplomata, Auditoria do 
T~s.ouro ~acional_~ Po'í~ia .federal e Polícia CiVil do Distrito 

__ Federal, de Orçamento, de Fihanças e Controle, jÚfzes do 
-Txlbunal Marítimo e, por últilrio, de especialistas em Política 
e Gestão Governamental. 
· _ . 13. Os servidores incluídos no Plano de Classificação 
de Cargos (Leis n'' 5.645no e 6.550n8) forma a maioria do 
selviço público federal e tinham seus vencimentos excessiva
mente defasados em relação às demais carreiras. A eles é 
d<\4a uma c'?rreção que, se·- ainda não os iguala às categorias 
que mais percebem no serviço público, representa um primeiro 
e ~portante passo na busca dessa almejada igualdade. 

14. No caso do soldo militar, busca-se corrigir conhecida 
diStorção, além de alterar a_ tabela de escalonamento _vertical. 
Também neste caso não foi possível, desta vez, corrigir plena
mente a defasagem no soldo, embora se tenha lo~do miJl(;»· 
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:'rá-la, ·aléffi de intiodUzir, parâ a<iUeie-s seiv:idõres, o teto da 
· remuneração dos ministros de Estado. Para os servidores civis, 
·esse teto já vem sendo aplicado, em decorrência do que deter-
' mina o.art. 42 da Lei n' 8.112, de 1Q90. ----

15. NO-que se-refere--às ·categorlás dé xD.édico de~sãuae· 
_púb1ica, médico do trabalho e médico veterinário, o prOjeto_ 
. visa a equipará-las às demais categorias funcionais de nível 
-universitário -

16. Tendo preserlte o ·mesmo eSpírito nOrteidór, eqU-i
' paramos os vencimentos dos docentes dos extintos territórios· 
federais àqueles aplicados aos docentes das instituições fede

' rais de ensino de gue trata aLei n• 7.596, deJ-987. _ . . . 
17. Estarão sendo tainbém igualadas as tabelas de venci

mentos dos servidores da Superinten4ência de Desenvolvi
mento da Amazônia (SUD AM) e da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA} à tabela da Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

18. Com as unificações e equiparações mencionadas aci
ma, além de reduzirem-se as distorções salariais geradoras 

. de conseqüências negativas para a ação gerencial~ enseja-se 
a melhoria, tão necessária, dos controles administrativos. 

19. Com o propósito de atuaüzar tabelas demasiado de
fasadas da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho (FU~DACENTRO} e da Caixa de 
Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, foram revistos os 
Valores dos respectivos vencimentos. Nestes casos, não foi 
possível, desta vez, obter a unificação que se conseguiu para 
outras tabelas tendo em vista o alto custo decorrente do eleva
do percentual de aumento que se faria necessário. 

20. Como a Lei n' 8.162, de 1991, criou uma Gratifi
cação de Operações Especiais (GOE) para o pessoal da Polícia 
Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal e não foram 
contemplados, no qua~ro de beneficiários, os servidores da 
Polícia Civil dos extintos territórios federais, procuramos, no 
anexo texto, corrigir a referida omissão, estendendo a eles 
a citada GOE. 

21. Foram corrigidas, no projeto submetido em anexo, 
algumas distorções e preenchidas lacunas que subsistiam em 
relação aos adicionais de insalubridade e de radiação ioni
zante, objeto de dispositivo específico da Lei n"' 8~112, de 
1990. . 

22. Criamos uma indenização para se substituir ao paga
mento de diárias ao pessoal em atividade de campanha, envol
vido no combate a endemias ou em funções de saneamento 
básico ou de demarcação de fronteiras, ficando .proibido o 
pagamento de diárias aos servidores que receberem essa inde
nização. 

1 

23. A redistribuição de servidores, co~o se encontra 
·definida no Regime Jurídico ÚniCQ pela Lei n• 8.112, de 1990, 
·tem impedido que se utilize a mão-de-obra proveniente de 
órgãos e eiltidades extintos, de vez que condiciona este deslo
camento para quadros os quais possuam plano de cargos e 
vencimentos idênticos. Faz.;-se necessária a adequação do res

. pectivo texto para permitir que a administração pública fede
ral, direta, a~tárquica e fundacional, possa contar com a men
cion.ada força de trabalho, sem que isso lhe acarrete despesas 
adicionais. --

24. Os servidores, antes ce1etistas, optantes pelo regime 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, incluídos no 
citado Regime Jurídico Único,,.Poderão sacar os valores depo
sitados em suas contas vinculadas, de maneira escalonada. · 

25. O projeto estabelece uma hierarquia de valores en
~e os cargos de natureza especial e os do Grupo de Direção 

e Assessoramento ·superior:____ DAS. Em· suóStituiçâo 'à PünÇão 
de Direito Intermediária (DI}, que remunerava uniformemen
te atribuições de níveis de responsabilidade diferenciados, su
gerimos criarem-se Funções Gratificadas, em três níveis, com 
remuneração também diferenciada. 

. -26. Os ocupantes dos Cargos de Fiel do Tesouro e-ConfC- · 
rente eram re::munérados segundo o critério do NS-14, cujo 
valor foi-se tomando defasado ao longo dos últimos anos, 
iriipedídos que estavam aqueles servidores de usufruir de pio
gressão funcional. Para corrigir a situaÇão, propomos equili
brar aquela faixa de retribuição ao que prevalece para o NS-25, 
do Plano de Oassificação de Cargos, reconhecendo, assim, 
o teinpo de serViço daquele pessoal nã aáminiStração pública. 

27. Corrigimos, ademais, o valor da gratificação de re
presentação correspondente a funções exercidas nos gabinetes 
da Presidência, da Vice-Presidência da "República e de dirigen
tes de órgãos integrantes da Presidência da República. 

28. Ao invés de remunerar os inventariantes dos órgãos 
extintos conforme os parâmetros utilizados em cada um deles, 
o anexo texto propõe a unificação daqueles vencimentos com 
base no DAS-S. 

29. Em suma, Senhor Presidente, submetemos a Vossa 
Excelência um texto que, por sua abrangência, gerará bene
fícios a um laborioso segmento da sociedade brasileira, cuja 
situação está a exigir a atenção e o cuidado imediato do Go
verno. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar, Senhor Pre
. sidente, a garantia de nosso mais profundo respeito. -Jarbas 
Passarinho, Ministro da Justiça- Marcílio Marques Moreira, 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento - General
de-Exército -~Antônio Luiz Rocha Veneu, Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas -Carlos Moreira Garcia, Secre
tário da Administração Federal. 

MENSAGEM N' 389191 

- ExÇelenfíssimos senhores Membros do Congfesso Nacio
nal: 

Em aditamento à Mensagem n• 377, de 23 de julho de 
1991, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de 
Vossas Excelências, anexa, a proposta de alteração do Projeto 
de Lei n• 1.390, de 1991, que "Dispõe sobre antecipação a 
ser compensada quando da revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de venci
mentos de determinadas categorias funcionaiS: e dá outras pro
vidências", em conformidade com exposição de motivos tios 
Senhores Ministro da Justiça, Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 
e Secretário da Administração Federal da Presidência da Re
públiéa, que acompanha igualmente esta mensagem. 

Brasília, 5 de agosto ~de 1991. -Fernando Collor. 

E.M. n• 19191 
Em S de ~gosto de 1991. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência.: a anexa proposta de alterações no Projeto 
de Lei n"' 1.390, de 1991, encaminhado pelo Poder Executivo 
à soberana apreciação do Congresso Nacional, pela Mensagem 
n• 377, de 23 de julho último. ' _ . 
_ .. 2. .Foram estudadas e são agora propostas co~eÇões 
ad1c1onrus nas tabelas de outros _órgãos da administração fede-
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ral, além dos que no mencionado projeto se pudera contem
plar. Coro efeito, são incluídas correções de distorções ainda 
remaneSêeó.teSDâSI'éííuiileraÇões doS -Servidores do Instituto 
de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, da Fundação de Amparo ao 
Estudante- FAE, da Fundação Joaquim Nabuco - FUN
DAJ, e da Fundaç_ão Alexandre de Gusmão- Fl]NAG. 

3. A alteraçao do art. 14 visa dar u_q~._ tratamento único 
para os servidores ativos e inativos dos cargos de Fiel de 
Tesouro, Tesoureiro, Tesoureiro Auxiliar e Confer~nte. 

4~ Estabeleceu-se, ainda, equiparação entre as tabelas 
de vencimentos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatfstica- ffiGE, Instituto de Pesquisa Económica Apli
cada- IPEA e Fundação Escola Nacional de Administração 
Pública - ENAP, que tinham distorções em relação aos pisos 
e tetos estabelecidos neste projeto de lei. Em dispositivo e-spe
cífico, foram preserVadas, como diferença de vencimentos, 
os valores que excedem dos limites fixados~ de rilodo que 
vantagens pessoais, taiS-Coiiio 3.ritiêilio e adicionàís· diversos, 
incidam sobre esses valores. 

5. A proposta inclui a Carreira de Especialistas em Polí
ticas Públicas e Gestão Governamental na de Orçamento. 
Trata-se de um primeiro passO para- a reestiutura:çãO das car-
reiras no âmbito da área económica. ~ 

6. Em decorrência deSsa incorporação; há de se fazer 
a supressão doAnexo XIII, e, conseqüentemente, a renuriie
ração dos anexos posteriores e a correção da redação dos 
arts. 6". 7'~', 8.,~-11 e 21. 

7. As carreiras da área económica deveriam, a curto 
prazo, ser unifiCadas. Para tanto, seus padrões de remune
ração necessitaqt ser aproximados e, nesse sentido, um primei
ro passo é dado com a concessão de gratificação aos integrantes 
da carreira de Orçamento e aoS de Finanças e Controle. 

8. É incluída, também, aiteiação no calculo das pensões 
militares, que tem como base o valor equivalente a 2 dias/sol
do. Com a elevação dessa base_ para 3 dias/soldo, logra-se 
obter uma correção da pensão em 50%, corrigindo-se situação 
hoje distorcida pela base de cálculo do soldo militar. 

9. São propostas também a alteração do art. t"~ e a revo
gação do art. 8•, ambos da Lei n• 3.765, de 4 de maio de 
1960, alterada pela Lei n• 4.958, de 27 de abril de 1966, que 
rege as pensões dos militares, seguindo as normas gerais que 
determinam a concessão de pensões aos servidores públicos. 

10. Em 1989, o abono concedido aosservtdores públicos 
(Lei n' 7.706, de 21 de dezembro de 1988) foi incorporado 
aos vencimentos para quase a totalidade do's servid_ores (Lei 
n' 7.923, de 12 de dezembro de 1989). Pretende-se, agora, 
outorgar tratamento idêntico aos servidores das aufarqui~s 
em regime especial. 

11. As alterações 01a propostas pautam-se pelos mes
mos parâmetros que orientaram a feitura do projeto original, 
respeitando as disponibilidades atuais do Tesouro Nacional 
e levando em conta os entendimentos que se encontram em 
curso no Congresso-Nacional. 

12. Dessa forma, mais 191.585 pessoas passam a ser 
contempladas na reestruturação prevista no Projeto de Lei 
n<?1.390, de 1991, unificando ainda mais nove tabelas de venci
mentos. 

13~ Caso esteja Vossa Excelência de acordo com a provi
dência aqui exposta, permitimo-nos sugerif o· envio üe mensa
gem aditiva, encaminhando as respectivas propostas ã-âe_libe~ 
ração do Congresso Nacional. 

14. Aproveitamos a oportunidade para reiterar, Senhor 
Presidente, a expressão de nosso mais profundo respeito. -
Jarbas Gonçalves Passarinho, Ministro da Justiça - Marcilio 
Marques Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planeja· 
mento- General-de-Exército --Antônio Luiz Rocha Veneu, 
Chefé do Estado-Maior das Forças Armadas --Carlos Mo
reira Garcia, Secretário da Administração Federal. 

ALTERAÇÓES PROPOSTAS NO PROJETO DE LEI 
N• 1.390, DE 1991 

-"Que dispõe sobre antecipação a ser compensada quan
do da revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos, e dá 
outras providências." 

I - Acrescentem-se os segUintes artigos: 
Art. -São trànsformados em cargos de Analistas de 

Orçamento de que trata o Decreto-Lei n' 2.191, de 1987, 
os cargos ocupados da Carreira de Especialistas em Politicas 
Públicas e Gestão Governamental, criada pela Lei n" 7 .834, 
de 6 de outubro de 1_989, ficando extiríras as vagas ou vagos 
atualmente existentes. 

J;'arágrafo único~ -Os atuais oi:::upintes dos cargos de Es
pecialistas em Políticas Públicas e Gestão GOvernaifteDta.I são 
posicionados na classe A, padrão I, da categoria de Analista 
de Orçamento. -

Art. Aplica-se, a partir da vigência desta lei, aos inte-
grantes das carreiras de Orçamento e de Finanças e· Controle, 
a gratificaçãõ de que trata o Decreto-Lei n<? 2.191, de 26 de 
dezembro de 1984, que passa a denominar-se ''Gratificação 
de Orçamento, Finanças e Controle". 

Art. O caput do art. 3• e o art. 7' da Lei n' 3.765, 
de 4 de maio de 1960, passam a· vigorar coin as se'guiiites 
redações: 

"Art. 39" A contribuição" pã.fa a Pensão Militar será igual 
a três dias do soldo, arredondado em cruzeiros para a impor
tância imediatamente superior." 

"Art. 7" A Pensão Militar é deferida em processo de 
habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários 
preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de priori
dades e condições a seguir: 

I - primeira ordem de prioridade - viúva ou viúvo; -
companheira ou companheiro; e filhos menores de 21 anos_ 
ou, quando estudantes, menores de 24 anos; 

II - segunda or_dem de prioridade - pais, ainda que 
adotivos que comprovem dependência eco-nômica do contri
buinte; 

III -terceira ordem de prioridade -a pessoa designada, 
mediante declaração escrita do çontribuinte e que viva" sob 
a dependência económica deste, quando menor de vinte e 
um ou maior de sessenta anos. 

Parágrafo únicO. Os beneficiários de que trata este arti
go, quandi:> interditos--ou inválidos, ou ainda, acometidos de 
enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsis
tênda; julgados por juD.ta de saúde militar, poderão habili
tar-se à pensão, independentemente dos limites de idade." 
- Art. Fica incoiporado aos vencimentos dos servidores 
das autarquias, em regime especfal, o abono instituído pela 
Lei n'7.706, de 1988. -

II- Os arts. 6•, 7•, 8•, 10, 11, 14, 21, 23, 27, § 1•, 
e 29 do projeto de lei passam a ter as seguintes redações: -

''Art. 69 É fixado, como limite superior de vencimento, 
o valor de Cr$ 485.933,02 (quatrocentos e oitenta e· cinco 
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mil, novecentos e trinta e três cruzeiros e dois centavos), mil, cento e dezesseis cruzeiros e sessenta e sete centavos), 
para as carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacio- atualizado nas mesmas datas e índices em que forem reajus-
nal, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, de Orça- tados os vencimentos dos servidores públicos federais, e servi-
menta e de Finanças e CoD.trole, e da Procuradoria da Fazenda rá de base para a incidência dos demais índices estabelecidos 
Nacional, cujas tabelas de vencimentos sáo as constantes nos no Anexo XXII. 
Anexos VIII a XII desta lei. Parágrafo único. O quantitativo das funções a que se 

Parágrafo único. Ficam extintas, por incorporãÇãO aOs---- refere este artigo seiá aprovado mediante ato do Presidente 
vencimentos, as gratificações de que tratam os Anexos II, da República; ouvida a Secretaria de Admini~tração Federal." 
III, IV, VI e VII da Lei n' 7.995, de 9 de janeiro de 1990." "Art. 23. Os valores de vencimento dos servidores do 

"Art. 79 A tabela de remuneração dos cargos de natu- Instituto Brasileiro do Património Cultural- IBPC, do Insti
reza especial, de que trata o art. 26 da Lei n9 8.028, de 12 tuto Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC, da Biblioteca 
de abril de 1990, e a referente aos juízes do Tribunal Marítimo Nacional-BN, dà Fundação Casa de Rui Barbosa _:_FCRB, 
são as constantes dos Anexos XIII e XIV desta lei." da Fundação Cultural Palmares- FCP, da Fundação Legião 

uArt. 89 A tabela de remuneração dos cargos em comis- Brasileira de Assistência - LBA, da Fundação Nacional do 
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) Índio - FUNAI, da Fundação Alexandre de Gusmão -
~a do Anexo XV desta lei." BJNAG, da Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ, da 

"Art. 10. Os vencimentos e demais retribuições dos Fundação de Assistência ao Estudante - F AE, da Fundação 
servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, Insti
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, da EMBRATUR luto de Pesquisa Aplicada -IPEA e Fundação Escola Nacio
- Instituto Brasileiro- de Turismo, do Instituto Nacional de. nal de Administração Pública- ENAP, correspondem aos 
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, da Caixa de Fi- fixados no Anexo XXIII desta lei. 
nanciamento Imobiliário da Aeronáutica e da Fundação Jorge § 19 Havendo diferença de vencimento, eol decorrência 
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - da aplicação do disposto neste artigo, este valor será pago 
FUNDACENTRO, são oS constantes dos Anexos XVI a XX a título de diferença de vencimentos nominalmente identifi-
desta lei." cada, sendo considerada também para cálculo das vantagens 

"Art. 11. Os vencimentos e demais retribuições dos pessoais. 
servidores da Superintendência de Desenvolvimento da Ama- § 29 Os órgãos mencionados neste artigo, nos sessenta 
zónia - SUDAM, da Superintendência da Zona Franca de dias seguintes à publicação desta lei, procederão ao enquadra-
Manaus-- SUFRAMA, e da Superintendência do Des_envol- mente dos servidores nas respectivas tabelas de vencimentos, 
vimento do Nordeste- SUDENE, são -os constantes do_Ane- observadas as normas estabelecidas pela Secretaria da Admi-
xo XXI desta lei. nistração Federal da Presidência da República." 

Parágrafo único. -A Secretaria do Desenvolvimento R e- ,. Art. 27. . ............ ·-· .... u_ ••••••••••••••••••••••••••• n •• I' •••• 

gional e a Secretariã da Administração Federal, no prazo § 1~" A designação para o exercício da Função Grati-
de trinta dias a contar da publicação desta lei, baixarão as ficada recairá exclusivamente em servidor ocupante de cargo 
normas necessáriaS à aplicação do _disposto neste artigo. u efetivo do quadro do próprio órgão ç:m entidade. 

"Art. 14. Os valores dos vencimentos referentes- aos 
cargos de Fiel do Tesouro, Tesoureira, Tesoureiro AUXiliar 
e de Conferente pasS~fm à ser o Correspondente ao da refe
rência NS-25 do Anexo I desta lei. u 

"Art. 21. A gratificação de_ que trata o mciso II; do 
Anexo II, do Decret-Lei n'. 1.341, de 22 de agosto de 1974, 
pelo exercício na Presidência da República, inclusive nos ór
gãos que a integram. e ~na Vice-Presi~ênci* da Repúbli~, _ 
corresponderá, no nível I, a Cr$ 42.116,67 (quarenta e dms 

nArt. 29. Revogam-se as disposições em cOntrário, es
pecialmente o art. 8• da Lei n' 3.765, de 1960, a Lei n' 4.958, 
de 27 de abril de 1966, o § 2• do art. 1' da Lei n' 7.333, 
de 1985, o· art. 2' da Lei n' 7.706, de 1988, a· Lei n' 7.834, 
de 1989, e o art. 3• da Lei n' 7.955, de 1990." 

III - Em decorrência das alterações propostas para os 
arts. 10 e 23, inclua-se, nos títulos dos Anex:os XVI e XXIII, 
respectivamente, os órgãos neles mencionados. 
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1\R!:Y.~ I D~ LEI ·, DE DE 1991. ----- ------ ------------------
I 

Ti!! l--E" h, de \'rnc itentC's. APl ic1vris "&o5~C!rg~s do· .I 
'I Sistna dr Chssirinc1o ,d"r C'~rgo; lnstitiJido.Pth lri n. 5.64Sno.-
~-----·---"'------------~----------------------------
I HlVEL 5\IPERIOR I NML INTERIIEDIARIO . ! Nl\li:L AUXIlJI,! 
!lEmE~CJA! CrS I REfERENCIA! ers !REFEWiC!A! trS 

&I U2.!'o27 ,35 12 67 .51~,4~ ê3 -45.7[.\\, 96 
12 116.159,82 13 69.386,10 &4 46.762.~7 
&3 119.890,69 14. 71.311,94 es 47·.78!,54 

I 14 123.751.14 IS 73.283,26 t6 4B.e3M7 
I OS, S27 .735,53 •I 16 75.312,79 &7 49.~ô2,6G 

. I· 16 131.848,41 I 17 77.398,5& IS 5e.Y9S,12 
07 I m.m,6f I 18 79.542,88 ,, 52.1!1,99 

! ·es 1 l43.4~S,56. I 19 .81.745,31 li 53.2~2,71 

I &9 I 144.998,91 I 2t 84.eD9 ,26 11 54.419,09 
! lf . I 149.6!7,41 I 21 I 86.3l5,95 12 55.~10.~6 

~~ I ,154.~86.76 ! 22 I 88.726,89 13 56.S27 ,'9S 
12 1 SS9.1;6~,93 ! 23 ·I 91.184,t.e 14 58.67~.39 

! ' .13 I ·16~.5)'5,11 I 24 I 93.709,95 15 59.3~4.~2 
,! .14 I 169.894,89 I 25 I 96.3i5,92 16 66.643,41 

IS I• 175:365,25 I 2& I ,8.913,42 17 61.971,78 
16· I 181.011,72 I ?1 I lfl.7!4,58 18 63.328,79 
IT I 186._Ç4~,01 1. 28 I 114.531,93 19 .64.7!5,39. 
18 

:· 
1V2.0S6,14 I 29 I ltl7.426,99' 2t 66.1~2,53 

li' 199.065,43 36 i U6.~~2,85 21 67.580,83 
2~ I 2iS.·V5,1& 31 I 113.4!1,71 22 69.06~.39 

21 I 212.1?1,30 32 I 116.!D3,4t 23 71.572,~2 

22 I 2!~~92~.!!5 ' 33 I 1!,.9:~.25 24 72~.!!?,!9 

' 23 I 225.V69,53 34 ! 123.15:!,17 25 73.697,16 
24 ! 233.245,7& 35 I 126.563,11 I 26 75.311,15 
25 I 240.755,99 I I 27 76.9!6,~7 

I I I 2s 7B.MS,6~ 

. ! I I 29 80.367,13 
I I 31 82.127,55 
I I .31 83.925,93 
I .~ 32 85.763,13 -------------------.--
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. AIILXO 11 vh LEI , DE· DE 1991 • 
------·----------------~ 

Th~ELA DE ESt:AlC~~IIENõO VERl!Chl . 

Posto o•: Gr aduilcao I. 
----------------------------
' 1. OFIChÚS f·i.:lit"~AIS 
r Alllin.ntr·ú'-(~c:•Jildra, Gcnrri!~dc-E>:crcito, ltnrn-! 
I· tc-~rigi'~!.:irt~, •••••••••••••••••••• ,,.;;, ..... ..-• .-••••••.••• ! 
! \'icr-fll<.~irr.r,tr, t.:t'rlcral-Cr-Divi!..~o [' l"ii'dor-Brisadciro •• ! 
I tontr·it-Al:•irêl:,t'i', {;"rntn.l-de-Bdga.da c 8ri!)ad'dro ...... ! 
! 2. Of!ClAJS IUfE<J(oRES ·r 
! Ca;.titE~:o-dl·-~"r-c-Uu!'rri., e Corcntl.~ .................. ·! 
! Cap-iho-dr-rng;üa: e Trnrnh:-CoronE'l .................... ! 
I Capita.o-Ce--Corvda r Major ............................. r 
! 3. OF!CMJS mcm:DW!OS 
! Capltao-1tr·t~~t. c Capitao ............... u.~ ........... f 
! ~. Of!CJA!S IUõAl iEP.IIOS I 
I .Pri~ciro-Tcn~r:tE' •••••••••••••••••• ~ •••• .-••••••••••••••• ! · 

Srswndo-T!nt ntc ~ ••••••••••••••••• :: •••••••••••••••••• ~·. ! 
I 5. fRACAS ~SPECJI;!S 
I G\laro'a-Y.;;r l!,fiii C A~-P innt c-a-Of i c i a 1., •••••••••• ; ••••• ~! 
I A~r-irMtt c_ CaCete CUltino t\noJ ••••••••••••••••••.•• .._ .••• !. 
I lt~pira:~tc t C<:ddc <Dtnais (:fi(H".), Alunes do Cf:ntro dE:-! 
.t .f.ar.IJ~ti\Q ci~ .. Qtíciüs da Mro:~2ut i!. a c A.lur.o o'E" __ Orsao de! 
I fot:~acao éc Ofit:i'l-i~ da Rrsf·rva .............. u••••••··' 
! Aluno da EsC:oia ele For!iaca:o dE" Sargentos ............... ! 
I ltluno do Coksio" Naval r d'a tscoltt Prcparatnr ia dt Cl-! 
J ~i~i~ :mu;;v Ai,-...} t1 Giü:t.tti..: ..... ~ ••• -;.-.;.;: .. .-~-;-•• -.. .-•• 1 
I Aluno do Coit;io HaVil r da Escola. Pn:pantori~ dr ·Ca-I 
I cJ~tes CDE!::lis itnosl .................................... l 
I 1\prrndiz-r.arinheir'o ......... ~ ...................... · ... :.l 
.f 6. fRAC~S GlAO!JHDAS ~-- . I 
I· SrJbofitial t S?Jbtrnentt ................................... ! 
I Pr illE"iro-S"rse:nto ................................ · ......... ! 
I Segundo~Silrgrnto •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ ••••• ! 
1 lrrctirer~gcnto .............. •••• .... ,_: .-:;~: ...... -.-•• :! 

Ta i te i ro·KJJr ••••••• ~ ••••••• ~ ••• , ~ ~:..:.. •. ;: ;-. •••••••••••• ~. l 
Cabo (En9aj~der) ................. !•• •••• , •••••• ........... ! 
Ctbt' 0\ao Engaji!do). ........ .;;: ... ~ •••••••••••••••••••••• 

. I 
Tilif'tiro c:!t 1. tl~ssr •••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
Tilifeiro !!e 2. Clits~e ......... ~•·•·•••••••••••••••••••··' 
KilrinhE:iro, Soldado Fuziltiro liaval c SOldadCt ·de! 
1.- Ch~sr- ([sptciali2ados, Cursado!. e tn9aj~do>. Solda-! 
do tlarit. CIIJ Corm:t~iro de 1. Classe e Sol~ado hriqut-! 
cfista (Engajado) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
~aril'lhtiro. Soldzdo Fuzileiro fttvll e Soldado de! 
1. Classt (Nilo Esptciali:<:íido).u•••••u••u••••--••••••! 
Solda~o":'Clari:r ou Corndtiro de 2. Classe •••••••• u •••• f 
Soldado do E~:Ercito r Soldado dr 2. Classr <Engajado) r! 
Soi~C::o Claria ou tornrh~1ro Gt 3. Classe .............. ! 
Harin!lciro iE·cruh, Rtcruta. S!tldado, Soldado f(ecrut"a r! 

• Sol!fióo C'E 2. Ch.sse '(Nao Engiljado) ...... ~··~·~••••••••! 

lndit< Soldo --·------------------------

lf&~ 
94t 
S8s 

SI& 
7se 
&89 

&12 

6e 
45 

4; 

31 
18 

424 
378 
34& 
36-1 
22& 
218 
53 

2GB 
m 

131 

115 
89 

69 

31 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' ' ' 

'174.916,f;• 
l64.~:·t.~.? 

lS.,.Sd,~~ 

141.~62,;::~ 

13i.1S7.25. 
120.517 .~.(\ 

91 .. 6~6.25 
82,2!C,75 

14.il~.S6 
17.316,75 

Je.4i~,Cli 
7.871,2~ -! 

.......... _ 
OoJJ'Or/.J 

5.4~,s• 
3.HS,S\l_ 

74.164,50 
66.118,50 
59 .. 471,75 
53.17~.75 
39.531,25 ~ 
38.131,75 

9 •. 270,75 

36.382,75 
33.933,75 

22.739.25 

18.3~6~:?5 
15.567,75 

S2.e69,:?S 

5.422,5t 
------------------------
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ANEXO III 0.1 U l , or OE 1??1. ----------------------------··-----------------'"'-·--·-----... ------
· Ti!~rla ~C' IJcnt i:t.!'r.to do~ nrvidCires Ttcnico-AC~tin.i~tr;stivos d~s iMt itu icots 

·Ftdtrais tlc Ensino, nntorlll' art. 3. r sr:guintr~ d1lti 7.S~6/'J7. 

RHEP.E~CIA NIVEL OE APOIO NIVEL 111:010 ----------------------------------------------
6! SS.e60,00 81.39S,70 
e2 57'!~'5.t0 t1.1S3,72 
&3 5?.[131,6? ?S.m,33 
e4 62.4&4,46 9'/.161,48 
es 6s.ea1,es 103.4.."5,43 
06 67.886,63 117.872,72 
07 70.805,75 •U2.S1!,2S 
e e 73.850,4~ 117.34?,23 
O? 77.f2S,97 l22.39S,25 
to ao.sJS;ee 127.658,24 
11 83.792,62 133.147,55 
12 87.39S,70 138.872,99 
13 ?1.153,72 !44,84M2 
14 ?5.173,33 J 151.&72,74 
IS I ?9..161,48 I l57,S6B,86 
16 I 113-425,43 I. 164.344,32 
17 I S07.B72,72 · I 17!.411,13 
18 I 112.511,25 I 178.781,81 
lf J 1!7.349,23 I 186.(69 ,43 
2ll I 122.395,25 I 194.487,61 
21 I 127.658,24 I 212".851,58 
22 I 133.147,55 I 2U.S13,1S 
2:1 ·r 133.C72,SV I 22;.67;,;; 
24 I 144.84M2 I 230-15?,64 
25 I 151.172,14 I 24e.e56,51 
26 I 157.568,86 I 25t.37a,f4 t 
27 I 164";344,32 I I --------

______ .. ___ 

AlltXO IV ~A lEI ,OE OE lf91, 
----··------:--------.--

lllt~ISJERIO SUPERIOR 
Conforte art. 3. t St!l!tJinles da lti 7.';96187. -----·----· 

GRADUADO 
.c l A S S E R l V E L 21 bO{lS I 
------------
llltllAR UlllCO 169.756,44 

-------
I 4 J35.80S,!S 

AD!LINTO I 3 129.338,2~ 

I· 2 123.179,28 
I 117.313,61 

NlvrL SU?EtiCft 

133.1<47 ,!·~ 
t38.e72,s~ 
144.844,(2 
151.072,7~ 
1S7.SijS,E5 
164.34~,:)~ 

171.411,!1 
178,7Bl,Sl 
186.469,(3 
t94.~S7 ,n 
212.ES~,!.~ 
~u.~n.1~ 
221.670,&3 
23t.S:i.St,t4 
24t.f5l..,!i1 
2"..0.~78,94 
261.145,23" 
272.374,~3 
28-t.~B6,!3 
296.~~2.~ 
3t9.013,~0 

322.332,16 
33ô. Si2.,~::i 

41 bor.s 

I 
I 

-.----
339'.:i12,8S 

271.611,31 
258.676,48 
2 .. 6.355,~6 
234.627,20 
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--·--·--------.. ----.. ·---------·-·--····---.. ---------.. --.... -----
I 
I CLASSE 

ASSISTENTE ·! 

N I YEL 

4 
3 

.2 
I 

GRADUADO 
,21 hono I 

106.645,73 
1&!.571,~1 
f6.73J,54 
92.!27,18 

~• hor,. 

213.297 .4~ 
2"3.14~.4:! 
193.467,0! 
18(.2!i4,3S ________ .. _ .. ___ .,. ________ ........ ---·------·------

~UXILIIIR 

----------·--

NIEXU V DA ltJ ,DE 

4 
3 
3 
I 

83.~51,98 
79.763,79 
75,965,52 
72.348,11 ----------------·----.----· 

DE !991, 

167 .:i~3. ~6 
IS?.~~7 ,~;s 

151.931,03 
144.9{.9,22 

·-·------·-------·-----.. -------------------·--·--------------· 
H8Gl.Sl~Rl0 OU, r 2. G~AU11 

ConFor11! art. 3 e SE9U intts da lri 1.596187. 
__,_ _____________ .. ___ ·---------------·-------------------------

CL.ASSE -----,---
l 

i 
I 
I 
I 

lllll!,M 

E 

-----·--· 
li ______ ,,_ 

c 

GR.ADUADO 
H I Y E t 2t hor,. I 41 hons --------·----------· 

u 

4 
3 
2 
I 

4 
3 
2 
I 

~ 

3 
2 
I 

IS7.t40,IS 

--· ----· 
131.866,79 
12~.635,t4 
118.7&0,14 
113.t47 .65 

31MSf;29 

261.733,57 
249.27~.~7 
237.4~1.07 
226.19S,30 ------------------------

------

lt2.77&.61 
97.876,75 
93.215,96 
88.777 ,lt 

83.751,99 
79.763,81 
75.965,52 
72.348,11 

205.541,19' 
195.753,51 
186.431,91 
177.554,28 

167.503,96 
159 .• 527,59 
151.931,04 
144.69~.22 -------------------· ---·-------------------·· 

I 
I 
I 
I' 

• 

A 

4 
3 
2 
l 

~ 
3 
2 
I 

68.252,94 
6S.t02,Bt 
61.997,43 
58.959;45 

.55.622,13 
:;2.973,45 
51.45&.91 
~B.t48,49 

136.5t5,S7 
13&.N,5,6il 
123.8!4,85 
117.918,9~ 

Ut .244,~·~. 
115.946,9~ 

ltM&I,BI 
96.696,97 

! 
! 
!· 
I --.. -------------------·-· ---
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' 1.:::~0 VI DA LEI ,DE -------------------------------------------------------"-
IETtiBUICAO 

Cor10 dt Dirt<oOIFuntao Gratificada --------------..,.---------------------------------------
COOIGO VALOI ________ .. _________ _ 

-~·~-·---------· --· 

A~tXO Vll DA lEl 

CD-I 
to-2 
to-3 
CD-4 

FG·I 
FG-2 
FG·3 
FG-4 
FG-5 
FG-6 
FG-7 
FG·B 
FG-9 

• . O[ 

I 
J 
I 
I 

I. 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 

DE 1~1 • -----------------· ·------I TABELA DE ESfECIALISIAS -------------
H I v EL SUPEIIOI ----------

I NS • 11 lsi.m ... I 
I NS • t2 159.t22.11 I 
I NS • t3 "7.314.11 I 
I NS-14 17&.018,11 l 
I NS ·IS 185.186,11 
I NS- ·~ 194.832,11 
I NS- 07 2fM8MI 
J. HS·flf 215.656,11 
I NS • 09 226.889,11 
I HS • lt 239;716,11 
I NS • 11 2SI.I39,tl 
I NS- 12 U4 •. 22J.OI 
I NS •. 13 211.~ ... 
I h'S - 14 292..461,11 
I NS ·IS 307.693, .. 
I NS • 16 323.72t,lt 
l He - f7 

~ - .. ~ 34!.,:;B1lft 
I NS • IB 3SS.321,et 
I NS • 19 316.983,01 
I NS- 26 396.618,01 
I NS • 21 417 .21'6,0t 
I HS • 22 439;tlt,Ge 
I N~. ~~ U.t.A7&,fll 
I HS • 24 485.933,11 
I 
1-------

RIV.EL 

III • ti 
lll·t2 
IIIi- 13 
III•M 
111-ts 
.III. 14 
III • 17 
111•18 
lll•lt 
111-lt 
1111·11 
III • IZ 
111•13 
III • 14 
lL'I·- 15 
III • 16 
1m .. · !7 
IIli - 11 
llll- 19 
111·2t 
III • 21 
111·22 
IIi-~~ 
III • 24. 
1111•25 
IIÍI - 26 

$~&.511,31 
467.U9,94 
4U.394,t3 
460,3.19,93 

123.429,39 
105.485,11 
87,32B,17 
63.883,06 
49.14t,83 
3&.48t,6! 
26.963,41 
19.972,H 
16,1SS,st 

I 
I 
I 

'I 
I 
I· 
I 
I 
I 

-------I ----------·-
ME O 10 ------------

61.3t4,oo I 
63.345,tt I 
66.5U,OI I 
69.896,08 I 
13.421,tl I 
77.124,08 I 
81.ti4,U I 
85.109,1t I 
81~392.~~ I 
93.910,10 I 
98.636,00 I 

113.6fl,t0 I 
109.836,11 I 
U4.32S,Ot i 
1,2U91,00 ' 126.148,N I 
!3M!t,lt I 
139.193,ct I 
145.213,0~ I 
153.587 ... I 
161.33J,Çf I 
f69.47t,CI I 
178.tl7,tf 
186.995,tf 

.. -196.426,U 
216.333,01 
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~~[XO V!ll OA LEI ,DE ----------------------------,. --'---------------. 
Anoxo V da Lti n, 7.'"'" 

tarrrln Dlrlo11h · 
, I --·-·---------............ -.... ---·---··--.....__... __________ ~------

C·L ASSES VENCI.KENTO 
·-----·--------·-----------~-~---------------· 
! KINISTtO DE I. tLAf.S~ 485.933,02 I 

KIIIISIRO DE 2; UA~St 466.495,71 I 
tONSELht:IRO 447.158,38 I· 
1. srcmmo 427.621,~ I 
2. SECI!WIUO 408.183,74 I 
3. ~'ECiEIARIO 388.74~,42 I 

. IIDOIXDALEI .. 0 DE DE 1991 • ------------- ---·-···--•'-'-'"''--"'--·----·------
AntY.O 11 da Ltl n. '7,995/Vt I 

. ~-'''-~~ A~di.tor.la'_do J .. ouro lllcional I 

-----------·-----. ----------- ·--------'--"-"---
IAUJmR F!~ 00 TESOU~O NACIOHJ\L --

CLASSE 1- .PADIAG V. E I C I " o E :·N T 

48S,?):i,t~ ·------~-----~--~-----111 
ESPECIAL II 

,I I 
-------~~----
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

la .. 

r z.. 
I 
I 
I 

I . 
I 
I 
! 

31. 

·I' 
·I 
I 
I 
. I 
I 

VI 
v 
IV 
III 
11 
I 

VI 
v 
IV 
III 
11 
I 

IV 
III 
11 

471.&911,12 
451.811,45 --- .J 

I 
I 

-44MS2,74 · 
431.4!!11,12 

I 418.7!J5,63 
I 416.5.,,18 
I 394.611,41 
I 363.631,14 

:m.sí2,41 
361.9Í6,69 
3"..&.34t,22 
34~,073,62 
3~9.1,7,97 
32&.434,31 

311.144,33 
301.9~,17 
='9l~~At,O 

I 

r 
I 
I 
I 
I 
I 

I 284.492;91 

.I 
I 
I 
I 

---~-~--~--------------------------
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·-----------------------
I 
I ESPECII.L 
I. ·-------
I 
I la, 
I 
.I 

III 
II 
i 

IV 
III 
li 
I 

2!'6.333,76 
I9M31,01 
193.m,93 ---------------
18~.9!3,89 

174.593,91' 
168.~1,71,' 

161.!06,48 

-------------------- ---------- ·--------------------
2a. 

----------
.a.. 

------

.. · ... -~-- : : _.-.... 

IV 
III 
11 
I 

liJ 
11 
J 

149.~5,81 
.142.863,28 
136.516,02 
J30.163,86 

'I 117.473,67 
I 11!.122,79 
I 104.171,32 

-· - -- ····- -~---- - - ~·· 
J··-~· •• ·, .--.: :"~:'" l 

IJlEXO .X DA LEI , OE OE 1991. ---·----,.--.......... ..; _____________________ "_. __ .;_.;. __ . -· -· .. .;. 
( ~noxo lll11a Lo! n; 7.995/91 
I .• , ........... · ·- ----- -Cürrln roi i c ia Frdrnl r Poli c ia! Civil do DF------ ...... · ----~-~-----· 
I 
-------------~-
!HIVEL SUPEIIIO~ 
·-----· -------.. -~-· ·--

CLASSE PAORAO·•! y E • c I ft 'E N T o 
--------------__.._li~ 

III I 485.933,92 
ESI'ECIAL II 1: 411.C51,73 

I I 456.626,16 ------------- ~---------.:o--w-.-.---..... 
I. _. ____ .... "" Vl I· 442.642,49 
I V· I 429.031;17 

I. IV I 41Sa946,85 
n; I 4ê3.208,13 
11 I 39e.B60,99 
I I 318.891,26 ------
v I 367 .~38,29 
IV I 356.t40,43 

2. III I 345.131,19 
II f 334.567,71 
I I 324.321,9? 

I 
I 
I -
I 
I -------- -------------------------------------



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo D) 

IN!\'I:L 11[010. ---------.--·------------------ ·---
UI 

ESPECIAL II 
I 

IV 
l. III 

II 
1 

I 
I 
i 
I 

2SS.Oi8,43 
241.06t,t3 
2.."'5. ?19 ,ti 

212.m.1e 
201.i!o46,31 
188.~et.& 
117.444,1? 

·I 

I 
·--------· 

---------------~--------------------------------j' 
2. 

IV 
lU 
11 
l 

l67.f35,82 
157.238,16 
148.01S,2i 
1:W.333,3t 

A~'EXO XI OA LEI ,DE DE 1,1, 

Anexo IV da Lei n. 1.995191 
Carrtirl dr Orcaunto t: dr Financu t Controlt 

·---------
~~~ALISTA ÇE ORC~MENTO E AHA~ISTA OE FINAHCAS E COIITROLE 

! 
I 
l 

------·-~-----·---
CLASSE PADIAO VERCIKEHTO 
·----------~-------. - :-----------

485.93;,12 I 
ESPECIAL 

c 

UI 
II 
I 

471.6?2,f8 ·I 
457 .87&,26 I ------------------·--

v 444.452,72 
IV 431.428,2? 
UI 4!8.785,42 
Jl 41S.513,3t 

·----~-....::~ __ ...:. ________ ~- 3t4.m,~---------

I 

v 
IV 
III 
II 
I 

VI 
v 
IV 
lU 
11. 
I 

I 
I 
I 
I 
I --------

383.037,26 
371.8!2,24 
363.916,7f 
351.340,33 
341.173,65 

.I 
I 
I 
I 
I -------·----

33f.I07,99 
320.434,37 
3U.t44,22 
301.92?,31 
293.'e81,43 
284.492,91 
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ITECJiiCO ~E ORCI.I:ENlO E TECNICO CE FlliAIICAS E COHT~OLE 
----------

i III 
ESPECIAL I 11 

I I 

--------------------I v 
I IV 
I t. III 
I fi 
I I ________ ....... 
I I v 
i I IV 
I J I lll 
i 

. 
I li 

r I I __ ._ __ . -"":.""-
I VI 
I v 
I A IV 
I III 
I 11· 
i I ·----------... 

~O XII OA LEI ,DE 

I 
I 
I 
1. 
I 
I 

---------~--...,-· 

OE 199!. 

2t6,33J,n. 
19B.70?,2S 
191.367 .o~ 

!84,295,53 
177 ,4BS,66 
m.m;ss 
164,611,68 
159.529,19 

152,671,1? 
147.131,13 
141,596.98 
!36.364,93 
131.326,29 

i"&-~n • .t9 
121.800,32 
117 .29~ ,64 

_!,2/i:il5,2! 
1os.m,a 
te1.m,1., 

Agosto de 1991 

·------------

I 
I 
I 

~ 
I 
I 
I 
1 
.I 
I 

------·--·----.....-------------------. --------

. -----------~-----
CATEGORIA 

--"--·------
SU9 PROCU?.A!lOR·GERAl 
Pr.OrUR•\OOR h. CATEGORIA 
PROCUr.loDOR 2a. CATEGORIA 

AAtxo ~I da L~~. 7.99S191 
Procun.dcrrj.a d~ FilZtndl N<~.ticoul 

VENCIMENTO 

4SS.933,t2 
424.460,48 
364.096,42 

___ ,. ___ _ 

----------~---
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,!li' lli' l?'lt. 
-=--............... _ ............... _ ........... ---------·------... -----------------.. ---~----

tlrvc"' cfr Naturrn [s.ptt ial 
11\rt, 2, da Ltl n. O.B~, dt ea dr j>n<iro dr 1991, 

DEHOMINIICAO 
I'E~'Cir.EK!O 

IIENSAL 
I . I REPRESWACAO 
I Z I IIEHSA!. 

Rmir.UICAO 
~~NSAI, . 

'I 
I 
I 

·---------- ------------
!ConsuUcr f.nal d;a ltpub1iu 
!Sccrrtzo.r~o-Gcri!ll d" Prtsidrncia da bpublin I 
!Chrlr ~r Gabinrlr·~ilihr I 
fChE'ft do Esh~o-hil.ior da.~ Forcas Arncfu ! 

·fthcft Gib frss.oal Pr.rsidrntr Rtpubl in f' 

m.m.sf 1 110 1 
3~3.670,50 . ! 110 ! 
3a3.678,SO I 100 I 
303.678,St I 10& I 
3CJ.678,50 I 101 I 

3~3.&7s,sa 
.303.670.~ 
3!3.vr..s• 
3&3.678,50 
303.678,5& 

m.Jil.ol 
.tili.3!i7,tO 
·6~7'. ~57 ,Ot 
&o7 .3s7 ,oj 
607 .35'1,0& 

!Srcn:hrio~ das Sttrrhrias da PR 2SM95,eo 1 see-·1 281.695,0& !iS~~9ü,0~ ~ ! 
------------'-7--~-----------------

!S«nlãria-Éxctutivo 2S7.76~.se ! toa ! 
'Subsccn:h.rio-G'tral Sccrchria-Grn.l/PR 'Z:.i1.762,St ! 1ee f 
ISE'crchrios-Gtni5 tJo i'tRE 2~7-?~.so ! ie& 1 

2S7.76~,S0 

257.162,50 
~S7.76i!,SO 

SiS.!i2S,OV 
51S.!i2S,O~ 
51S.S25,Ct 

~·;r~o XW DA LEI ,DE O! 197i. 

' ' I 
I 

·-------------------.------'---
TR!BIJHAt. fttlRITIIIO 

I 
I 

.1. ·----------
VENCIMENTO I I REPRESENTM:AO ! GRATifiCACAO ! REUIBUICM I 

fli:'NSAL ! 1 I IIENSAI. I I HENSAL 
-o-_-.. ~----· ---------~·---

Juiz-Pre•idrntr 
Jeiz 

I ISS.I78,7S I 19& ! '294.839,68 ! 35.914,51> 
.J_ 155.178,78 I 175 ! 27!.562,86 I 35.914,56 

-

485.933,62 _! 

462.656,21 ' ! --------·---- -------
A~'EXO XV DA LEI ,DE ------,---------

Fuacou dr Coaf'ianca 

DIEECAO E llSSESSORAiffiNTO SUPERIORES - DAS .I 

·DAS· 1 
DAS- 2 
DAS - 3 
D5S- 4 
DAS- 5 
DAS- 6 

NIIIEL 
rt .. 

i 
1 
i 
I 
I 
I 

I z I 
,llf:NCiiiENTO I . I 

!.i1il•.m.ee 1 &I 
rÚSS,OO I 70 

66.51!;,(1;9' f 75 
li~.m.ce ! 80 

'2~7.539',00 !85 
263.427,Ç& 191 

------~-----------~---------

Cr5 
REPRESENTACAO 

73.59'1),00 
100.CS9,~0 

i24.SB~.zs 
156.969,66 
1?3.409,!5 
237 .884,3& 

-------
CrS 

mmumo 
196.21,9,98 
243.1174,50 
291.~~!1,25 

3S3.tr:t,6G 
420.947,15 
~GG.SU,3~ 
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N.UO ~YI OA LEI ,OE OE 199!. ----------------------------··-----·----------------------------------............................. 
l 
I Tallda dr wncitrntos apJica,Tis. ao5 srrvidotrs do JtAM, EII!IRAM ~ INCRA, 
I ---·-----.. ·--·---------------------------------------·-----------.-
IClliSSE!RErrRtlltir.! HIIIEL SU.'ERIOÍ IUFERENCIA! NIV"L IHTm!Oit~IO IIEFEW!rlo\! NII'EL AUY.IWI ---------··---------.... ·-------------·------ --------·-------------
I I OI 151.149,1~ .. 112Sf6,15 01 I 68.314,00 
I I 12 1~2.693,27 12 118.f~9.3S 12 I ~3.2(9.52 

I I n 174.231,54 f3 l~3.15S,~ t3 I 66.US,N 
I I 14 185.781,81 14 128.344,18 t4 I 69.025.~-& 
I A I 15 m.326,es t5 133.576,3a t5 ,I 71.9~6.~8 
I I 16 ~8.811,35 t6 13?.!87,0' " I 74.~3!,61 
I, I 17 22f.4!4,62 t7 14,4.844;40 t7 I 77.737,12 
I I OB 23!.958,89 ta 151.548,89 IB I 80.642,64 
I I " 243,563,16 " 156.3i0,99 19 I 93.!;48,16 
I I lO :S5.H7,43 lO 161.268,13 lO I 86.4~3,68 ----.------- ------
I I 11 I 266.591,71 11 I 167.947,97 I 11 89.359,21 
I I 12 ,I 278.366,86 12 ,I 173.843,89 'I 12 t2.264,72 

' I 13 '- ~1.759.22 13 I 179.7ec,4~ I 13 ~.1;1,24 

I I 14 I 3&5.14~.58 14 I 18),"253,51 !' 14 9e.e7S,76 
I I I 15 I 318.541,94 'IS I 186.745,59 15 I 1tif.t8:!,20 
I I 16 I 33!.932,31 16 I 19é.2&4,84 ! 16 I lt3.FS>,83 
I ,I 17 3~5.323,66 17 193.811,44 I 17 I 1C6..792,32 
I ! 18 ~B.715,e2 18 I 197.385,51 ! 18 I lt9.m ,84 
I I 19 372.1t6,3B 19 I 210.987,41 I 19 I u~.6aJ,:.t& 
I I 2 .. 385;'497,74 21 2C4.~!7,tt. I 21 I 115.53a,88 ------------ ------- ----,--------

21 I ~95.541 ,,li I :>1 ,.R.,7C 1A.'i " II~,A!4,tt 

22 I 4&5.584,78 I 22 2H.t87,SS 22 121.~19,92 

23 l 415.228,51 I 23 I 213.921,64 23 1~.225,44 
24 1 425.671,82 I 24 I 216.776,25 24 127.13~;96 

c 25 I 435.715,34 "' 25 .I 219.651,83 25 130.136,48 
26 I 445.~8.116 ! 2ó I 222.548,53 26 132.9~2.01 
27 ! 455.812:·38 I 27 I 22S.466,46 27 135.C~7;52 
28 I 465.845,91 ! 28 I 228.405,76 0!8 128.753,94 
29 ~ 47S.BB9J~42 I 29 I 231.366,51 29 l41.65S,S6 
31 ! 485.933,01 ! 31 I 234.349,H 31 144.5!1,0& ---

A.'iEXO ~\'1: DA LEio • DE OE 1991. --·- --·----
Tabtla d< li<nci•cnlo• para Car9os Cooisslonodos as>licaV.is ••• srrvidoru do !BAilA ______________ , _____ _ 

C A t& O ------·----------, 
t - PP.ESID<NTE 

Asst,sor 
Assish:~tt Adail'li5tra.tivo 

VENCIKEHTO 

W1,5!1,31 
3S3.1S1,61 
1So.424,1S · 

GRATIMCACAO ----------. 
275.291,22 
194.24t,oe 
87.133,:!8 
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_ .................................................. _________ ,. _________________ .. _ .. _______ ........................................................ _ 
tAU I vtUIHNTO ·--·-·-···----···---------------------···-.. :-·--------·------·--·-------:------·--------·----

2 - D12EIOI 
ASS['!:.~W 

t.nf>tcntr Ad•lni<tnti)IO 

3 - PR6tl'!~~Ol Gt~At 
t'l:ssnsor 

4 - Clli:FE DE GABllifTE 
Asseuor 
lt~s.isttatr Ueinistratlvo 

! 5 - ~IOITOI ti!!FE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.Asussor 

6 - CHEFE DA OU~IOO!liA 
'1\~ussor 

7 - CHEFE DA ASCOII 
!:=t:.';C:' 

L .. - . - - ·····- -----~--·-' I 8 - COORDEIIADOR-C-ERitl. OA COSEI I 

I 
I 

T 
I 
I 

Assnsor I 
Gestor dr Pr02rans t:speci1i1 I 
Coordmdor I 
Gtron~ I· 
A"l<tEnlt Adalnlstnllvo 

I 9 - CHEFE DE lliPAATAHEinO 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11 - CHm DE OJVISAO 
Gtrénlr 

Asse'! i«". 

Assr~ar Jurldica 
Coorlc:-1dor Lstadv.al 

I 12 - ·SUPERINif~r.r:;rE DO JlltJ 
I 
I 
I 
I 
·I 

AS$eiSOf 

A!:.sistmtt 
Coordrnadar 
Cll<f• de Cupuo. 

13 - CHEr< OE UII!Dt.OE 
Chd't dt Unidadr I 
ltssistrnte dt Un iddr 
Cher e Ir Uni da ar 11 

42f.947,15 
353.181,61 
158.m,ls 

353.181,~1 
2fi,4DI,25 

3S3.181,6t 
2t1.4l1,25 
.158.424,15 

353.181,6& 
2t1.4tl;25 

353.181,61 
2f\,4J\,2S 

353.181,61 
:m.m,25 

·353:1111,61 
291.411,25 
291.461,25 
2tl.411,25 
243.f7,,SI 
158.424.15 

353.181.~ 
I 

291:411,25 ., 
243.174,58 I 

I 
353.181,61 I! 
291,481,25 I 
291.401,25 I 
291,401,25 I 

r 
353.181,61 I 
291.401,25 I 
291.401,25 I 
2tl,4tl,25 I 
2t!.401,25 I 

I 
I 

243.174-SI I 
158.424,15 I 
\96.241,~1 I 
158.424,15 ' 

231.5~0,f3 
1f4.Í'49,89 
87.!33,28 

194.249,85 
160,27t,~S 

I 
U4.2-19,08 I 
160.27~,69 I 
81 •. n3,2S r 

I 
194.24,,89 i 
16o.m,6s 1 

I 
!,4.2-t'l,eS: I 
161.270,63 I 

I 
194.249,88 I 
ue.21e,tg ! 

194.2~9,8S 

16&.279,68 
16t.270,6B 
161.270,/.C 
md9o,.97 
·81.!33,28 

l94.249,S! 

161,276,68 
133.69&,97 

I 

194.249,88 
160.270,68 
16e.m;6s 
1&1.270,68 ·I 

I 
194.249,88 I 
161.270,68 
160.270,6~ 
161.279,68 
161:271,68 

133.69&,97 
87.133,28 

117.932,{-C, 
81.133;;~r: . ---·------------

OBS < O ~EP.~W'R OESIGIII,DD P~~A CI,RGO COHISSJOIIADO POOCRA OPIAI PElO VEHCII!ENTO DO CARGO EFOIVO ACRLSCIDO DA 6111\ll
f!CACAO OU Al'<riAS PELO l'tNCIIiEN!O DO CAaG_O COH!SSIOIIADO. 
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AliHO X'llil i:'A LEI ,llf llf 1991. 

,. 
b~dl c!t \.1tJ•tilCntt-s Plra Carv'Os Co::issia;,:adc~ APlica·ris a"' Srrvidorn do 

I l:u.t. insilir~ro te lu~h~t~ ~ Er~r.ATUI --.. ------.. -.. -----------· .. -----------------~------------·-- ... ---------------
C A I 6 O ~ VEH.tl"EHTO· GRATIFICAC~Q ------··--------------------- -------... ~ 

1 ... r.:::s!r·Ertrr I S&t.SII,3f I 275.2SI,22 
tr.n:dtntt I I 211.214,52 I l!O.II2,49 

I I 
2- oa~m I 47M~I;62 I 258.764,34 

~jrdor Adjunto I -iu.m,94 I 242.W,47 
~s.stt:ttr 1 I 3S0.3S3,H I 209.213,73 
As.~idtrJh I! I 175.173,36 I f6.3~.10 

I I 
3 - C!!EfE 6~~lk!TE I 440.449,94 I 242.247,47 

.Assrst.or J I 381.3SB,6& 289.213,73 
As!>cs~r UI I 29a.296,SS · I 159.663,10 
tssistrntc IY I 125.127,83 I 6B.sza,31 

I 1-
4 - C!l~l[l<~h-Oll I .41Ml9,27 I 225.73a,6t 

~~uisor 1 I 330.33ô,61 I 209.213,73 
1\ss.is.iutr IV I 125.127,S3 ! . U.821,3! 

I I I 
! ~S • .AUnT~~ C~UE. I 410.419,27 . ., 225.731,66 
I l!ssistentc IV I 125,127,6S I 69.820,31 
1 .I I 
I 6 - FRC-::1!?.1.00~ I 418,419,27 225.m·,óe 
!. ês.sisttntr .l:IJ I 125.127,83 68.821,31 
·I 
I ·7 - CHEFE t~K:I!IICACAO 51:-!:!111. I 41e.4!9,27 225.]31,61 
I !s."'t.sor II I 326.~27 ,24 ln.t79,9B· 
I Asslstrnle IV I 125.i~7 ,83 ,8.821,31 
I I 
I S - ~!i:F~ ~E?~~TME?UO I 381.3S3,ó0 2~9.213,73 
I ~ssistenh ·IV I ·t25.i27,e3 68.821,31 
I I 
I t - CHEFE OIVISAO I 321.327.24 '"·'"·'a I /lnisteÕte iii ~ 151.153,31' .! s2.se~.S6 
I I l 

' I~ - ChEFE. tEi!W.l .I. 
I 

. _32~.327 ,24 I 
I 

17&.179,98 

11 - tlim: NUCLEO ~PO!~ AD~.lNlSTRATIVO I 32&.~7 ,24 17,,179,98 
I 

·176.17?,98 12 • CHEFE CENllO Rõt~Ol:S r.o~ ~!RCADO 1 326~327 ,24 
--------------------- -------
ObS: 6 stiVIJOi "'õlGNAOO f:.P.A t.I!GO CO.~ISS;C·>AOO PO~ERA O?!A~ PEI.C•.I/ENtmu;~ DO CMGO EFE!IV~ t::.<SCI~O ~f. ~RATt

fiCACt.O vU 1:1E~i~S mo V<~;l~tNIO DO ~~GO COMlSSIONJ\jO, 
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f.I'~XO XIX. liA LEI ,IE or ltfl. -------------.. ------------.. --.... -------------.. ---------.. -----.. --............................ --

Hnn. 

I 

Tabrla dr Vcnc ir.tnlol Ap1icavris aos. Strvidorrs da 
Caixa dr financi;at~tnto Inobiliario dõl Arrcna,Jtlca 

CLASSE I 
1--------~--------------------------------------------! 
I liA I MI I NS I -----------------------------------------------------

I ti 39.191,80 I S6.613,38 13&,6U,32 
I 12 4e.761,21 I 58.817,68 135.87~,64 
I 13 42.416,21 I 61.m,se 141.272,68 
I 14 44.071,73 I 63.U0,3-I 1~6.934,23 

l 15 45.812,56 I 46.1,94,04 15~.769,, 

I 16 47.642,73 I 68.C07,28 158.866,47 
I 17 49.S58,1t I 71.594,75 165.224,71 
I .. 51.561," I 74:468,54 167.231,35 
I t'l 53,651,73 I 77:118,23 178.725,12 
I lt 55.541,63 I H.565,27 185,U6,58 
I .11 57.484,76 I 83.004,C5 191.441,84 
I 12 59.225,84 I 85.52?,94 1?7.189,31 
I 13 6o.968,58 I 88.155,66 203.111,93 
I 14 62.797,58 I 9&.!68,59 i!89-.209·;27 
I 15 64.713,46 I 93.368,49 215.480,54 
I " 66.629,53 I 9&;156,14 221.921,49 
I 17 67.479,37 I 99.&29,89 228.544,94 
I 18 71.723,14 I III.~SI,t7 235 .. 42&,15 
I .lf 72.814,26 I 115.139,78 242.481,05 
I 2t 7M9f,7ó I 118.17.4,86 249,796,63 
I 21 11.2SS,73 111.392,29 • 2*!1.:!!1, ~ 
I 22 79.687,0 I ll4',7t7,9& I t65.t39,28 
I 23 81.958,96 J us.l9!,9t I' 272.964,71 
I 24 84.396,YS I 121.763,05 I 281.1~.24 
I 25 86.909,17 I 125•!2t,66 I 289,601,88 
I 26 89.536,27 I 129.169,61 I 298.311,31 
I 'O 92.236,56 I S:i:M93,14. I 3ee.a89,67 
I 21 95.&23,t4· I 137.ttMB I 316.518,67 
I ~ 97.891,69 I 14i.t99,21 I ~6.107,83, 

I 31 let.859,46 I 145'.;165,85 I 335.763,16 

I' 'TABELIIS OE CARGOS COIIISSIOIIAilOS 

C At B O VERCIH!'NTO · GIAT!f!CACOES 

I PRESIDOOE 335.763,36 !3-1.305,36 
I O!RETOI! 3&2.231,94 9&.669,59 
I CIIEFE C) GABINETE t.D:ID!NISTRATIYO 269.689,93· Bé.5&S,27 
I liSSESf:mA JURIDI~ 268,609,93 80.565,27 
I ÀSSISTE~'TE DO PRESmENTE 235.&77,94 1t.SU,P.t. 
I CIII:FE tl AUDITC?.IA IHTERN! 268.689,93 81.565,27, 
I ~rE !·) SEF.VICO DE PROCESSMENTO DE DAI)OS 235.077,94 71.S49,841 
I ITOl INTERNO 235.077,94 71.549,81 
I CIIEFE " OIVISAO 235,177,94 71.549,81 
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------··-- ~-----·------·-----------------
FIJHCAO GRftiiFICAOA 

---------· .. ----·------------.. --··----------------------
FUNCAO GIATIFICAO ---------------------------------------------

S[CRf.TtRIA DO PRESIDENTE 
SI:UETA~IA DO DUETOR 

I· 
I 
I 

0.446,48 
41.326.65 
31.222,88 -------------------ANEXO XX M LEI 

I ,. 
f 

!REFERENCIA! 

,DE DE lf?.l, 

Tabrla 4r Vroc l1totos 
FUNDACAO JORGE OOPIAT FICol'EIUDO DE SrG~ANCA E llrDICIIIA DO IIMM.IIO 

f'UHDo\tEIIIIO 

HJVEL SW'EIIOR !RErÊlEh'CIAI NIVEL INlEIIIEOIARIO IIErEtENCIAI NIVEL AUXILIAI ---------.--..... ----.... ~·----~··- --.. ------------------
I I 143.255,88 I I I 79.454,41 I I 54,593,H 
2 I 148.98MI I 2 I 12.632,66 I 2 .56.23t,55 
3 I 154.945,55 I 3 I 85.931," I 3 57.917;9 
4 I 161.143,31 4 I 8f.315,41 I 4 SMSS,M 
5 I 167.Sfl7,1t $ t2.Y..t,SI I 5 61.644.n 
6 I 17~.29'2.66 ' 96.668,52 I ' 63.287,98 
7 I 181.264,36 7 101.535,26 I 7 65.186,61 
8 I 189.421,~ • 114.556,67 I • 67.142,21 

' I 197.945,2t ' leJ.714,5t I ' 69.156,48 
li I 206~852,73 lt 115.273,72 I li 71.231,17 
11 I 216.16l~U 11 121.131,41 I 'li 73.36!1,11 
12 I 22s.eaa,34 12 121.CB,,21 I 12 75.569,15: 
13 I 236.653,31 13 133.443,73 I 13 77.836,22 

I 14 I' 246.675,7. 14 141.1!S,f!' I 14 81.171,31 
I 15 I 251.716,11 15 147.121,71 I IS 82.516,43 
'I 16 I 210.664,9t 16 154.477,78 I 16 85.1:>3,73 
I 11 I 284.198,14 17 1~.2e!,66 I 17 81.60~.59 
I 18 I m .. cc~.•• 18 171.311,74 I 11 91.232,73 
I IV I 313.~&,44 19 178.221,32 I " 92.939,71 
I ~3 I 321l,ffC,8& 2t 181;711,68 I 21 95.721,91 
I 21 I ~45.~44,60 ~ 197.157,11 I 21 98.59?,73 
I 22 I 362.716,83 216.~ ... I ~ 1Cl,SS1,72 

?l ifAI~R.-.,1 1.7 ! '" 23 
24 399.8?5,30 I 24 24 
25 419-B?li,06 I ~ 25 
26 44e.Bl!4,56 i 26 " ------- --- ......._ 

- TABELA DE FVHCDES I!E CÇNFIJlltA 
-------- ··----.. 

F U H t o E s VEIH:IHENTOS IEPrESEIUM:AO 
----------·- ..... 
H - FF:rSJDEtllE I 243,421,11 237.t81,3t 
! ~ssrs;;.;~ t.) rRESIDEUIE I W.SIS,fl 124.811&,25 
! ' tfcofE D~ mrs. &E ttlltiNICloCI.O I .su.s1s,et 124.81i6,25 
UI .. t U?EIWHE!ir.'ft:TE' I 221.53'/,ft 193.413,15 
I .I1SSISSC•~ ~O· SLW(?.ItrriS~EHTE I l66,515,0f 124.886,25 

t>;!fE DA ~SSESSOR!A JIJ?.IDICA I 166.515,1t 124.886,25 
ti':!E O,\ ~U~lH•RIA INTERNA I 166.515,11 124.886,25 

!!11 - S'-CP.ET/110 DE A~~INISIP.ACM I 196.2p,tt 156.969,61 
AS~ESSOi ~) SECP.ETI•P.lO Ot IJlHI!IJSIIAt/10 I l42.m.H lft.l89,51 

!111 - t.f.tz'"!ETA~IV lt:CtHCO I 196.212,11 156.969,6f 
I t.55L>S"P. ~O SEC'ETAIIIO IWlltO I 142.tl5,ft 111.18'1,51 
!V - m::~am: CE COO?J~:iACAO I !66.~5,H 124.886,25 

tr:cFE tl: CCOP.DEHADoeit I 142.tss,H nl.est,5t 
! Cli~ft DE o:VJSAO I 122,651,H 73.591,H 
H'! - [-flEC'r.DO !EGICUAL I 192.212 ... 156.969,41 
!~II - LEl..EGi,,~~ EST ~DUAL I t&&.~IS,U !24.886,25 
!~lll - WRE~!tHAIHE REGIONAL I t4Ma5,H ltt.tBt,51 

I 
I 
I 

I 
i 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~'EXQ ~l(l D~ LEI , DE O( 1991. ·--------..:---·--.. ..;.:;. ... _,., ___ .. _______ .,____ -----------------·-
I 

Ta~rh dr Vrnclatntos ~llcavrl• aos .. rvldDrtl da I 
SIIDA!I • SllfiA!IA • SUOENE I 

GRUPO otlii'ACIONAL CATEGORIAS fliNCIOHAIS l 1------------------------.,.-----------------l 
I I SERYICOS ADMINISTRATIVOS I 
I t-------------·---·--·---------------1 
I , I I ftGtNTE DE I AGENTE Ot I AUXILIAR ~ I 

CUSSfS lEFERtk'CIA I HIVEL Sli'ERl~ .! Nlvtl IIEOIO I SEmCOS ADH, I GERAIS I SERVICOS C.ElAIS! 

A 
I 
c 
D 
E 

195.8~5,~7 

207.t06,71 
22M63,10 
233.266,91 
247.262,87 

112.9&6.15 
116.293,36 
119.782,U 
123.375,61 
127.176,84 ______ ..___ __ ·--------~~ 

11 

III 

f 
s 
H 
I 
J 

L 
h 
H 
o ,. 

276.934,47 
271.204,i1 
311.!63.S2 
329.t33.~3 
34?.h23,3~ 

i 142.326,09 
I· ·.15t.B6S,62 
t' ·159.917,61 
I 169,512,61 

179.643,78 --
370.351,03 
:iBI.46i,61 
392.905,49 
404.692,71 
416.833,54 

IS$,854,86 
·~7.'~~6.~2 
2?M6t,1'6 
2"'..3.~66,34 
247.262,2f 

fllllCOES ~E CÇ!iFIA~ 

---------
eo.ei2,73 51.8il4,77 41.446,48 
83.26B.&S 59.621.~4 42.669,73 
85.766,12 61.4e9,96 43.t71,63 
BB.339,f4 63.25~.28 45.20?,79 
S0.98?,2f 65.149,86 46.MB,42 

.. -------
95.538,73 68.407,35 48.980,87 
98.404,83 71.45?,57 5t.4~t.25 

Jil,356,9f 72.513.~ ~1.963,77 

164.397,75 74.751,59 5l.s;!2,72 
107,529,64 76.9f3.t7 5S.l~,36 ----------
112.m,IS 86.84:!,73 51.834,75 
!16.293,28 83.267.97 59.621,32 
II9.7S2,18 es.76&,e2 6!.<09. 96 
{2~.375,61 86.3~2.69 63.~52,:.'8 
127.076,8~ to.t89,2e 6S.t49r05 

.! 
------------------·...-~- ·-,-----

r 
I 
I 

OIRECAO 

Slli'ERIOR 

C A I G O 

ASSESSORA!f":.NTO 

SUPERIOR 

DIRECAO 

IHTERHEOIAIIIA 

fUNCAO DE 

ASSESSORAI1EIITO 

HII'fl HIEIAAOUICO VAtOi/G.~AT!Fitt;w\0 CCrll ·------·-----·---------

I 
I 
I 
t 
I 

I 
~ 
I 

I, RIIIEL 
2. ~'!VEL 
3, NlVR 
4. ~IVEL 
5. HIV!:L 

1. IIIJEb 
2; MIVEL 
3, MII/EL 
4. HIIIEL 
s. lllvtl 

428.444,~0 
.3BS.51S,6~ 
364.177,4. 
342.i~S:,2e 

321.33J,tt 

364.171,4t 
342.755,21 
321.333,61 
2??.910,81 
278.4t11,61 

·---------------------------I. HIVEL 
·2. MIIIEL 
3. 1111/EL 

51.413,28 
34.275,52 
!7 .131 ,1& ·--------

1. NIVEL 
2. HIVEL 
3. Nlvtl 

51.413,28 
34.275,52 
17.137,7& 



DIÁRIO DO CONGIU!SSO NACIONAL (Secjlo U) 

A.'DO XXU Dlt LEI . . 

11" o tutu III ICE 

IV Slli'EtVJI<If '" 
III r ASSlSTart 1St 

11 SEO:EJAJ:II '" tSI'CClt.LJSJA 

11/XIl!At llt 

I! ,, •• 

-----·-----··--- ·----~-----------TUda'ctr Vtndrr•tn ulltavris las nrvltNts tu tfttll•::ur 
JPfC, II~C. Ftll. FCP.P, FCP, L,A, rtlNAJ 

rw:.~. fLQ;;:AJ~ fiE, JS~. lPrA r OIAt, 
_______ __.: 

III}VtJSf C L AS St PAliAI I ' t • c J I E I I • 
~ 

I" ... 
l 

it:PDIOI 

""'l' I 
I 
I 
I 
I 
l 

I 
I. 
I 
I MILIU 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
t lSPECJlol. 
I 
1.:...-
I . I 
I I I 
I I 
I I 
I· 
I 
I A 
.I 
I 

I I 
I t • I I 
1--· 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I A 
I 
I 

I 
I I 
I 
I 
J-a••• 
I I 
I A .. 
I I 
I I 

III 
11 
I .. 
III 
11 
I 

"· III 
11 
I 

11~ 
11 
I 

I~ 
III 
11 
I 

IV 
III 
11 
I 

11 
~~~ 
11 
I 

IV 
III 
11 
I 

I 
I 
I 
1. 

c.m.tt 
432.313.2' 
:184.111,1$ 

)12.213,71 
IN,Sil.fs 
211.ll2',75 
l.f,f,toU,71 

>14.5<3,17 
ltf.tlt.ts 
JD,I7l,S4 
ISJ.Itt,tl 

JH.m.tt 
ltt.tl,,2t ,.,,..,,$3 
sn.m,ts· 
lli.t81,2). 
ssz.~." 
JU,&!J,24 

m.m,a 
121.141,52 
Ut.tf,,33 
112.! ... 15 

.... ~.11 
tv.aa.u 
JS2,117,SS 
tt.X5,33 

11,71$,65 
77.41&,2t 
11,32'-fj 
4t,31t,H 

,. COIUSsliO OF. rNTOS ECON0HtCOS. J 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I .... 
I 

-1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 

Agosto de 1991 



Ajloto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Terça-feira 13 4699 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-' O_Expedierite 
lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu do Banco Central do Bra5il relató
rios sobre endividamento Qos estados e municípios referelltes 
ao mês de julho do corrente ano. _ 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eoo: 
nômicos. -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso) Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas 
vezes falei nesta Casa sobre a grandiosidade da obra da Itaipu 
binacional, hoje já concluída, _em plena atividade, ge:rando 
cerca de 80 bilhões de quilowatts por ano, e consolidando-se 
como a maior hidrelétrica do mundo ~_a g~_a!or obra de enge
nharia civil do século. Itaipu é motivo 'de júbilo e orgulho 
para todos nós brasileiros. Quem vê o cenário fa:IitãSticó de 
ltaipu e penetra no conhecimento de _s_uas potencialidãdes 
e informações técniCas, etrl que ·se verifica particip·ar-ooin 35% 
de toda a energia elétrica produzida no País, -nãO põde deixar 
de admirar a todos os que dirigiram e eXecutaram este grande 
empreendimento, mérito de humildes operárioS~ engenheiros, 
administradores e dirigentes. 

Entre os inúmeros biã.sileiros a quem devemos a realiza
ção de Itaipu está uni cearense, nascido em fortale~, a 6 
de janeiro de 1918, iniciáitdo s_ua catreira ni1ljtar como praça 
da antiga e f~mosa Escola Militar ~o Realengo,_ donde passou 
a aspirante em.1937, chegando posterionD.ente ao-generalato. 

Era uni homem altamente diSCiplinado e trabalhador. 
Tinha o espírito inquieto" do-s ·executivos de alto nível. __ _ -· 

Fez parte das forças eXpedicionárias brasileiras na Segun
da Guerra Mundial. Ao realizar um Curso Avançado _na Esco
la de Infantaria do ExérCito norte-ainerícanõ; entre centenas 
de candidatos de mais de 86 paíSes, tíroil o primeiro lugar. 

Foi adido militar do Brasil em Washington e Secretário 
da Comissão Mista de Defesa do Brasil e EstadoS Unidos_, 
com sede, também, na capital americana. 

Li com pesar hoje a not(~ia do falecimento do Ministro 
José da Costa Gavalcanti, ocorrido no último sábado. 

A ele o País inuílo deve por tudo que realizou durante 
sua vida pública. . o_-~----

Foi SecretáriO dé Segurança de Pernambuco, Ministro 
das Minas e Energia, Ministro do Interior, Presidente da Ele
trobrás-e durante quase dois períodos de governos presiden
ciais foi o Presidente da Itaipu binacional, na fase mais deSa-
fiante de sua implantação. __ . 

Durante o seu sepultamento, ocorrido ontem, talvez por 
ser um dia de domingo, uma cerimónia simples, sem pompas 
militares conforme a notfci~ _que li, __ reuniu alguns amigos, 
e entre eles ouviu-se a afirniação: uverdade seja dita: se não 
fosse por ele, Itaipu jamais seria constniída". 

Na convivência parlamentar, aproximei-iniCie -costa Ca
valcanti, por intermédio de um amigo comum, o saudoso De
putado, Embaixador e Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Bilac Pinto. 

Acompanhando a sua obra e o seu trabalho, aprendi 
a admirar este brilhante militar que também foi um grande 
civil, um grande brasileiro, que procurou serVir ào Br3sil com 
dedicação e competência, despreocupado das repercussões, 
dos louros e da glória. i · 

Serviu ao País como quem tem por lema: "À pátria tudo 
se dá, sem nada pedir em troca." 

Quero também registrar, Sr": Presidente e Srs. Senadore!;i, 
que o Ministro José da Costa CáViilcanti muito ajudou a ser-
~ip<::_ --

0 Sr. Albano Franco- Pe~ite-me v. EX~ um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Ouço V. EÍ<' com pra
zer, nobre Senador Albano Franco. 

__ ~·~- ~ s~~ AniaD.o Fr8nco ~Nobre Se~ador Lourival Baptista, 
cjUero também me solidarizar Com V. Ex~ Com_o- se-nipre, coe~ 
rente e digno nos seus atos, faz aqui Qina homenagem póstuma 
á um cidadão brasileiro que niuito ajudou o Estado de Sergipe, 
inclusive quando S. Ex' era :Ministro e V. Ex~ Governador 
do meu Estado. Sou_ "testemunha porque acompanhei de perto, 
realmente, _não só o trabalho de V. Ex~, como também o 
do Ministro Costa CavãlCanti, que realmente; foi um doS- ho
mens públicos que mais ajudaram este País, pifriCipalmente 
no setor de desenvolvimento, inclusive quando ·exerceu as 
elevadas funções d_e Presidente da Itaipu. Itaipu foi um grande 
desafio ao qual apóloU desde a época da sua inauguração. 
V. Ex• faz justiça, ilobre Senador Lourival Baptista, ao home
nagear a figura do Ministro Costa _C~valcanti. 

O SR. LOI,JRIV AL BAPTISTA-Muito grato, eminente 
Senador Albano Franco, pelo depoimento de V. Ex• a respeito 
da ajuda que deu ao Estado de Sergipe, aquele saudoso e 
eminente homem público, o MiniStro José da Costa Caval
canti. 
____ O Ministro Costa Cavalcanti sempre deu a maior recepti

víd~ade aos pleitos qUe lhe- submetia e em con-üência disso, 
em_ razão do_ seu entusiasmo e de sua sensibil"idade para as 
obras relacionadas com a sua região, com o-Nordeste, foram 
possíveis, muitas realizações que trouxer;un grande benefício 
para a infra-estrutUra e -o saneamento b_ásico indispensáveis 
ao d_esenvolvim~nto de Sergipe. 

Nesta hora de pesar pela -sua Dforte, -reitero-lhe, mais 
uma ve~, agora da tribuna do Senado, o meu reconheciménto 
e a minha gratidão, nesta hora em que reverenciamos a sua 
memória de cidad~o e homem público, honesto, íntegro e 
que muito tr::abalhou pelo progresso de nosso País. -

-A. D. Haidea, seus filhos e demais familiares externo 
os meus sentimentos, afirmando-lhes que José da Costa Caval
cant_i_ cumpriu com- dignidade e autruísmo a sua missão, como 
cidadão político e.homem público: 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)·- Concedq a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o-seguinte discursn._)- Si", Presidente, Srs. Senadores, uma 
das frentes de trabalho que têm merecido. atenção de setores 
da sociedade tefere-se. ao· atens;limento às pessoas idosas. De 
fato, na década de 80 houve um processo de __ conscientização 
sOOre as necessidad_es físiCas,- psíquicas, afetivas desse ~~fegui
mento da população. Assim é que, em 1986, sob a inspiração 
do entãp Ministro da Previdência Social e so~· a oriep.tação 
de médicos e assistentes soci;Hs especializados, ie.alizou-se no 
País um semináiiO nacional que teve por objetivo --definir a 
política social para o idoso no Brasil. 

Até essa data, a questão da velhice era restrita a algumas 
ações de.caráter filantrópico; a filosofia disseminada era de 
cunho caritativo, voltada para irtsta1ar o idoso em instituições 
asilares, onde ele ficava isolado como um doente mental, 
incapaz de participar da vida familiar e comunitária. Aliás, 
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a palavraidoso ficou carregada de conotações negativas -
do mesmo modo que a palavrameoor, hoje, para se referir 
a crianças carentes. - -

Srs. Senadores, felizmente, há muito essa mentalidade 
preconceituosa vem sendo suplantada por uma melhor com
preensão dos fatos da 3• idade, embasada em estudos_ sério_~ 
realizados no mundo inteiro. N:ão foi por acaso que essa trans
formação se deu; antes, ·a ne-cessidade de lidar com o gradual 
crescimento das populações mais velhas determinou a mu
dança de atitude, tanto dos governos quanto das famílias. 

O fato é que,· no Brasil, a valorização da capacidade 
dos idosos, a sua inclusão como possíveis prestadores de servi
ços adequados, a participação nas decisões comunitáriaS, entre 
outras, foram idéias estabelecidas nessa movimentação de al
guns anos atrás. E a sociedade, nessa ocasião, já despertara 
para a problemática, tanto que verificamos, no moineilto das 
discussões préviaS à efaboração do texto constitucional, inten
sa participaçãO de entidades e particulares, com contribuições 
que resultaram em dispositivos favoráveis aos mais velhos, 
dentro dessa visão isenta de preconceitos. 

Hoje, Srs~-Selladores, devemos artipliar nossa visão desse 
item da nossa conjuntura social. Urge façamos uma -avaliação 
do que efetivamente nludou com relação à políticil social volta· 
da para essa faixa; urge tambéin repensarmOs com seriedade 
noutros a$pectos relacionados com as pessoas --m-ais velhas, 
diferentes daqueles especificamente voltados para a assiStência 
so~ial, 

E por quê? Senhores, estamos diante de Uma rea~dade 
nova, referente à população brasileira, até aqui conSideiada 
predominantemente jovem. Mudanças significativas na- com..::
posição demográfica estãO ocorrendo, comprovadas pelas pes
quisas do IBGE. Assim, de 6,3% da população total em 1980, 
as pessoas de 60 anos ou mais representarão, no início do 
próximo século, nada menos que 13%, segundo as projeçóes 
oficiais. Isso se deve, em parte, ao aumento da expectativa 
de vida, graças aos progressos da medicina; papel de destaque 
nesse processo, entretanto, é o representado pelas mudança's 
nos níveis de fecundidade, ·que se vêm acentuando a__ p~rtir 
de 1980. Os dados do IBGÉ evidenciam redução do número 
de ftlhos, em termos globais, da ordem de 25%, tánto nas 
regiões urbanas quanto no campo. ___ -

Assim, na esteira dos países mais desenvolvidos, o Brasil 
vem assistindo a uma queda no ritmo do crescimento da popu
lação assim como ao seu e'nvelhecimento. 

Aí está, senhores, a principal razão por que precisamos, 
agora, preparar respostas para as demandas por atenções e 
serviços dos cidadãoS brasileiros do futuro que se av~inha. 
Estabelecer novas políticas levando em consideração essas 
alterações na fisionomia da sociedade constitui um desafio 
para os governantes de. hoje e de amanhã_._ 

O primeiro passo, quando tratarmos de política social 
voltada para os idosos, é distinguir, nessa categoria geral, 
segmentos diyersos, dos quais destacall!os: aqueles que têm 
carências financeiras graves para sua subsistência - os mais 
pobres, que fazem parte de grandes camadas da população 
brasileira; aqueles que, por recursos próprios ou familiares, 
dispensam ajuda financeira da sociedade ou do serviço social 
do Estado, mas que (êm necessidades de outra ordem -
necessidade de cuidados médicos ou psicológicos, necessidade 
de convívio social, necessidade de se sentirem úteis, de preen
cher o vazio que em geral a aposentadoria acarreta; aqueles 
que, graças ou a um desenvolvimento intelectual mais ~levado 
ou a boas condições físicas e psíquicas, querem continuar 

trabalhando em sua profisSão, apesar das naturais limitações 
irilpostas pelo correr do tempo. 

Os pertencentes às camadas sociais mais baixas, ou mais 
carentes. têm sido contemplados com benefícios da legislação. 
Como todos estamos bem lembrados,_ uma ~as características 
da nQv3 Constituição na área soCial é a garantia de direítos 
mínimos àqueles que tiverem real necessidade. Assim, é pre
visto amparo aos mais velhos, a quem se assegura um rendi
mento mínimo in_dep~~dente de contribuições prévias, sem 
esquecer que o atendimento deve dar-se de preferência no 
seio da própria família. 

Mas, senhores, esse grancf:e -~vanço legal não alcançou 
efeltos práticos. Infelizmente, a grande maioria dos idosos 
que se encaixam como beneficiários desconhece seus dire,itos 
de cidadão -:--:_não sabem nem a quem se. dirigir para receber 
a quantia com que ª sociedade contribui para ampará-los. 
Essa forma de pobreza, a que vive na marginalidade, não 
foi e dificilmente se"rá amenizada pelos mecanismos da política 
social, e tudo isso devido ao alto grau de ineficiência dos 
programas sociais até agora planejados, à grande demora no 
processo de regulamentação dos dispositivos constitucionais, 
ao grande distanciamento entre os responsáveis pelos progra
maS e seus virtuais clientes beneficiários. É de; nqssa autoria 
um projeto de lei em tramitação nesta Casa que ftxa diretrizes 
par~ a política de assistênçía ao idoso, atendendo aos preceitos 
constitucionais. Mas ainda é insuficiente;- _ _ _ _ ___ -

As possíveis soluções para esse contingente mais rieces
sitado só serão alcançadas mediante um alto grau de conscien
tização da sociedade, que deverá escolher, para seus dirigentes 
políticos, cidadãos realmente voltados para o bem, cidadãos 
capazes de reconhecer que o verdadeiro desenvolvimento se 
mede pela qualidade de _vida do seu povo. _. 

Entretanto, enqüanto isso não acontece, e -pieCisopelo 
menos levar às camadas_ pobres o conhecimento dos seus direi
toS. É preciso divulgar, entre os i~osos carentes, os meios 
de obtenção dos recursos financeiros -que a Constituição lhes 
assegura. 

No que concerne a diretrizes políticas quanto aOs ínte
grantes do segundo grupo social, aqueles de classes média, 
têm-se verificado algumas experiências no sentido de atender 
às necessidades que eles apresentam, bem ·diferentes daquelas 
dos mais carentes. 

Tardiamente, a sociedade e o Governo começaram a se 
preOcupar com essa corte de cidadãos, a perceber que, embora 
possuidores de recursos financeiros medianos, eles tinham 
direito a melhorias no seu modo de viver. 

Tradicionalmente, as familias·de classe média se ocupa
vam dos seus idosos, e tal atitude parecia bastar para ate~der 
aos reclamos dessa faixa etária. Entretanto, a medicina pstco·s
sóri:Jli:tica cOmprovou que os problemas da terceira idade eram 
em grande parte decorrentes da inativi_d~de em quC: perma?~
ciam, da vontade de se sentirem solicitados, útets, partici
pantes. 

Senhores, nós, senadores, somos considerados o~ ~ais 
velhos da Casa embora contemos, entre nós, com JOvens 
de 35 anos. Mas: aqui, trabalhamos pelas causas que julg~~os 
nobres estamos continuadamente em debates, em reumoes. 
-PÕr iss~, o estigma da idade. Dão nos atinge, e até nos. esque .. 
cemos de que a -força da juventude já não nos é própna. 

Imaginemo-nos encostados em nossa casa, sentindo-nos 
alijados do processo polftico, e passaremos a compreêbder 
aqueles que se sentem inúteis. · · · 
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Precisamos apresentar càmínhos políticos para atendi
mento a idosos de quaisquer níveis· SOciais; eles têm muito 
em comum. 

Pemliti-me esSa digressão, mas retomo ó fio- das minhas 
reflexões, abordando a questão dos idosos çla classe média. 

Causa preocupação o fato de que o crescimento do núme
ro de pessoas idosas coincide com profundas alterações na 
estrutura familiar. Tempos atrás, as familias nu-C1eãres eram 
normalmente constituídas de pais - com função de trabalhar 
fora; mães - com função de zelar pelo seu lar., seus filhos, 
porvenrura na comp;tnhia de seus pais ou sogros idosos; e 
filhos. Se antig3mente a mãe permanecia como guardiã do 
seu lar, hoje, com a evolução dos costumes e as. pressões 
porbeoesses materiais cada vez maiores, as mulheres deixam 
suas casas para se dedicarem a uma prqfis~ão. 

Toda essa modificação no quadro das famflias tem contri~ 
buído para incentivar um desejo, antes~ latente no meio das 
pessoas idosas, agora manifesto, de tocarem suas vidas de 
maneira· mais independente. Não constitui grande surpresa 
a recente -constatação do _IBGE, por conta da Pesquisa por 
Orçãinerifo Familiar, de que cerca de 75% das pessoas de 
60 anos ou mais, sem problemas de saúde, vivem ou sozinhas 
ou com um companheiro de idade aproximada à sua. 

Para esse contingente, a criação de centrais de convi
vência tendem a obter bons resultados. Um exemplo dessa 
boa medida foi adotado no município vizinho de Anapólis 
onde, com recursos não só da prefeitura mas também da comu
nidade' funciona um centro J para onde afluem pessoas de 
todas as classes sociais. Ali são desenvolvidas atividades arte
sanais, artístiC?s; são confeccionados artigos de culinária, de 
costura, de tapeçaria; são promovidos cursos, festas, encon
tros; são aproveitadas potencialidades de canto, dança e de
sempenho teatral... 

Aliás, o vizinho estado goiano mostra-se· pioneiro no aten
dimento à terceira idade. Encontra-se em pleno funciona
mento, por incentivo do Governador !ris Reiehde, o Cçnselho 
e-stadual do Idoso, que vem treinando as prefeituras nã-organi
zação das comunidades de idosos, para atender desde as faixas 
pobres até as de recursos médicos da população idosa. Essa 
experiência consiste em constrliír, dentro dos conjuntos habi- · 
tacionãis, uma quadra especial, com pequenas casas de quarto, 
sala, cozinha, banheiro, onde um idoso ou um __ f&sal idoso 
passa a viver, independente, sem, contudo, isolar-se -pois 
está no centro do conjunto habitacional, onde, na maior parte 
das vezes, habitam seus familiares. Nessas quadras está im~ 
plantado um centro de lazer, um serviço de,.tendimento médi
co~ um espaço para plantio da horta comunitária, -um cenrro 
de aproveitamento de habilidades artesanais. O aprimora
mento dessas medidas é sempre discutido- recentemente,de 
25 a 27 de junho último, teve lugar o V Encontro Goiano 
da 3• Idade, que contou com conferencistas todos com idade 
superior aos 60 anos. - - -

Do qtesmo mqdo que nos preocupamos com as crianças,, 
temos que dar atenção aos idosos. IniciatiyaS de natur~ 
das que ,es.tão .sendo realizadas em Goiás deve .s~r- ~stimuladas _ 
no Brasil mtetro. - -

As conquistas da medicina acreSceritaram ànos à média 
de vida das pessoas. Cumpre~nos, agora, como políticos, acres
centar qualidade a esses anos de acréscimo .. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o terceiro segmento- da 
população mais velha, aquele representado pelos mais bem 
aquinhoados, seja no campo financeiro, seja i:to campo iritelec~ 
tual, seja no campo da saúde física e mental, merece especial 

·atenção, nesse momento da nossa História, quando lutamos 
por uma arrancada fora da estagnaçã9, quando nos premem 
os anseio:S pelo deseny_ol_vimento. 

Explico-me. Recentes pesquisas médicas Comprovam que 
~-pessoas mais Velhas, dentro de determinadas condições, 
conservam boa capacidade de trabalho. O cérebro humano, 
desde que não sofra alguma doença específica, e que seja 
mantido em atividade, mantém indefinidameri.te suas funções. 
São falsos os conceitos amplamente disseminados de que o 
cérebro entra em fatal declínio com a idade madura. Uma 
experiência doNatiooal Institute on Aging, nos Estados Uni~ 
dos, revelou surpreendentes resultados de suas pesquisas. En~ 
tre trabalhadores de várias idades, o_~ estudos comprov_ar~ 
que as funções intelectuais dos mais velhos eram as mais desen
volvidas, devido_ aos constantes des_afios propostos no traba
lho. Em outro grupo pesquisado, este só com pessoas de idade 
mais avanÇada, cujas atividades cerebrais haviam deteriorado 
em conseqüência da falta de atividade, o resultado obtido 
após essas pessoas serem colocadas_ çle_ novo em atividade, 
diante de desafios, foi altamente positivo: seus cérebros reco
braram os níveis de funcionamento, na área da memória, 
do raciocínio, da aprendizagem, tom.o-·se tivessem 18 anos 
de idade. 

Portanto, se as pessoas mais_ velhas _tiveremcbaDce de 
viver numa estrutura social, familiar e profissiõi:Ial adequada, 
poderão continuar a produzir no seU tamo profissional até 
o fim_de suas vida.s -e sua qualidade de vida será enriquecida, 
as taxas de morbidez serão reduzidas, e toda a sociedade 
ganhará com isso. 

Entretanto, formou-se no seio da nossa sociedade o falso 
jUíZo ae-que os idosos são de reduzida competência, são lentos 
e pouco produtivos. As ofertas de trabalho são reduzidas à 
medi_da que a idade avança. Perde-se a enorme experiência 
que só a longa Vida pode formar. 

No Brasil, temos exceltntes exemplos de que, não impor
tando se a id:ide avança, a destreza, a inteligência, a lucidez 
perrilanecem:-Dr. Eurícledes Zerbini, que permanece salvan~ 
d.o vidas com suas mãos precisas de mestre cirurgião; Dr. 
Eugênio Gudin, que aos 100 anos permanecia redigindo os 
maiS lúcidos artigos -de economia nos jornaiS; Dr. Alceu de 
Amoroso Liina, cujas aulas enfeitiçavam ·os jovens; nosso 
saudoso Afonso Arinos, que nos deu as ma_is sábias lições 
de convivêi.Icia humana. 

E temos sobejas provas de que, quando excluem do seu 
meiO a sens~tez, a ponderação dos mais velhos, os mais jovens 
tendem ao fracasso. Por não acreditarem nessa verdade, a 
equipe âos -ecohomlstãs que propuseram tantos planos está 
~margando sua derrota, após levar o País â mais desastrosa 
das situações. - - . _. -· _ 

E o que pensam os mais ·velhos a respeito? Pesquisa de 
âmbito nacional foi realizada nos· Estados Unidos na força 
_de trabalho. Ressalvad~s as dife"rençis Cult~rais, podem-:.se 
tirar, quanto aos trabalhadores brasileiros, cOnclusôes seme
lhantes ãs lá alcançadas, que asseguram o seguinte: três quar
tos de todos os tr~balhadores prestes a se apOsentarem deseja
riam continuar dedicando parte do seu tempo ao trabalho. 
nesejaln, sJ.m; ma1cu flexibi,Iidãde de horário, o que é com
preensível; mas a primeira condição para continuarem na ati vi

-da de profissional é serem valorizados, isto é, não serem subes
timados ou considerados dependentes: 

Está em infció" de discussão o projeto de fixar uma idade 
mínima para aposentadoria. Ao mesmo tempo em que esse 
tema vai ocupar amplos espâços, dev"emos ~nvidar esforços 
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(lllra descobrir méios de aproveitar a força de trabalho que 
o crescente número de idosos vai representar em futuro pró!(i
mo. No Japão, onde a população apresenta as mais claras 
tendências ao envelhecimeD.to dentre as nações desenvolvidas, 
a mudança de mentalidade no meio empresarial se verificou 
a- partir dos anos 70. De fato, as autoridades lançaram uma 
política positiva de emprego, visando a retardar a ap<:>senta
doria, a conservar as pessoas em atividade profissiOnal. São 
comuns os empregospor toda a vida - o profisional s6 se 
afasta quarido quer, sendo estimulando a trabalhar até avan
çada idade; ao-- mesmo tempo, são criados novos empregos 
adequados ãs pessoas idosas. VerifiCa-se ainda que, nas em
presas de pequeno porte, um terço dos_ empregados tem mais 
que 55 anos. (iilfófriiições ·colhidas na RevistaFuturibles, de 
novembro/88). 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a experiência, a- habili
dade e o bom-senso das pessoas mais velhas têm que ser 
valorizados, utilizados. Há inúmeras funções de assessoria, 
planejamento, supervisão, manutenção organizaciOnal, trei-
namento ... apropriadas para essa faixa etária. - · 

Temos que tomar cOnsCiência das mudanças que se estão 
operando na sociedade, a fim de adaptar nossa discussão polí
tica às necessidades que essa sociedade mais madura apresen
tará num futuro próximo. Sem isso, ficará muito difídi enfren
tar os problemas que o número crescente de idosos apartará. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. -

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB --AC.-Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Lei 
de Diretrizes Oiçamentáfi3s, e-m seu art. 16, inciso UI, prOíbe 
transferênciaS de recursos da União para estados qUe não 
tenham atingido pelo menos 20% de receitas orçamentárias 
próprias, dentro do universo fiscal a cada ano, ou seja, quem 
enfrenta situação de penúria é condenado à morte por inani
ção, absolutamente privado de qualquer recurso capaz de me
lhorar as condições e. perspectivas de sobrevivêncíarde seus 
habitantes. 

A conseqüência ínevitável já se faz sentir, atingip.do, co
mo era previsível, as unidades mais pobres e abandonadas 
da Federação: Roraima, Amapá, Tocan:rins e Acre, qUe -ainda 
estão longe do índice fixado pela insensibilidade dos tecno
cratas de sempre. 

Esse dispositivo draconiano já constava do texto inicial 
da LDO, encaminhado pelo Presidente da República ao Con
gresso Nacional, no primeiro- semestre - e, entãO,- ~lertei 
as duas Casas, os ri-obres- se-nadores e deputa-dOs, inclusive 
os membros da Comissão Mista de Orçamento, para seus 
resultados catastróficos.~ _Não se perdeu tempo_ e a emenda 
que apresentei foi a primeira dentre as milhares de alterações 
propostas ao então projeto. 

E o que dizia a Emenda n~ 0001-9, por mim apresentada 
ao Projeto de Lei de Dire_tri:ZeS Orçamentárias? Justamente 
propunha reduzir de 20%~ para 10% a receíta trioúTária míni
ma, para habilitar os estados à percepção de recursos federais 
via transferências por convênioS, acordos, ajusteS ou instru
mentos congéneres; na ocasião, preferi acreditar que tudo 
não tivesse passado de mero.equívoco dos cientistas econó
micos da antiga equipe. E·disse isso najl!stificaçãO: ''A redação 
original incOrre, evideiltemente, em equívoco, por descon
siderar a realidade e as con,diç6es orçamentárias dos estados 
mais pobres da Federação, como o Acre". Adverti, então, 

para as perspectiVãS "trágicas que Se ofereciám no teXto conde
nado pela Emenda n~ 1, assim me expressando: 

"O piso cuja redução ora se promove, destarte, significa 
_ inviabilizar, de modo _irx:e~ediª!_el ~-cruel, qualquer aspiração 

- de sobrevivência do Estado do Acre e dos brasileiros ali resi
dentes - e este, certamente, não pode ser o objetiVo de 
ninguém, mesmo em nome de princípios monetaristas ortodo
xos ou heterodoxos." 

Lamento, hoje, haver-me equivocado em um ponto, e 
lamento, mais ainda, haver acertado no outro: errei ão confiar 
no bom senso e_ no espírito de justiça dos economistas e de 
parlamentares do Brasil rico; e acertei, ao prever que os núme
ros. originais, se_ mantid9s na redação firial, significariam dias 
difíce"iS,~ desesperadores, para o Acre e outros estados meno~ 
~privilegiados desta Federação. 

O .Governador do Acre, meu adversário leal e franco, 
a quet1J. faço, em t~oca, oposição :firme poréin __ construtiv_a, 
enviçu dramático apelo ao_Presídente da República, no sen
_tido de que mande liberar os recursos oriundos de convênios 
celebrados entre o estado e a União, a despeito daquela norma 
superveniente. Lembra o Sr. Edmundo Pinto que diversas 
obras já haviam sido licitadas, e sua execução, até mesmo, 
está se. processando, fundamentalmente trabalhos oriundos 
de acordo com o Mínistério da Educação e o Ministério da 
Saúde -justo as áreas mais dramáticas da realidade acreana! 

~O Sr. Esperidião Amim- permite V. Ex• um aparte? 

. O SR. NABOR JÚNIOR- Concedo o aparte, com muito 
prazer, a V. Ex' 

O Sr. Espiridião Amim - Senador N abOI-~) úniÕr, eu 
gostaria de fazer dois registras em função do pronunciamento 
de V. Ex• O primeiro enaltecendo a altivez do político, que 
foi -Qov~rn-ª~or ao inesmo tempo em que governei o meu 
Estado - V~- EX' era governador do Acre na mesma época 
-, e$perfto público de V. EX' que, independente de diferenças 
partidárias com o atual governador, meu correligionário, foca
liza, neste momento, uma questão de essencial importância 
para os estados novos, ou os novos Estados do Brasil: Acre, 
Roraima, Tocantins especialmente, mas não exclusivamente, 
posto que o Amapá também tem problemas semelhantes. O 

· segundo registro é o de que ontem tive oportunidade de con
v:ersar com o Governador Edmundo Pinto neste mesmo local, 

---.quando aqui se realizava a convensão do nosso partido, e 
S. EX' me relatou, sob o seu ponto de vista, o drama que 
o Estado do Acre e o~tros já mencionados estão a viver. 
E eu ll~e fiz, então, _uma ponderação que gostaria que V. 
Ex• considerasse no curso do seu pronunci~ento. O Senado 
é, acima de tudo, a Casa da Federação. Esta Casa tem como 
razão fuitdamental da sua existência a representação-dos esta~ 
dos da federação, independente da sua dimensão, peso políti
co, população etc. Esta Casa, portanto, tem na Federação 
a sua razão de ser. Por isso sugeri ao Governador do Acre 
~_e tomo a liberdade de passar-lhe esta sugestão para que 
V. Er, com muito mais propriedade, considere -e dê conse
qüência à sugestão para que, pelo menos no âmbito da Comis~ 
são de Assuntos Económicos que integramos e talvez no âmbi
to- da Comissão de Defesa Nacional, ou no próprio plenário, 
os governadores desses estados, que éstão a sofrer esse tipo 
de problema que V. EX' salienta, tenham a oportunidade de 
colocar os seus argumentos em prol de uma providência que 
só o S_eni:t.do_como instrumento político, a meu ver, pode 
tomar. Era a sugestão que objetivamente gostaria de aduzir 
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ao pronunciamento que V. E~ faz, repito, com dem.on_sttação 
de grande espírito público; 

O SR. NABO R JÚNIOR- Muito obrigado ao oportuno 
aparte de V. Ex• e concordo com sUà -opiriião- a respeito da 
necessidade de inovar-se o trato das questões federativas. No 
caso específico da atenuação das draconianas exigências da 
LDO, qrie tanto maltratam os estados mais pobres, a solução 
imediata está em se corrigir a citada Lei de DiretriZes Orça
mentáriaS, basicamente nos termos da minha emenda, quando 
da tramitação do então projeto, a qual não foi acolhida pelo 
relator. Se houver entendimento geral desta Casa- ou até 
mesmo do Presidente da República, a quem certamente o 
Gov•ema-dor do Acre subnt~terá a apreciação desse assunto 
- poder-se-ia modificar o infausto inciso III do art. 16 da 
LDO, ou seja, reduzir de 20% para 10% da obrigatoriedade 
da participação da receita prõpnã-aos estados nos respectivos 
orçamentos. Não fazê-lo corresponde a inVfabilizar, de fato, 
todos os convêniOs que a União poderia celebrar com esses 
estados, notadamente nas áreas de educação, da saúde, da 
assistência social. CitO, mais uma vez; o-caso do Acre, onde 
se usou todo -o esforço do governador e da máquina arreca
dadora do estado em julho, que acabou sendo o mês em _ 
que a receita mais cresceu no corrente exercício, pois 6 íi:tdice 
alcançado foi de apenas 12% da receita global. Creio que 
outros estados, como Roraima, Tocantins, Amapá, estão na 
mesma situação do Acre, e haverão também de desenvolver 
gestões no sentido de superar essa dificuldade que lhes está 
causando grandes prejuízos. Agradeço o aparte de V. Ex• 

Não posso deixar de aduzir integral apoio às pretensões 
do Governador do Acre. Minha oposição, nunca é demais 
repetir, é política e pilrtidárià, jamaiS aâministratiVa. A paixão 
das campanhas, não deve ecoar no trato das causas q~_e interes
sam à coletividade, como essa que trago à consideração dos 
senadores da República. 

Em sua exposição de motivos, o Governador Edmundo 
Pinto mostra ao Presidente da República o absurdo dessa 
política, pois justamente os meriOs desenvolvidos sã9 margina
lizados num processo de redistribuição de recursos públicos, 
uma inversão da saga de Robin Hood, porque tira mais dos 
pobres para dar mais aos ricos; uma transfusão de sangue 
às avessas, que seca as tristes veias dos doentes para injetar 
plasma redivivo em quem dele menos precisa. 
~ Retorno, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aos criteriosos 
termos da mensagem do Governador do Acre _aQ- Presidente 
da República: "Em função da baixa capacidade de investi
mento na área, a arrecadação tributária do estado margeia 
os níveis históriGQs _de 12% em relação à receita global, o 
que nos força a um constante apelo à União para auxiliar-nos 
em nossas realizações em prol da sociedade. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Concede-me V. Ex~ um aparte? 

. O SR. NABO R JÚNIOR- Concedo o aparte a V. EX', 
ilustre Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro --Senador Nabor Júnlor, estava 
no gabiriete, ouvindo o discurso de V. Ex~, e não pude conter
~e. Apressei-me a Vir ao plenário para parabenizá-lo pelo 
oportuno pronunciamento em defesa da pobreza de nossos 
Estados. Por viver a mesma realidade, gostaria de emprestar 
aqui a nossa inteira solidariedade, e recebê-la de igual forma 
para os Estados da Amazônia, principalmente aqueles que 
foram territórios, coinõ o ACre, Rondônia, Roraima e Amapá. 
É inconscebível que recebamos essas medidas de cima para 
baixo, sem mostrarmos a nossa insatisdação. Falo em nome 

de todos os Senadores e Deputados desses Est3.dos pobres, 
dessa região sub-desenvolvida de nosso País, perseguida pelos 
interesses internacionais que priorizam a internacionalização 
da nossa Amazônia como defesa dos seus próprios interesses. 
Que isso- e constitua num fator de engessainento _do nosso 
desenvolvimento. Não é possível permanecermos imõbiliZa
dos neste momento de dificuldades imensas por que atraves
samos. Solidarizo-me com V. E_x• e digo também que o Ama
pá, como o Acre, Roraima e Rondônia, haverão de se mibi~ 
lizar na direção da remoção desse obstáculo, dessa sangria 
que constitui essa proposta, nessa intenção do Governo Fede
ral de nos ~ubt_rair substanciais recúrsos para financiar o ndsso 
desenvolvimento. Seitador Nabor Júnior, venho aqui dizer 
que, se o Acre que há mais tempo do que o Amapá é Estado 
e que somente agora, através do esforço de_ vários governa
dores que por lá passaram, inclusive V. E~, conseguiu chegar 
ao patamar de 12% da receita operacional, da receita do 
Estado, imagine o que é o Amapá, que até o ano passado, 
até o começo desta legislatura, se encontrava na condição 
de tefri.tório, dependendo inteiramente do Governo Federal, 
não havendo um centavo sequer de outras fontes, a não ser 
9-o Governo Fed~ral. Não temos t!IIl p3:rque industrial, comér
cio, agricultura, não temos nada que sustente o desenvol
vimento. No .momento mais _difícil de nossa existência como 
Estado, que é a construção da inf:ra-_estrutur~_,_ quando mais 
se precisa do Go:Vemo Federal, quando mais se precisa do 
apoio do Governo, vem essa proposta -de subtrair de nossa 
única fonte praticamente essa sangria, de praticar este ato 
que recebe de nossa parte total repúdio. Apóio aqui o pronun
ciamento de V. E~ e sei que O faremos secunbdar pelas vozes 
- não só pela minha --:- de todos os representantes desses 
pobres Estados da Região 

O SR. NABOR JÚNIOR - Eu é que agradeço o aparte 
de V. E~ e gostaria de ressaltar ainda o fato de que, na 
verdade, esses Estados da RegiãO Norte, como Acre, Rorai
ma, Amapá e Tocantins, não têm, realmente, condições de 
atingir, em curto espaço de tempo, esses 20% de receita pró
pria estabel~cidos. na Lei de Diretrizes Orçaritentári8:S_. -

.O o'ovemo Federal -· com uma estrutura arrecadadora 
muito maior, com a capacidade cie eiiiitir papel - moeda, 
além de obter empréstimos exteritos e de incrementar de ma
neira generalizada os impostos, pois quase diariamente toma
mos conhecimento de medidas do Governo visando aumentar 
a arrecadação de impostos - o Governo Federal, repito, 
está enfrentando déficit. Se a União está em dificuldades finan
ceiras, imaginem esses Estados, cuja eçonQmia se baSeia no 
extrativismo, 'lue é uma_ atividade em decadência na Região. 

· NO qué tailgi ao. Estado do Acre, sua economia dePende 
majoritariamente, ainda hoje, da barreira e da castanha, rique
zaS desprezadas pelo próprio Governo Federal, que as abando
nou ;\ própria sorte, e, portanto, vive-se uma situação de 
indigência. 

Hoje, o Acre prOduz uma quantidade pequena de barra
cha. De maior Estado produtor do Brasil, com cerca de 15 
mil toneladas anos, hoje produz somente cerca de 5 mil tonela
das. Quanto à castanha, ném se fala é um produto que não 
tem garantia de preço nem de financianiento, e sua-cotação 
sofre oscilações tantos no mercado interno como no mercado 
internacionaL 

Então, como é- que se pode exigir um Estado que viVe 
exclusivamente das atividades governamentais, possa atingir 
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receita própria de 20% no conjunto da sua arrecadação orça-
mentária? -

É, portanto, um exigência descabida. Por essa razão, 
apresentei a emenda no:> 1 ao então Projeto LDO, reduzindo 
esse patmar de 20%_para 10%. Mas, infelizmente, a insensi
bilidade do Relator e a força originária do Governo Federal, 
autor do texto enfim mantido, não permitiram que minha 
proposta fosse aprovada. Se ela tivesse diso acolhida pelo 
Relator, e pelo Plenáiio, nãO estaríam_os aqui lamentando 
a tragédia social de Estados como o Acre, Amapá, Tocantins 
e Roraima estarerri perdendo bilhões de cruzeiros de repasses 
de recursos destinados ao desenvolvimento das atividades edu
cacionais_. de assistência médico-hospitalar, de habitação, etc. 

V. Ex~ tem razão: nossos Estados são carentes, preCisam 
de ajuda da União. Qual é, Aliãe o Estado que não precisa? 
Outro dia, ouvi declaração de um Deputado do Distrito Fede
ral, dizendo que Brasília depende, para sua manutenção, de 
repasses da União da ordem de 50%. São Paulo, considerado 
o Estado do País niaiS pujante economicamente,- tãiriOém de
pende de recursos do Governo Federal. Recentemente o Presi
dente visitou o Paraná, cfilde assinou convênios com vários 
municípios, repassando recursos- para a área de infra-estrutura, 
saneamento, e habilitação. Todos os Estados da Federação 
dependem, portanto, de repasses do Governo Federal. Não 
se pnde alegar que os pequenos Estados, os que anteriormente 
eram Territórios,- dependem exclusivamente de recursos da 
União; eeles também têm suas receitas Próprias- no·e-ht3nlõ; 
como praticamente não têm indústrias; como o comércio é 
incipiente e as atividades económicas são baseadas no_setor 
primário, dependem, evidentemente, de repasses da União. 
Se considerarmos os valores absolutas, o que a União gasta 
com meu Estado talvez não represente 10% do que gata com 
o Estado mais desenvolvidos do País. 

Ainda com relação à s.j.tuação concreta decorr~nte do_s 
termos da LDO, pleito semelhante fo1 énCãmiiJ.hado, ao mes
mo tempo, pelo Governador ao MinistrO da Justiça e coorde
nador político do Governo Federal, Senador Jarbas eassa
rinho, que certamente não desconhece a gravíssima sitllaç_ão 
da terra onde nasceu, pois tem em Xapuri suas jamais riegadaS 
raízes. __ 

Nese outro documento, o Governador Edmundo Pinto 
apresenta um dado ainda mais inquietante: a folha de paga
mento dos servidores estaduais está na ordem de 80% da 
receita orçamentária total e qualquer investimento, portanto, 
depende das transferênciãs a partir do FPE e de convênios 
com repartições específicas da União. . 

Fora disso, não haverá alternativa- senão mais miséria, 
mais fome, mais desducação, mais violência, mais desespero! 

Os emocionados e cosntantes apelos em favor úa Ãma-_ 
zônia precisam encontrar--respaldo em ações concretas, por 
parte do Governo Federal e dos organismos de desenvol
vimento económico-social da União- e não podem ser tolhi
dos por tecnicismos insecíveis, como esse piso absurdo, de 
20% de receitas próprias para que um Estado se habilite a 
receber ajuda federal. O Acre só atinge, hoje, com imensos 
esforços de fiscalização e tributação, 12%; esses oito pontos 
percentuais que faltam podem parecer irrisórios para os grãn
des Estados do Leste e do Sul, mas, para nós, dignificam 
uma sentença de pobreza perpétua. 

O Governador do Estado do Pará, Jader Barbalho, aler
tou a consciência nacional para a gravidade do problema ao 
repudiar, na festa de sua posse, os discursos sem recursos, 

palavras vãs e fantasiosas de quem fala daquilo que não conhe
ce, ou, pior ainda, mascara uma realidade que sabe teriebrosa:: 

___ É_ hora de se tomar consciência da realidade amazónica, 
de graves problemas eternizados em detrimento dois desbrava
dores que, ainda hoje, viVem ao relento administiâliVõ, sujei
tos às intempéries de uma vida difícil, abandonados e à míngua 
dos menores recursos e dos incentivos -devidos pelos irmãos 
insensíveis. - -

Não é à-toa que os Estados marginalizados dos repasse 
federais, por não atingirem o piso de 20% de receitas tributá
rias próprias, são todos da Região Amazónia: ~Acre~ Roraima, 
Amapá e Tocantis. 

O Acre. hoje, repete seus exemplos de grandeza cívica 
e amor atávico, ao unir os contrários na defesa de interesses 
maiores. . _ 

Tenho a honra de presidir o principal partido de oposição 
ao Governador Edmundo Pinto. Isso, todavia, não nos inibe 
de marcharmos e reclamarmos juntos contra o descaso_e os 
erros que se acumulam de fora para dentro das diversas esta
duais; a sobrevivência e a dignidade do povo assim o exigem 
e não nos furtamos à luta comum, em seu benefício. 

Faço minhas as palavras do Governador do Estado e 
encareço aos nobres Senadores que se irmanem aos represen
tantes das Unidades mais pobres, na defesa da grande corrente 
deferativa brasileira. Porque uma lei básica de física e de 
filosofia é justamente a que adirma: "nenhuma c_ore11te é mai_s 
forte que o mals fraco de seus elos". 

--Nenhuma Federação é mais forte que o mais fraco de 
seus Estados -e não passam de ilusões os exemplos de pujan
ça económica ou riqueza cultural. 

Grandeza alguma pode ser assentada sobre pilares ape
quenados, oprimidos pela insensibilidade e pelo abandono. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídemte. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Alexandre 
Costa, ]9 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é õcupada pelo Sr. Magno Bacelas. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro, como Líder do 
PDS. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Pronuncia o 
seguinte_ discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, venho, com alegria, à tribuna do Senado para 
comunicar que, ontem; realizou-se, neste ~esmo recinto, que 
simboliza o templo da demcoracia brasileira, a convenção 
do nosso Partido, o partido Democrático Social, o PDS. Em 
clima de euforia cíviCa e de paz partidária, foi renovado o 
Diretório Nacional e eleita a ComiSsão Executiva Nacional. 

Os pronunciamentos que aqui -foram feitos, todos eles 
estavam em consonância com o programa de nosso partido 
que representa, sem dúvida alguma, os interesses da popu
lação brasileira, porque; o PDS tem pautado a sua ação exata
mente no sentido de assegurar dois princípios, que, se o País 
pudesse realmente cumpri-los, tenho absoluta_ certeza que vi
veríaffiQS: em uma paz social: o direito à vida e o respeito 
à propriedade legalmente constituída. 

Esteve presente a nossa convenção o correligionário Mi
nistro _e Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, que coroou, 
com o seu pronunciamento, aquela festa cívica que realizamos 
no dia de ontem com a presença de correligionários -de todos 
os. quadrantes do País. 
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Faço registro da tribuna para que conste dos 4nais do 
Senado a nova composição da Comissão Executiva do PDS, 
que está assim composta: 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Presidente -Paulo Salim Maluf- SP ~ 
19 Vice-Presidente - Oziel Carneiro - PA 
Z• V ice-Presidente - Otávio Cardoso ,--- RS 
3• V ice-Presidente - Angela Amin - SC 
Secretário-Geral - Vasco Furlan - SC 
1' Secretário -José Luiz Maia- PI 
29 Secretário- Maria Valadão- GO 
Tesoureiro - Aécio -de Borba -CE 
2~ Tesoureiro - Edevaldo Alves da Silva - SP 
Vogal- João Tota- AG 
Vogal- Carlos Zakarewicz- DF 
Vogal- Romero Jucá- RR 
Vogal- Bonifácio de Andrada- MG 
Líder no Senado - Oziel Carneiro - PA 
Líder na Câmara -Victor Faccioni -RS 

Suplentes 
Adylson Motta - RS 
Célia Mendes - AC 
Luis Alberto Oliveira- PR 
Marcelino Romano - SP 
Luíza Távora - CE 
Vivaldo Frota - AM 
Fetter Júnior- RS 
Danton Nogueira- DF 
João de Deus Antunes -RS 
João França - RR 
Ao fazer esta comunic3ção para registro, qUero também, 

em meu nome pessoal, como líder do Partido, em nome da 
nova Executiva que foi emp6sSada e da antiga executiva, cujo 
mandato terminou ontem, prestar, publicamente, os nossos 
agradecimentos à Comissão Diretora do Senado, que nos ce
deu o recinto e nos deu todo o apoio logístico para êxito 
daquele conclave. 

Muito obrigado. 

Era o que tinh!m a dizer Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Mesa se 

congratula com o partido de V. Ex• pelo brilhantismo da con
venção, e tomará as providências solicitadas para que conste 
dos Anais da Casa a nova compOsição da Comissão Executiva 
do PDS. ~ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco ~ Amir Lando - César Dias - Dirceu 

Carneiro - Eduardo Suplicy -Henrique Almeida - Hugo 
Nâpoleão- João Rocha- Jonas Pinheiro- Jos_aphat Mari
nho - Marco Maciel - Maurício Corrêa - Odacir Soares 
-Raimundo Lira- Ronan Tito -Valmir Campelo. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1"~ SecretárJo. 

É lido o seguinte: ~ 

REQUERIMENTO N• 440, DE 1991 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo 7 "Impostura 
ecológica", publicado no jornal Folba de S. Paulo, edição 
de 4-8-91 

Sala das Sessões, lZa~ agosto de 1991.- Amir Lando 
(A Comissão Diretora.) . 

O SR. PRESIDENTE(Magno Bacelar) -De acordo com 
o art. 21_Q, § 1"~, do Regimento Interno, o requerimento lido 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado a 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• ZS, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia-nos termos do art. 172, II, d, 

cOmbinado com o art. 353, parágrafo único, do Regimento 
- Interno 

Continuação da discussão, em turD.o único, dO Projeto 
de lei da Câmara n' 28, de 1991 (n' 2/91, na Casa de origem), 
de _in_ici_a._tiva do Presidente da República, que dispOe sobre 
cill Plano Nacional de Informática e Automação- PJ,ANIN, 
tendo 

PARECERES sob n' 247, de 1991, e de Plenário, das 
Comissões 

- de Educação,favOiávei ao projeto, contrário à Emenda 
n"~ 2 e solicitando o exame pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania das Emendas de _n91 1 a 4; 

- de Assuntos Econômicos-, f.ãvorável ao proJeto e à 
Emenda de n"~ 4; contrário às de n"~ 5 1, 2 e 3, na. forma de 
Substitutivo -que apreserita: -

- Constituição, Justiça e Cidadania, favorável às Emen
dasden~1a4. 

Em discussão o projeto, as emendas e o substitutivo, em 
turno único. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concede a 
palvra ao nobre SenadQr. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) -oSr. Presidente, Srs.-sena~ 
dores: 

__ Quero apenas fazer uma ligeira manifestação. Sexta-feira 
passada, solicitei, mesmo ferindo um pouco o Reg1iriento, 
que fosse retirado de pauta esse projeto, que cons.idero uma 
das leis mais importantes que teremos que votar. E'lamentava 
eu, na sexta-feira, que esse assunto tivesse sua discussão: encer
rada num dia como aquele, em que praticamente não haveria 
niliguém presente. -- - - - -

Hoje, vejo qUe a sítuação é semelhante. Mas não posso 
ficar pedindo que se fita o Regimento, -retirando um projeto 
que está em reginie de urgência. ~ -- -

Não sei se houve acordo de Lideranças para não discutir 
matéria dessa importância, vejo apenas que já certo desinte
resse sobre o assunto. Discuti essa queStão com mui~a ênfase, 
qilàrtdo o saudoso Senador Virgi1io Távora fOi <fRelator da 
Lei de Informática-no Congresso, e eu era um dos participarites 
da Comissão. Mas vejo que, hoje, o II Planin não merece 
a atenção que mereceu naquela época. 

Por isso, Sr.-Presidente, não tenho mais o -que pedir. 
Se a Lideraqças tiveram algum interesses de se manifestar 
sobre essa matéria, para discuti-la, modificá-la em qualquer 
dos seus itens, que o façam; de minha parte, flZ o que pensei, 
que podia fazer: tentar adiar a discussão.Mas, já que hoj_e 
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não é mias possível essa ãdiamento, deixo que as Lideranças 
se manifestem no momento oportuni. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Continua em 
discussão a matéria. (PãUsaJ 

Não havendo quem peça a paiavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada_ por falta de quorum. 
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 2: 

Discussão, em turnO único, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 52, de 1990 (n' 6.763/gs, na Casa de origem), que 
proíbe o transporte de presos condenados ou à disposição 
da Justiça em transporte coletivo; tendo: 

PARECER sob n• 191, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania,pela constitu~ 

cionalidade e juridicidade, com Emenda n9 1-ÇÇJ _que 
apresenta. 

A matéria ficotiSobre a mesa durant,e 5 (cinco) sessõ~s 
ordinárias, a fim- de recebe-remendas, nos termos do disposto 
do art. n" 235, inciso II, letra "d". do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas- ei:nendas. 
Passa~se à discuss_ão dq Projeto e da emenda da Co-missão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, em turno único. 
Em discussão a matéria, (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em obediência a disposto no art. 168 do Regimento Inter~ 

no, a matéria sairá da Ordem do Dia retomando na_ sessão 
de amanhã, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 3: 

Discussão, erfi -primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 12, de 1991, de autoria do Senador 
Maurício Coríêa e outros senhores senadores, que cria 
o Conselho Nacional de Justiça e dá outras providências. 
(4• sessão de discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2', do Regimento 
Interno, transcorre _hoje o quarto dia para a discussão da 
proposta e a apresentação de emendas, com a assinatura de 
um terço, no mínimo, da composição do Senado. 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituiçâo n9 

12, de 1991, em primeiro turno. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauricio Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, apresentei no primeiro dia de discussão um 
requerimento pedindo o adiamento da discussão dessa maté~ 
ria, invocandO, inclusive, o art. 372 do Regimento _Interno. 

Na verdade, o Titulo IX, Capítulo I, trata da tramita-ção 
das emendas constitucionais no Senado. Como se tratava do 
primeiro dia de discussão dessa emenda constitucional, e o 
art. 372 desse capítulo diz que: "Aplicam-se à tramitação 
da proposta, no que couber, as nonnas estabelecidas neste 
Regimento para as demais proposições, então, pareceu-me 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que era legítimo o pedido 
'de adiamento, ainda que se tratasse de questão de natureza 
constitucional. E não insisto, porque, na verdade, não foi 

feita a leitura; como deveria ter sido feita, do meu requeri
mento, para que o Plenário se manifestasse. Tive a satfsfação 
de contar com a presença do Dr. Guido, assessor da Mesa, 
a quem prezo muito, para transmitir-lhe a preocupação de 
que não era possível o adiamento, quando se tratasse de pro
posta de emenda constitucional. E leu~me o art. 358, § 2~. 
do Regimento Interno, segundo o qual está dito que: 

"Aprovado o prosseguimento, a matéria será conside
rada incluída em Ordem do Dia, em fase de discussão, 
em primeirO turno, durante cinco sessões ordinárias con
secutivas, quando poderão ser oferecidas emendas, assi
nadas por um terço, no mínimo, dos membros do Sena
do.". 

Muito bem. Era o pQmeiro dia da discussão; por canse~ 
guinte, não haveria interdição, porque as cinco sessões seriam 
adiadas. Por que eu gostaria que essa discussão fosse adiada? 
Exatamente porque o Supremo Tribunal Federal está exami
nando o futuro Projeto de Lei da Magistratura Nacional. __ 

No dia da posse do Presidente Sidoey San_çhes tomei 
conhecimento, pela leitura que fez, de vários dispositivos que 
tratam, exatamente, da disciplina, do comportamento dos juí~ 
zes _cOmo um todo. Não é um Conselho ~acional de Justiça, 
maS, seguramente, já há indica_tivos bem salutares no que 
tange a uma política de controle das irregularidades, dos exces~ 
sos de prazos, enfim, disso que acontece regularmente e que 
condenamos como um vício, por parte de algunS juízes do 
território nacionãl. _ _ __ . _ 

Em razão disso, solicitei o adiamento. Quero transfor
mar, Sr. Presidente, esta minha interferência ·e·m--Questão de 
ord~!!J:L pedindo a V. Ex• que sobre ela medite, porque o 
que o Regimento determina são "cinco sessões conseCutivas". 
Logo, poderia, no pririú:iro dia, pedir o adiamento, porque 
se enquadra no plano geral do_Regimento. Quer dizer, qual
quer matéria encaixada naquele dispositivo, quetiatil da possi~ 
bilidade do adiamento, que é o art. 274, combinado com 
o art. 279, que o adiamento pode ser dado para: 

a) audiência de comissão ... 
b) reeXame por uma ou mais comissões por motivo 

justificado; 
c) ser realizada em dia determinado; 
d) preenchimento de formalidade essencial; 

_e) diligência Considerada imprescindível ao seu es-
clareciinento. -

De sorte que o meu reqUerimento está perfeitamente 
encaixado na letra b, que é o reexame por uma ou mais comis~ 
·sões por motivo justificado; ou, exatamente, para que eu pu
desse me informar mais concretamente sobre a proposta que 
~o. Supremo Tribunal Federal faz. 

Como hoje já entendo que não posso mais fazê-lo, porque 
já estamos no quarto dia da discussão, gostaria que V. EX' 

-resporidesse a minha questão de ordem e, no caso do indeferi~ 
menta, pretenderia que a matéria, Sr. Presidente, fosse enca:.. 
minhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
para um pronunciamento mais acurado, mais detido, porque 
não é possível que numa emenda constitucional, que o Regi
mento reporta para aplicar dispOsições genéricas desse mesmo 
Regimento, eu não possa pedir adiamento.Não há explicação 
lógica para isso. - . _ 

É a questão de ordem que submeto a V .. Ex•. Mas, como 
se trata de uma intervenção que faço, usando da prerrogativa 
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de discussão, tenho condições de conceder primeiro o aparte 
ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josapbat Marinho- Desejo apenas dar um comple
mento â informação de V. Ex~ a propósito dá OrientaÇão do 
Supremo Tribunal Federal. No discurso do_ Presidente, ao 
empossar-se, expressamente ele mencionou que nas medidas 
que estavam em cogitação se incluía a criação de _uro_Conselho 
Nacional da Magistratura, o que reforça a prudência de V. 
Ex• na providência que pede ao_ eminente Presidente: desta 
Casa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Nós estávamos, Ínclu· 
sive, V. Ex~ e eu, na cerimônia de posse do Ministro Sidney. 
Sanches. V. Ex' até ficou rol!ito satisfeito, eu ni.e recordo, 

· porque, ao que parece, tenho di!duzido, não tem lá muita 
. simpatia pelo meu Conselho Nacionel de Justiça. 

Acrescentaria, Sr. Presidente, que na sexta-feira reli a 
Constituição italiana e, deparei-me lá com o Conselho Supe~ 
rior de Magistratura, que existe na Itália. Tal é~ preocupação 

1 que existe sobre a morosidade da justiça, os mecanismos de 
, empenamento, irregularidades, desídio, omissões de vários 
magistrados, que a Itália -.colocou no texto constitucional o 
~Conselho Nacional de Magistratura. E, pela sua importância, 
"Sr. Presidente, quem preside -O Conselho Nacional de Magis
' tratura é o Presidente da República da Itália. E lá a compo
sição é mista, porque -2/3 pertencem aos juízes da Itália, há 

, a presença do Procurador-Geral junto à Corte de Cassação,_ 
sendo, inclusive, escolhidos, pelo Parlamento os outros no
mes, entre professores universitários das diversas faculdades 
de Direito da Itália. 

Veja V. Ex• que no Direito Comparado já eXfste exata
mente, como é exemplo de quase todas as _legislações euro
péias, um conselho misto que procura colaborar com a Justiça-
no sentido de receber as queixas, que cada vez são mais profun
das, sobre o_ funcionamento do Poder Judidário. 

Fundamentalmente, Sr. Presidente, não quero disCutir 
sobre a matéria, mesmo porque, decorrido o prazo, tendo 
um quorum maior para apreciar, encaminharemos, na forma 
regimental, a proposta relativa ao Coriselho Nacional de Jus
tiça. 

· Mas o que formulo a V. Ex~, neste instante, é esta queStão 
de ordem que me parece extremamente demOcrática. Se há 
nO Regimento o encadeamento patã a discussão, que é especí
fica, é essencial, portanto, para as propostas de alteração 
constitucional, de emendas constitucionais, nada impede que 
não iniciada a discussão - portanto, não tendo sido feita 
a primeira reunião, oti seja, a primeira sessão- que o conjun
to-delas, das proposições simples, seja adiado para um prazo 
determinado. 

Parece-me extremamente democrático, salutar, e ajus
ta-se perfeitamente, ao espirfto, ao· teXto, à norrila gene-rica 
do Re~imento Interno. 

Durante o discurso do Sr. Mauricio Corrêa, o Sr. Magno 
Bacelar,, deixa a cadeira da presid€ncia, que [ ôCupt;zdii 
pelo Sf. Mauro- Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena- _ 
dor Maurício Corrêa, vamos encontrar uma solução que com
pãtibilize o desejo de V. Ex• com a norma regimetitã.l, que 
é explícita e que consta, inclusive, do Título IX: Das Propo
sições Sujeitas a Disposições Especiais, Cap. I-Da Proposta 
de jlmenda à Constituição. 

O caminho natural que redundará naquilo que V. Ex• 
postula será: a Mesa indeferir a questão de ordem de V. 
Ex• e recorrer ao Plenário. 

Nesse interregno, a Mesa, então, ouvirá a Comissão de 
Constituição, Justiça-e· Cidadania e, dessa forma, atenderá 
àquilo que pleiteia o nobre Senador. A matéria será exami~ 
nada por aquele órgão técnico que tem em V. Ex• unia das -
figuras maiS preeminentes, vice~presidente que é daquele ór
gão especializado da Casa. - - - · -- ---

0 SR, MAURICIO CORRÊA- Sr. Presidente, V. Ex• _ 
indefere a questão de ordem? --

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ....:._ Indefiro, 
V. Ex~ rCco:ITe e, nesse íriterregno, Ouço a Comissão de Consti
tuiçãO, Justiça e Cidadania. E exatame_nte o que postula V . 
Ex• 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, interpo· 
nho o recurso para que seja ouvida a Comissão de CoJJ.Sti-_ 
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Diante da
interposição do recurso de V. E~, a Mesa ouvirá a ComissãO 
de Constituição, Justiça e Cidadania. E, dessa forma, o que 
preteride V. Ex~ se ajusta à norma regiinentaL 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre essa 
mesma matéria? 

O Sr. Jutahy Magalh~es - Não, Sr_ Presidente, tratarei 
de outro assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência esclarece que, em razão disso, fica sobrestadaa decisão. 

-----Concedo a palavra ao nobre Senador Jutaby Magalhães, 
pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisãO do orador.) - O ilustre Senador Magno 
Bacelar, quando estava na Presidência, determinou o encerra
mento da discussão do Item 1 da pauta. 

NO meu entendimento, o encerramento é da discussão 
do projeto de lei como um todo. Mas alguns outros nobres 
Senadores acharam que não, que o encerramento era só sobre 
as-emendas, o relatório com parecer da COmissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, Peço a V._ Ex~ quem~ ~clareça 
se meu ·entendimento está cOrreto~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O entendi· 
menta de V. Ex~ está absolutamente correto, tanto em re~açã9 
ao projeto qUanto àS emendas. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. - -

Há oradores incritos. 
Concedo a palavra ao eminente senador José Richa. 

. O SR. JOSÉ RICHA (PSÚB- PR.- Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem r~visã9 <;to orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, embora já tenha sido feito o registro pelo ilõbre colega, 
se~ador Louriva_l 'Saptista, sinto~me também no dever de re~ 
gistrar nos AnaiS desta Casa - e com !DUito pesar o faço 
---: ª--~-~~t~ do_ ex-parlamentar e grande figura de homem 
público, Generar e ex-Ministro José Costa Cavalcanti. 

Com o falecimento, sábado, dia 10, no Rio de Janeiro, 
onde vivera os seus últimos anos e foi sepultado, do General 
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e ex-Ministro José Costa Cavalcanti, o País perdeu um de 
seus filhos mais ilustre e dignos e eu próprio um amigo muito 
querido. 

Conheci-o, lá se vão 30 anos, em 1961. E em fevereiro 
de 1963, aqui em Brasília, ambos, tomamos posse na-Câma,ra 
dos Deputados. Ele, eleito pela UDN, de Pernambuco, eu, 
pelo Partido Democrata Cristão, do Paraná. 

O intenso convívio parlamentar que mantivenios, desde 
logo fez crescer o respeito cj:ue já lhe devotava_, _el:ri razão 
do trabalho correto e eficiente por ele desenvolvido- na Secre
taria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, cuja 
repercussão ultrapassa à fronteiras. 

A admiração não ta:rdou a se converter em amizade -
amizade que nos acompanharia pelos anos afora, em que pese 
a diversidade de nossa formação e a distinta linha de ação 
política que cada um de nós seguiu. .. 

Costa Cavalcanti foi um dos baluartes do Movimento 
Militar de 1964, enquanto eu estive, sempre, nas trincheiras 
da oposição. 

Mais tarde, a vida pública voltou a nos reunir. Quando 
fui prefeito de Londrina, ele ocupava o Ministério do Interior. 
E em 1982, ao assumir o governo do Estado do Paraná, encon
trei-o na Presidência da Itaipu-Binacional. 

Esse constante entrelaçamento de trajetórias, ·que nem 
sempre confluíram, permitiU-me conhecer de perto o_a:ntigo 
companheiro da Câmara dos Deputados e, mais tarde, grande 
amigo. 

Tendo privado de seu convívio, posso e devo dar o teste
munho de sua inexcedível dedicação à causa-pUblica e de 
sua honradez pessoal. 

Costa Cavalcanti foi um homem fiel às sUas Origens cas· 
trenses, no exército ao_ qual serviu por mais de 40 anos. 

Escolheu a carreira militar mal completados os ·estudos 
preparatórioS no cOlégio dos irmãos maristas,_ em Fortaleza, 
onde nasceu, em 6 de janeiro de 1918, filho de Francisco 
Boaventura Cavalcanti e de Dona Maria Estela Costa Caval
canti. 

Aos 17 anos ingressava na escola militar do Realengo, 
no Rio de Janeiro, onde se formou aspirante-a-oficial da Arma 
de Infantaria em novembro de 1937. Em dezembro do ano 
seguinte, foi promovido a segundo-tenente, um ano depois 
a primeiro-tenente e, quatro anos mais tarde, a capitão. 

O primeiro lugar, sucessivamente obtido, na escola mili
tar, na Escola de aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) e na 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 
as duas últimas entre 1946 e 1948, lhe conferiu o título de 
oficial tríplice coroado. Ainda capitão, cursou _o Hfnfantry 
School Advanced Course, em Fort Ben Nin, Georgia, nos 
Estados Unidos. Foi promovido a major, em janeiro de 1952 

' e, sete anos depois, a tenente-coronel, ano em que_<?: Gover
nador Cid Sampaio o fez Secretário de Segurança Pública 
do Estado de Pernambuco. 

Costa Cavalcanti iniciava aí longa carreira político-admi
nistrativa à qual tanto dignificaria. 

Mais tarde, não tendo sido indicado, como pretendia, 
para concorrer, em 1966, às eleições indiretas ao governo 
de Pernambuco, candidatou-se novamente à Câmara dos De
putados, pela Arena, conseguindo, então, a segunda votação 
do partido e do estado. 

Em março seguinte, o Presi4Crite -costa e _Silva o faria 
seu Ministro de Minas e Energia, em substituiçãO-aO Ministro 
Mário Thibau, deixando ele assim o Parlamento, ao qual não 
mais voltaria. 

E, em 1969, passaria a ocupar o Ministério do Interior, 
com a demissão do General Afonso de Albuquerque Lima, 
trap.smitindo a pasta de Minas e Energia ao professor Antônio 
DiaS-Leite, então Presidente da Companhia Vale do Rio Doce. 

Quando do afastamento do Presidente Costa e Silva Costa 
Cã.valcanti foí mantido no MinistériO do Interiof, pelã ·junta 
governativa militar, permanecendo depois no cargo durante 
todo o governo Médici. . . . 
._.-~Até que, em maio de 1974,_o então Presidente Ernçsto 
d-eiSei o fez Presidente da Itaipu Binacional, empresa mista 
que os governos do Brasil e do Paraguai haviam criado para 
coiisti"uir Uma gigantesca hidrelétrica na fronteii3 com o País~ 
irmão.· 

A indicação era merecida.-
Ainda Ministro de Minas e Energia, Costa CavaJcanti 

acompanhara os trabalhos de preparação do projeto e as con
versações do Governo brasileiro com o governo paraguaio, 
que se tomaria nosso sócio nO gigantesco empreendimento. 

Se, antes, Costa Cavalcanti se fizera conhecido pela perti
nácia e entusiasmo coni que se 'dedicava às suas atividades, 
foi em Itaipu que ele pode finalmente demonstrar todo o 
seu talento, capacidade e patriotismo. 

Figura marcante da vida pública brasileira ·daS décadas 
de 60 a 80, Costa Cavalcanti ainda acumularia a presidência 
da Itaipu com a da Eletrobrás, no Governo João- Figueiredo. 

Datam dessa época declarações suas defendendo o pro
grama nuclear brasileiro, porque, no seu entender,, o Pais 
viria a precisar da energia das usinas nucleares, quando esgo
tasse a sua capacidade hídrica, a partir do ano 2.000. 

Tendo deixado a presidência da Itaipu, Costa Cavalcanti 
passou a emprestar o concurso de sua privilegiada inteligéncia 
e inegável tirocínio administratiVo à iniciativa_ privada, na qual 
agora a morte o colheu, após enfermidade dolorosa que todos 
nós, seus amigos, acom-panhamos com profunda preocupação 
e tristeza. 

O Sr .. Nelson Carneiro- Permite V. E~ um apa_rte? 

O SR. JOSÉ RICHA - Com prazer, ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro - V. EX~ faz bem enl coD.sigrmr 
nos Anais do Senado Federal, como já o fez o nobre Senador 
Lourival Baptista, o pesar com que todos nós acompanhamos 
a doença e o desenlace da vida desse grande trabalhador brasi
leiro, desse denodado servidor público, homem da maior pro
bidade pessoal, da maior capacidade de trabalho, nosso antigo 
companheiro na Câmara dos Deputados, General Costa Ca:. 
valcanti. Quero associar-me a esta homenagem, que Sei que 

'é de todos que ·o conheceram, de todos quantos o acompa
nharam na sua trajetória pela vida e de todos que hoje reco
lhem os benefícios das obras que ele liderou. Muito obrigado, 
Senador José Richa. 

Q SR. JOSÉ RICHA - Sou eu que lhe agradeço, Senador 
Nelson Carneiro, pela contribuição de V. E~ enriquecendo, 
dessa fonna, este modesto discurso, que é feito muito mais 
com o coração. É o depoimento de um amigo, de um grande 
admirador de Costa Cavalcanti. Como bem lembrou V. EX', 
fomos Colegas de Costa Cavalcanti na Câmara dos Deputados, 
l_lâo havia qUem, tendo convivido com Costa Cavalcanti, não 
passasse imediatamente a admirá-lo. Era um homem de uma 
extraordinária capacidade de trabalho, de um espíiito público 
muito grande e alguém que, no trato pessoal, era uma doçura. 
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Era uma figura afetuosa, carinhosa, tratava bem a todas as 
pessoas, de um modo especial a-os amigos ·que conViVeram 
com ele. 

Brasileiro ilustre, patriota como poucos, de honradeZ pes
soal inatacável, foi um dos homens mais competentes e dignos 
que conheci. __ _ _ _ _ _ c 

A diversidade das opiniões que sustentávamos nunca- me 
impediu de respeitá-lo e de admirá-lo como um dos vultos 
maiores de sua geração, potque;-repito, pude testemunhar, 
de perto, em momentos distintos de nossas tewrra vidas e 
da história-do País, o seu permanente desejo de acertar e 
de bem servir à nossa e à Jl.OSS~ gente. . _ _ 

Faço o registro de seu desaparecimento com enorme emo
ção. Afinal, se o Brasil perdeu um de seus gr3ndeS homens 
públicos, eu próprio tambéfu. empobreci com a morte de um 
amigo tão querido. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. __ José Richa, o Sr. Mauro 
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidéiicia, que 
é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTJ;:__@eni V eras):.,..- Concedo a palavra 
ao nobre Se.nado• Eduardo. Suplicy, como Líder do PT. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Co"nió Líder, sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de usar a palaVra. 
hoje, em nome do Partido dos Trabalhadores, para falar da 
aflitiva situação da universidade brasileira. _ 

Acabo de receber a visita de alguns dirigentes do Sindi
cato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Supe
rior, professOres de ;no.ssas universidades, que inclusiVe se 
encontram viSítãndO o senado Federal, e que aqui vêm mani
festar a sua preocupação com respeito ao destino do ensino 
público da univerSidade pública brasileira. 

Colocam esses professores, dirigentes da Andes-SN, a 
sua preocupação com respeito à maneira cõmo, no Congresso 
Nacional e, particularmente, nesses dias, na Câmara dos De
putados, se examina o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação. O que se sabe é que na Comissão de Justiça 
da Câmara dos Deputados foi designado Relator o Deputado 
Edeva_ldo Alves da Silva que, coincidentemente, é dirigente 
e proprietário das Faculdades Metropolitanas Uui.das de .São 
Paulo, e que fez um parecer, apresentando um sub_stitutivo, 
o· que nã.o poderia ter feito regimentalmente, de maneira a 
causar preocupação, porque muda o conteúdo daquilo que 
foi o resultado de ampla discussão em fóruns, com a partici
pação, inclusive, daqueles que fazem parte do Fórum Nacional 
em Defesa do Ensin_o_ Pl.Íblico. 

Então os membros da A.ndes-SN enyiaodo aos Srs. SeDa
dores um ofício - é um ofício encaminhad~ a~ cada um dos 
Srs. Senadores-, cujo cpnteúdo passo a ler, para que possa
mos refletir sobre o clamor dqs que traÇalham na universidade 
pública federal brasileira: 

"Sr. Senador, 
Há 68 dias os do~nte_s das universidades federais brasi

leiras estão em greve sem que sua pauta de reivindicações 
seja atendida ou sequer negociada. O Governo tem se 
mantido intransigente no que diz respeito à abertura de 
negociações e no tratamento que vem disp_ensando à uni
versidade pública brasileira. 

Nestes 68 dias de greve temos procurado incansavel
mente a negociação. Após a derrubada da Medida Provi~ 

sória n~296, as lideranças partidárias no Congresso-Nacio
nal firmaram um compromisso garantindo a aprovação 
de uma proposta resultante de negociações entre o Execu
tivo e as entidades dos servidores. públicos federais. Po
rém, a despeito das várias audiências realizadas, a pro
posta do Gove_rno, consolidada no Projeto de Lei n9 

1.390191, não foi fruto de negociações com as entidades 
e nem mesmo c-om o Congresso Nacional. 

O compfoinlssó das lideranças foi ignOradO ·e, -apesar 
do insistente alerta das entidades dos servidores públicos 
federais, o Projeto de Lei n' 1.390191 foi rapidamen1e 
colocado em regime de urgência e votado sem a devida 
apreciação de seu conteúdo, que de forma alguma con
templa as reivindicações dos servidores públicos federais, 
particularmente a dos docentes das universidades públicas 
federais. 

O regime de urgência inviabilizou também a realização 
de negociilções acerca de seu cop.te_úd_o. As emendas apre-

-- -sentadas ao projeto de lei, resultado de um ~'acórdão" 
entre lideranças da Câmara, tampouco foi resultado de 
negociação com os servidores públicos federais. Tais 
emendas nada representam pois não respondem mínima-~ 
mente às nossas reivindicações. . _ 

Um exemplo disso, reconhecido por grande maioria 
- das próprias lideranças, é o fato de que o salário inicial 
dos docentes fica, pelo projeto, em ridículos Cr$ 
72.348,11, quando a nossa reivindicação _emergencial_ ~ 
de Cr$ 121.111,78 em valores de 1' de maio. · 

Este achatamento salarial, somado à permanente redu
ção de verbas para as unive_rsidades federais, comprovada 
com o contingenciamento de verbas neste ano e com 
o co-rte de recursOs orçamentários para o Próximo afl.ó, 
cinco vezes menár do que oS de 1991, comprometem. 
podendo até mesmo inviabilizar a m.anutenção e o desen
volvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Através destas medidas, consolida-se um projeto de 
destruição das universidades públicas, com·prometendo 
ai~da mais o avanço científico· e te-cnológico do País, le
vando-o a_ uma maior dependência externa, de acordo 
com as exigências do Fundo Monetário Internacional. 
- Acrescente-se ainda que o projeto- de LDB em trami

tação na Câmara dos DeputadOs, que fixa ·as diretrizes 
para a educação nacional, inclusive superior, e que tem 
sua trajetória m3.fcaâa pela participação de expressivos 
segmentos da sociedade organizada, encontra-se seria
mente ameaçado. Fatos recentes, como o retorno do pro
jeto às ·comissões Técnicas e o tnitanümto que -lhe eStá 
sendo dispensado, particularmente na Comissão de COns
tituição, Justiça e Redação, põem em risco O processo 
d_~s~nvolvido e. as conquistas incorpOradaS âurante a pri-

- --meua fase de discussão e votação na ComiSsão de Educa
ção. Portanto, esperamos contar com ações efetivas dos 
Senhores Senadores, para que o projeto de LDB" e seu 
processo -de elaboração adotado, não seja inviabilizado 
ou dificultado durante a votação nesta Casa. 

Neste sentido, reit~ramos que o Projeto de Lei -n., 
1.390/91, mesmo ·com as emeildas aprovadaS na-Câmara -
é inaceitável, e desta.forma a greve dos docentes continua: 
Finalmente, solicitamos que o Senado Federal atue firme
mente na defesa da universidade pública e gratuita, exi
gindo abertura imediata de negociações entre o Executivo· 
e a Andes-SN. E, ainda mais, que o Executivo apresente, 
de fato, propostas compatíveis ~oro a dignidade do traba-
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lho do docente universitário e com a preservação deste 
património que é a universidade pública." 

Em defesa da univerSidade pública, gratuita, democrática 
e de qualidade, património da Nação, pedem os represen
tantes da Andes-SN que possa haver abertura de negociações 
imediatamente. 

Aqui está o registro do valor do salário inicial dos docen
tes pelo projeto de lei proposto pela Andes-SN, quando o 
que está, agora, sendo examinado ficaria em forno de 
Cr$72.346,11. 

Que dizer da remuneração de um professor que tenha 
já percorrido todas as exig~ncias da sua_ ç~rreira, ten4o. feito 
mestrado, doutorado, pós-doutorado? Professor ne~se nível, 
como ainda há pouco informava-me :um deles, da U.niver~ 
sidade de Pelotas, no· Rio Grande do Sul, ou seja, em um 
nível bastante maduro de sua carreira, com curso de pós-gra
duação e de pós-doutoramento, tem a sua remuneração, em 
termos líquidos, em torrio de 290 m~l 'cruzeiros. Uma outra 
professor~, com mestrado, lecionando em Minas Gel"ais; em 
universidade pública federal, informou-me que o seu nível 
de remuneração, já com anos de carreira, é da ordem de 
200 mil cruzeiros líquidos, Que seja a remuneraçãcLâaquele 
professor, em termos bru.tqs,, em torno d~.trezentos e poucos 
mil cruzeiros mensais, obviamente, para aquele que se dedica, 
que precisa adquirii" livros, que precisa dedicar o seu _tempo 
à análise. das propostas de mestrado, de doutoramento de 
seus alunos, que precisa estar não apenas se preparando para 
dar cada u~n:a de suas horas de aula, n;~as também para o 
aperfeiçoamento das suas pesquisas, que precisa se dedicar 
a escrever, é claro que esse nível de remuneração estã total
mente inadequado. 

Ademais, o que se nota, hoje, é a impossibilidade .das. 
universidades públicas poderem se prover de equipamentos, 
ora de um microscópiO,-ora de aparelhos de química, de física, 
ora mesmo de livros para as diversas bibliotecas. Seria iiiJpor
tante, neste Senado, em especial a Comissão de Educação, 
que durante o primeiro seri:testre r-ealizou um simpósiO--Sobre 
a educação brasileira, pudesse se dedicar, quedf sabe, um 
ou mais diãs especialmente à discussão da situação da univer
sidade pública federal. 

O Sr. José Ricba -·Permite-me V.·Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICV- Senador José Richa, com 
o maior prazer concedo o aparte a V. Ex' 

O Sr. José Richa- Há um ponto em que concoi"do irittlra
mente com V. Ex•: é com _relação à crítica que faz à insensi
bilidade do_ Governo em não querer ma1;1ter negociação com 
a An®s-SN e, conse_q_üentemente, com todos os professores 
das nossas universidades. As_ nossas universidades estão viven
do uma crise muito grande; estão praticamente sendo destruí
das, sucateadas, e cabe ao Governo a responsabilidade de 
negociar com as lideranças -do professorado universitário. E 
acho até que a crise das universidades não se restringe apenas 
ao problema do salário, ela é muito mais ampla, e é nesse 
contexto amplo que deve haver sensibilidade do Gov_erno para 
negociar com quem entende do assunto, que é a própria comu
nidade universitãria, com professores, funcioilários e estu
dantes universitários~ uma solução, um encaminhamento. O 
País está cada vez ma~s se distanciando dos países altamente 
desenvolvidos, po:r:que a tecnologia e a ciência têm evoluído 
numa progressão geométriCa e o Brasil está cada vez se atra
sando mais relativamente aos avanços científicos e _tecn.oló-

gicos de outros países. Como o Brasil pode recuperar esse 
atraso relativo, que se amplia a cada ano, se não houver 
uma preocupação das nossas universidades, que são a base 
de toda a formação científica e tecnológica? Então, é ·preciso 
haver uma negociação. O Governo está insensfvel e não ad
mite essa negociação. Como diz muifo bem V. Ex•, talvez 
a Comissão de Educação do Senado possa intermediar essa 
negociação. É algo que precisa ser feito. Claro que os profes
sores_ têm toda a razão, e V. EXi' acaba de mencionar o desnível 
e até_ a incoerência da política salarial do -Governo. Enquanto 
os professores universitários têm um piso salarial de pouco 
mais de 70 mil cruzeiros, aos funcionáriOs de nível univer
sitário, dO resto da administraÇao piíblica federal, está sendo 
proposto, nesse projeto do Governo, um piso salarial de mais 
de ,170 mil cruzeiros, Ora, os que formam os funcionários 
de nível universitário têm um piso Salarial quase que de 1/3, 
apenas, do piso salarial desses funcionários do setor público 
federaL Então, há uma incoerência! Esse fato mostra o pouco 

_ casO' que o GcrVe!nO tem. dedicado às causas da educação, 
de mo9o geral, e da universidade de modo particular. Então, 
solidarizo-me com o oportuno discurso de V. Ex• e penso 
que j_á está tardando, por parte do Governo,"timã ·solução 
para ~sse problema. A sql~ção,, evide~temente, tem qtie nas
cer do diálogo e, portanto, a negoçi:;tçii;o é impresciil~ível. 

· O SR. EDUARDO SUPLICV - Nobre Senador José Ri
cha, eu gostaria de reforçar o apelo que V. Ex• faz no sentido 
de que as autoridades sentem-se com os docentes e aqueles 
que trabalham na universidade pública federal brasileira, para 
travarem um diálogo conclusivo. É preciso ressaltar que o 
Ministro Carlos Chiarelli chegou até a sentar-se cOm os- diri
gentes da Andes-SN, mas S. Ex• ressaltou que, com relação 
às qua-ntias - no exame de qual deveria ser o piso salarial 
para a universidade pública 'federal__...:, esse não -era um proble
ma' da sua- alçadé1, que ficava no· âmbito da Secretaria Finan
ceita-d? Ministério da Educação-.-

_ O:ri aqúi é"neOOssário que-O Ministro da Educação assu
ma a respOnsabilidade juntamente com a autoridade do Minis
térip ,Qa Economi;:t, f~Jida e_l?lanej_amento para trazer uma 
solução_~oncreta .. O. Governo Fernando. Collor de Mello não 
pode fazer com que a universidade pública federal brasileira 
seja-pratiCamente-· dizimada. Estàmos COIIJ quase dois meses 
e meio de greve em tQd~ as unive~id~des públicas federais! 

É preciso salientar que, de iníciO, iiperias algumas univer
-sidades participaram da greve. Mas, depois, o estrangulamen-

- to foi tal, pela inflação e pela insensibilidade do Governo 
em prover algum reajuste, que houve uma adesão maior ao 
movimento. Inicialmente, na própria Medida Provisória n~" 
29~, ~em ~esmo_ os: :(unciOD.ários O~ universidade haviam ~ido 
contemplados. Só depois da queda da referida medida provi
sória e: de toda a movimentação em torno da questão~ é que· 
o GO-Ve_:rno passou a contemplá-los através do projeto de lei 
aprovado na Câm3.ra. Entretanto, ainda não foi cOndizente 
com a atenção que deveria merecer o ensino e a ·pesqUisa 
no_País. 

O Sr. Beoi V eras - Permite-me V. Ex• um-aparte, nobre 
Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICV .-Com o maiorprazer, 
coDced_O o- i parte ao nobre Senador Beni V eras. 

O Sr. Beni Veras- Nobre Senador, essa questão da 
universidade pública brasileira precisa -ser melhor analisada. 
Realmente, os professores e os funcionários das universidades 
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brasileiras ganham muito pouco. Mas, há, em toda população, 
o sentimento de que a universidade brasileira não responde 
adequadamente aos interesses e ao momento de nossa ~ocie.
dade. Tem-se uma séria dúvida quanto ao fato da produti
vidade dessas universidades corresponderem ao que custa ao 
povo e ao contribuinte. Entende-se hoje, que apesar da univer
sidade brasileira pagar mal, ela custa caro ao pov:o brasileiro. 
Creio que os nossos professores deveriam estender um pouco 
o âmbito de suas preocupações, no sentido de ao reivindicarem 
salários justos, procurarent Côfitribuir mais fortemente ao exa
me das causas da atual situação da universidade brasileira. 
Também entendo que a utilização da greve de maneira tão 
determinada não corresponde aos interesses do povo brasi
leiro! Essas greves~ mais que ao Estado, prejudicam os estu
dantes, que não são culpados da situação em que a univer
sidade se encontra. OS professores deveriam pensar com maior 
seriedade na situação dos estudantes; ao decidirem entrar 
em greve; porque eventualmente essas greves podem não ob
ter respostas do Governo Federal mas trazem, seguramente, 

:enormes prejuízos aos -estudantes. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Senador Beni 
Veras, a colocação de V. EX' é importante, especiahitente 
porque nos faz refletir. Gostaria de registrar - como já disse 
- inclusive, a presença de dirigentes da ANDE5-SN -
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do EnSino 
Superior, que haviam solicitado a nós, senadores, qae nos 
dedicássemos um pouco à questão da universidade. E, feliz· 
mente, o debate começa a ocorrer. Já que o assun~.:- !õierá 
examinado amanhã ou quarta-feira quando -apreciaremos o 
projeto relativo ao ajuste da re~uneração dos funcionários 
federais e, também, num futuro próximo, quando examina
remos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seria interes
sante convidarmos professores das universidades públicas fe
derais para realizarem um debate conosco na Comissão de 
Educação do Senado, no sentido de que sejam apresentadas 
soluções que resolvam os problemas apontados por V.' Ex•. 

É preciso salientar que o Governo Federal, o Governo 
do Presidente, Fernando C_ollor de Mello imagina que, talvez, 
tudo possa ser privatizado, inclusive, a universidade pública, 
o ensino públi!:o. Mas aqui é preciso colocar aJgumas realida
des sobre as nações~ mesmo aquelas que membros do Governo 
hoje dizem olhar com admiração, o que é que lá existe em 
termos de ensino público gratuito, inclusive, em nível univer
sitário-. 

Em pririteifó lugar, é preciso dizer que, túitempO à·Naç-ã~ 
brasileira deixa muito a desejar no que se refere à ênfãse 
que deveria dar à educação. _ ·- _ 

Nações que se desenvolveram para valer, em certos mo
mentos importantes de sua história resolveram dar total desta-
que e atenção à educação. _ 

O Japão, por exemplo em 1870, durante a Revolução 
Meije, resolveu? com determinação, dar atenção à educação 
e ã alfabetização do seu povo. E, logo após a If Grande 
Guerra Mundial, o Japão, refletindo sobre os desastres_ cta 
I. e da II Grande Guerra Mundial resolveu que a despesa 
com defesa não poderia ultrapassar 1% do PIB, ou do seu 

1
jrrópri0 orçamento. E~ o que se viu; ·foi um desenvolvimento 
educacional simplesmente extraordinário naquela DaÇão, com 
reflexos sobre o desenvolvimento tecnológico e económico. 
O próprio Estados Unidos da América também tiveram, na 
palavra de seus funda4ores, como Thomas Jefferson, a defesa 
do ensino público e un.lversal gratuito para todos que nasces
sem naquela n~ção. Esse foi um fator fundamental no desen-

volvimento económico· daquela nação, embasado no alto grau 
de educação de seu povo-

Ainda neste mês de julho, Senador Beni V eras, estive 
visitando a República Federal da Alemanha, aproximadamen
te um ano e meio após a unificação da República Democrática 
alemã e da República Federal da Alemanha. E onde era a 
Alemanha Ocidental e é hoje a Alemanha, perguntei como 
era ~reducação pública e a educação pública em nível univer
sitário. Fui informado- de que naquela nação - um país onde 
Vigora- ririf sistema económico que. o Governo·brasileiro_, as 
suas autoridades, olham com atenção - O ensino público 
existe praticamente de forma universal; 95% dos alemães estu
dam, tanto no primeiro ciclo, quanto no segundo, quanto 
no níVel da universidade, em escolas públicas. Fui informad_o, 
ainda, que 95% das universidades, ou instituições de ensino 
superior na Alemanha são públicas e apenas 5% são in_stittli
ções privadas.. Elas existem. Mas tão boa é a universidade 
pública na Alemanha, que só aqueles que nela não conseguem 
ingressar - talvez por não estarem tão bem preparados e 
possuírem muit~s recursos - estudam em universidade pri-
vada. -

Estou citando isso para exemplificar como é importante 
para uma nação definir como algo fundamental a sua educa
ção. A educação é necessária para acabar-de vez com o analfa
betismo no Brasil para fazer com que todas as pessoas, efetiva
mente, tenham condições de completar a sua educação, no 
mínimo, até os 16, 18 anos; e depois, todos aqueles que têm 
talento, vontade e propensão desejam seja-jhes assegurado 
o princípio de que nenhum brasileiro - ~ tem vontade 
de prosseguir seus estudos, por razões económicas, não tenha 
a possibilidade de ingressar n_o ensino público superior - -
deixe de fazê-lo. Isso deveria ser um princípio, não apenas 
na letra da Constituição, que dev~ria ser colocado em prática. 

-0 Sr. Beni Veras- Permit~-ine V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com prazer, concedo 
o aparte a V. EX' ~~ ~ ~ 

. O Sr. Beni V eras- Concordamos inteii"ailiente-em-que 
a mstrução da população deveria ser uma das metas funda
mentais do País. Isso é fora de dúvida. Entretailto,- O ensiiio 
primário no Brasil ainda apresenta grandes lacunas. Existem 
enormes contingentes da população que não são alfabetizados. 
Temos um-ensino de 29 grau que também sofre de recursoS. 
E, de certa maneira, a universidade brasileira alcança muito 
m~is as camadas média e alta da população do que a camada 
baixa, que deveria ter um acesso mais facilitado e não tem. 
Em- conseqüência, o problema não é discutirnios se é jUStO 
gastar com o ensino, mas se é juSto gastar com o ensinO 
superior no dogma da universidade pública gratuita, se há 
necesSidade ~e recurso, ainda a nível primáriO, a nível de 
29 grau. Prectsava-se examinar em que medida é prioritária 
essa opção entre o ensino do 1 ~> e 29 graus e o ensino univer
sitário. Também os professores universitários pOderiai:n lutai" 
mais, fazer um esfofço para· convencer a população brasileira 
de que a universidade, tal como está, mostra a conseqüência 
da aplicação justa e adequada de recursos. É sobre isso que 
gostaria de chamar a atenção de V. EX' 

O ~R. EDUARDO SUPLICY -Acredito que os dirigen
tes, que estão ouvindo com atenção esse nosso debate, certa
mente aceit3IÍI o desafio proposto por V. EX' no sentido de 
que venham a pensar conosco, representantes do povo, sobre 
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como devem ser canalizados os recursos para a educação brasi
leira, para os diversos níveis. 

Obviamente, Senador Beni V eras, tenho a impressão de 
que também os professores de nível superior consideram fun
damental assegurarmos o ensino base. 

Vejo que o Senador Hugo Napoleão, que conhece a fundo 
essas quest6es, gostaria muito de poder participar deste deba- -
te, mas pela circunstância de ter sido recentemente submetido 
a uma operação nas suas cordas vocais, não pode fazê-lo no 
momento. Pode estar certo, Senador Hugo Napoleão, de que 
está participando deste debate, só pela expressão de V. Ex•, 
ao escutar nossas palavras. 

O Sr. Beni V eras-Se V. EX' me permite, tenho algumas 
observações, por escrito, feltas pelo Senador Hugo Napoleão, 
que gostaria de ler. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não. 

O Sr. Benl V eras - S. Ex• está de acordo com o que 
se diz a respeito dos problemas da universidade brasileira. 
No entanto, acredita que a greve, embora justa, é· danosa. 
"O aluno não é produto final de liiÍha de montagem, como 
automóvel. Numa fábrica, se há greve, quando te-rmin"', .:;. 
produção continua. Penso que o Senador Hugo Napoleão 
quer realçar que o maior prejudicado pela greve universitária 
é o alu'Q.O, que nada tem a ver, não tem nenhuma culpa, 
que nada acrescentou ao. que sofre a universidade e o professor 
universitário. Realmente, sinto bastante isso, e sendo do Nor· 
deste, região em que grande quantidade da populaç !io é analfa
beta, fico me perguntando se reab~1ente é justa .essa priori
dade, quando é criado um dogma de fé, que seria a univesidade 
pública e gratuita como condição obrigatória da pátria brasi
leira. Não seria mais justo cobrir as lacunas do ensino primário 
e do 29 grau e complementar o gasto de recursos com o ensino 
universitário, buscando orientá-lo para o acesso às populações 
de baixa renda, que não têm acesso à universidade? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Beni V eras e 
Senador Hugo Napoleão, também sou professor universitá:O.o. 
Neste ano, estou de licença na instituição de ensino. superior 
da qual faço parte, a Fundação GetúlioVargas, em São Paulo, 
para dedicar.;me inteiramente ao mandato de senador. Sei 
perfeitamente quão difícil é a decisão de um professor, seja 
do ensino público primário, secundário, ou mesmo do ensino 
privado, ou do ensino superior, decidir parar de~ dai aula 
para um movimento de reivindicação. É uma decisão dura, 
extremamente dolorosa. Nas circunstâncias e no convívio. que 
tenho tido com professores, esse é um procedimento nonnal 
um movimento que se dá como parte também de um processo 
didático, educativo. Normalmente, o que observamos é que 
a comunidade, não apenas de professores, de servidores, mas 
os próprios estudantes são convidados à reflexão. Em muitas 
dessas universidades~ inclusive estive presente em São Carlos, 
em Fortaleza~ ainda sábado, em Porto Alegre - no caso, 
foi ria Câmara Municipal. Em São Carlos e em Fortaleza, 
citando dois exemplos, estive presente em atividades, nos cam
pus das universidades, onde discutiam profesSores, servidores 
e estudantes a questão da universidade, mesmo na situação 
de paralisação. Explicaram-me que as condições naquelas duas 
universidades, em junho, estavam em tal grau de deterioração, 
que era muito difícil a continuidade das atividades. Daí a 
paralização, para chamarem a atenção das autoridades. A 
nosso ver, é muito importante que venhamos a ponderar qual 
seria o volume de recursos que deveríamos aplicar no ensino 

básico, no primeirO e segundo ciclo e até na educação de 
adultos que não tiveram a oportunidade de se educar quando 
lfabeti.Zarem. Precisamos dedicar, prioritariamente, recursos 
para isso, mas eu temo, Senador Beni Vera2 pois mes~o 
o 1"' e o 2"' grau não estão tendo esses recursos. h uma questao 
global. Acho que este Governo ainda não resolveu dar uma 
deciSão no sentido de que a educação, como tal, deva ser 
algo fundamental em termos de prioridade, em que pese haja, 
hoje constitucionalmente, a obrigação de que uma proporção 
de ~cursos do Governo Federal deva s~r dedicada, minima
mente, à educação, bem como nas leis orgânicas dos municí
pios e nas Constituiçõ~s estaduais, vari~nd~ de 25 ~ 35~ 
nos diversos estados, haJa, também, a obngaçao de dedicaçao 
mfnima de recursos - e aqui cabe até a nós, com maior 
empenho~ fiscaliza_r - pois esses recursos _não estão sendo 
deVidamente canalizados para a área educaciOnal como devew 
ria ser. 

O Sr. Beol V eras- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o aparte do nobre 
Senador Beni V eras. 

G .31". iJeni Verns -Há na mente da população a idéia 
divulgada através de órgãos da imprensa, seguidamente, que 
a universidade brasileira é cara, apesar de os professores ga
nharem muito pouco, como realmente ganham. Será que a 
discussão não seria mais produtiva se colocada em termos 
de produtividade da universidade brasileira e como fazer para 
que ela seja mais produtiva, de tal maneira que os recursos 
do País, que são escassos, tivessem nela uma boa resposta, 
uma resposta de boa produtividade? Penso que essa questão 
deve ser colocada. Falta urna contribuição mais insistente dos 
professores universitários, dos segmentos ligados à universí
dade, no sentido de convencer a população- braslleira de que 
isso realmente é uma- questão bem resolvida e não apenas 
restringir a discussão à questão- dos salários dos profeSSOres 
que, a meu ver, é o lado mais aparente, mais evidente e 
mais injusto da questão, mas que, realmente, compõe apenas 
um cenário entre mtiitõs ce-nários âo problema da U:õiversiCiade 
brasileira. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - As ponderações de V. 
Ex•, Senador Beni V eras, são importantes porque certamente 
os pr-óprios dirigentes da Andes-SN aqui presentes estão tendo 
a oportunidade de nos ouvir; é tenho a certeza de que eles 
gostariam de prover informações a todos nós sobre a quantas 
atid_ã a produÇão i.miversitá-ria. -

Muitas vezes, em que pese essa remuneração tão inade
quada, o esforço tem sido heró~co de muitos na área da pes
quisa e da publicação. Mas seria importarite que issO viesse 
à baila, que viesse às nossas coiriiSsO:eS, à ComiSsão de Educa
ção, que pudessem trazer, vamos diZer, um retrato maís -Com
pleto sobre a questão do ensino porque acredito que V. E~ 
tem razão no que diz. _ _ 

É importante que nós, representantes do povo no cOn
gresso Nacional, possamos conhecer não apenas o aspecto 
da remuneração inadequada paga hoje aos professores, aos 
seividores, mas a questão .relativa à produção aCadêmiCa em 
termos, não apenas do número de aulas, não apenas da quali
dade _de ensino que se apresenta em cada uma dessas aulas, 
má.s de-textos, de material de enSifio, de pesquisas que venham 
a contribuir para o desenvolvimento .tecnológico, desenvol
vimento das ciências sociãis~ humanas e exatas, tais como 
Matemática, Física, Química, Biologia. 
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O Sr. Beill Veras- Perdoe-me V. Ex• a insistência, 
mas, realmente, um professor universitário com um· Salário 
em tomo de 140 mil cruzeiros --até menos, segundo sei, 
85 mil cruzeiros para umJhorário parcial- não tem, realmen
te, uma contrapartida adequada à dedicação ao ensiriõ. Mas, 
estando ele na universidade, creio que cabem a ele certas 
tarefas, que devem ser cumpridas com qualquer salário, até 
o ponto em que ele permaneça na universidade. Meu ftlho 
concluiu recentemente um curso -de Economia. No último 
semestre do curso, tendo quatro aulas por dia, concluímos, 
examinando as matérias, que apenas um entre os quatro pro
fessores dava aulas completas e constantes. A tal ponto que 
esse procedimento se confrontou com o dos demais profes
sores que me senti õbrigado a telefonar para o prOfessor que 
cumpria com suas tarefas, dando-lhe. parabéns e agradecendo 
pelo esforço que ele fazia para a educação 'dos alunos. Creio 
que há, no âmbito da uniVersidade, muitas questões__ a serem 
resolvidas. As dúvidas que estou levant_ando - fique certo 
- existem na mente de muitos pais de alunos, Q.e muitas 
pessoas que ganham salário mínimo. Enfim, toda a população 
entende que a universidade precisa dar uma resposta mais 
completa à Nação-. ·os prOfessores podem contribuir muito 
para isso, com o conhecimento que têm do problema. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -~Agradeço o aparte de 
V. Ex•- Gostaria de transmitir o apelo --que acredito ser 
de todos nós - no sentido de que as autoridades venham 
a dialogar com o corpo de professores, pesquisadores, servi
dores de nossas universidades para que se chegue a uma con
clusão mais positiva do que simplesmente aquela que está 
no Projeto de Lei n' 1.390/91, que seremos convidados a votar 
amanhã ou quarta~feira, mas que não vai solucionar o pro
blema. 

Quem sabe possam os dirigentes da Andes, os profes-
sores, se convidados, por exemplo, pela Comissão de Educa~ 
ção, entrar num diálogo. Quem sabe se a Comissão de Edu_ca
ção não poderia realizar um diálogo com os professores, com 
os dirigentes das entidades representativas de professores_ e 
servidores e com o Governo Federal para chegar a uma Solu
ção. É possível que a partir de um diálogo completo possa 
haver uma decis.ão sobre o ponto que V. Ex• levantou: a 
paralisação dos professores. Talvez ·com uma luz acesa possam 
até decidir - essa é uma decisão que cabe a mim respeitar 
-, com a convicção de que estão sentando à mesa seriamente 
para o encaminhamento de uma solução com a nossa partici
pação e a do Governo Federal.. Seja o Ministro Carlos Chia
relli, seja o Ministro Jarbas Passarinho ou mesmo o Ministro 
da Economia Marcüio Marques Moreira, autorida"des coniO 
S. Ex•' talvez possam chegar a uma solução adequada, condi
zente. 

O Sr. Josapbat Marinho -Permite-me V. Ex' uni aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Concedo o aparte a V. 
Ex< 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, V. Ex• situou 
o problema com muita serenidade. A fotma com que o fez 
e a intervenção do nobre Senador Beni V eras mostraram a 
complexidade do problema. As soluções pleiteadas pela uni
versidade, na condução dos problemas de modo geral, são 
justas. Conheço esse~ problemas, professor universitário que 
também fui por longo tempo, e ainda agora, conversava na 
Bahia com o reitor e com representantes do meio universitário 

a respeito. A mim, parece-me, no momento, que temos que 
encontrar uma solução de transição entre a complexidade dos 
problemas e a iminência de votação do Projeto n9 1.390. Dizia 
há pouco a ilustres representantes da ~omup.idade universitária 
presentes, em nosso plenário, que o Congresso Nacional sofre 
tanibém a pressão do funcionalismo em geral que não vive 
os mesmos problemas complexos do meio univers_itário. O 
funcionalismo, em geral, quer a solução dos seus salários. 
Compreendo que ao professorado interessaria viilcular suas 
reivindicações ao problema meramente salarial como forma 
mais adequada de encontrar solução em conjunto. Como, 
entretanto, o Congiesso_ procederá? O documento .que V. 
EX' leu subordina toda solu_ção à negociaçªo. Mas eu dizia 
que só há negociação quando a_s duas partes querem transigir. 
Até aqui parece que o Governo nãó admitiu .transigência para 
ampliar o Projeto n9 1.390. Uma vez que estamos com a discus
são aberta, caso seria de se perguntar se as lideranças do 
Governo e as lideranças dos partidos, senão de Oposição, 
mas; pelo menos, livres de compromissos com o Governo, 
não poderiam abrir conversação para ir até os ministros res
ponsáveis. É, no momento, o que me ocorre, porque, correta~ 
men.t~, não vejo comO o Senado possa fugir à votação próxima 

·ao- projeto que nos será presente_-, já que-envolve a situação 
de toda a comunidade de funcionários. 

É a sugestão que, neste momentO, através de V. E:t!' 
nà tribuna, eu pediria qUe fosse levada à consideração dos 
líderes dos partidos independentes e dos partidos que apóiam 

. O Governo: ao inVés-de se abrir o debate em plenário, tentarem 
as lideranças antecipar o encaminhamento da matéria. Esta 
me parece a- fórmula prática. Era o que me permitiria sugerir, 
através da presença de V. EX' na tribuna. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Acolho, certamente, co
mO -um- caminho mais adequado. Está presente o Senà.dor 
Ney Maranhão que, como um dos líderes do Governo, pode
ria, inclusive, refletir &mosco sobre a possibilidade desta solu
ção. 

O Sr. Jutahy Magalbães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

~ O SR. EDU ARDO SUPLICY -Com muito prazer, Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães- O Senador Josaphat Marinho 
mostrou o caminho, o Senador Beni Veras apresentou os 
f~to_s ~V._~~· está fazendo uma reflexão conjunta. O caminho 
correto é exatari:tente este, ou seja, !l de procurarmos Que 
as lideranças assumam um compromisso de procedimento fu
turo que, inegaVelmente, erradamente, nós, do Senado, ire
mos novamente homologar o que veio da Câmara;· seremos 
chamados a votAr e~tamente o gue nos foi ~n_viado, para 
evitar que o projeto retome à Câmara. Mais uma vez, vamos 
fazer o papel homologatório apenas. Está nanoiã ae exigirmos 
das lideranças do Governo o compromisso de procedimento 
futuro em relação a .essa' questão dos professores universi
tários. Quando aqui esteve o Ministro Jarbas Passarinho, tive· 
mos a oportunidade de falar também s_obre esse assunto· e 
pedimos ao Deputado Sabóia, que é mais ligado à área, que 
fizesse, como outros o fizeram, a apresentação da _:reivindi
cação dos professores uiliversitários. E todos cOncordam que 
a solução encontrada não é a mais adequada. Por isso, faz-se 
necessário esse compromisso de procedimento. Está ·na hora 
de todos os partidos que não tenham compromisso de votar 
somente aquilo que vem do Executivo procurar as lideranças 
do Executivo pa:ra se chegar ao entendimento. E 1 assumido 
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esse compromisso, temos que confiar em que essas lideranças 
farão com que o Executivo cumpra o que fOi acordado entre 
as lideranças do Senado. Acredito que este seja o caminho 
possível a ser realizado .. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. EX', Senador Jutahy 
·Magalhães, coloca as dificuldad~s regimentais, nã. medida em 
que os projetos oriundos da Câmara já vêm Com a· e-ntendi
mento-de urgência para que se atenda às reivindicaÇões dos 
servidores que, parcialmente, estão contemplados. 

Como resolver esse problema da forma maiS iápída-pOssí
vei? Quem sabe, Senador Ney Maranhão, à luz das observa
ções dos Senadores Josaphat Marinho e Jutahy Magalhães, 
V. Er. possa encaminhar uma proposta que atenda aos docen
tes, que gostariam que houvesse uma solução mais adeq-uada, 
ao invés do até agora decidido, para o âmbito das universi
dades publicas federais. 

O Sr. Ney Maranhão --Permite-me V. Ex~ U:iita"-aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o aparte-do nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Eduardo Suplicy~ ouvi 
o aparte dos eminentes Senadores Josaphat Marinho e Jutahy 
Magalhães. Creio que a posição do Senador JosaphaiMai'fnho 
é lógica e, juntamente com o posicionamento do Senador 
Jutahy Magalhãês OOmo Lídú, em exercício, do Governo, 
vou procurar as lideranças do Governo e tentar obter um 
compromisso com relação a essa posição que V. Ex~, com 
muita competência, está alertando aí da tribuna do Senado. 
Acredito que, depois de um entendimento com as lideranças 
da Oposição;chegaremos a bom termo. TorÇo e _vou trabalhar 
para que isso ocorra. ----

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço o aparte e 
a iniciatiVa do Senador Ney Maranhão. 
·' Eis -que se dá, nesta tarde, aquilo que normalmente é 
de se esperar do trabalho do Legislativo, ou seja, o levanta
mento de um problema trazido pelos docentes das universi
dades públicas, o debate interessado por parte dos Srs. Sena
dores e o compromisso por parte de um dos líderes do Gover
no, Senador Ney Maranhão, no sentido de encaminhar uma 
proposição de entendimento. 

Gostaria, Senador Ney Maranhão, que V. Ex', inClusive, 
. dialogasse com os dirigentes da Andes-SN- Sindicato Nacio
nal dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, presen
tes nesta Casa, para que, quem sabe, possam- encaminhãr 
conosco uma solução. 

O Sr. Ney Maranhão- Terei o maior pra-zer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço a atenção. 

Está concluído o meu pronunciamento, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Beni 
V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucidio Porte/la, Suplente 
de Secretário. - - -

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS - SC. Pela ordem. 
S~m revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
desejo apenas fazer um registro referente a requerimento que 
dei entrada junto à Comissão Diretora do Senado Federal, 

que diz respeito ao seguinte: o Presidente da República, Fer
nando Collor de Mello, em entrevistas concedidas aos jornais, 
publicadas no dia 9 de agosto_ próximo passado, sexta-feira, 

-·diz textualmente que empresários saem das reuniões das câma
ras setoriais e "aproveitam Para remarcar acima do que ficou 
estabelecido". São vários os jornais que anexo ao requeri
mento que atribuem ao Presidente, em entrevista coletiva, 
essa afirmação que, não acompanhada do cumprimento da 
lei, é a admissão, pelo Governo, da desobediência civil e 
do desrespeito à sociedade, à lei e aos poderes constituídos. 

Por essa razão, formulei requerimento- de informação, 
que, neste momento, comento, solicitando ao Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, que informe ao Senado 
quais foram as empresas que praticaram os abusos contra 
os direitos económicOs da população brasileira a que o Presi
dente Fernando Collor de Mello desejou se referir. 

Quero pedir o empenho não apenas da Comissão Dire
tora, mas de todos os Srs. Senadores, porque não podemos 
assistir a queixas do Executivo, nem do Legislativo. Os pode
res c::onstituídos têm a obrigação de promover o cumprimento 

- da lei, designar os _seus infratores e, principalmente, enqua
drá-los em crimes de abuso contra o direito da população 
no tocante à economia. 

Era esse o comentário que eu queria fazer, na certeza 
de que a Mesa vai considerar o requerimento, do qual, oportu
namente, o Plenário tomará conhecimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - O requeri
mento que V. Ex• acaba de enviar à Mesa, na forma do disposM 

·to no art. 235, III letra a, 4 do Regimento Interno, deve 
·ser feito na Hora do Expediente. 

A proposição seiá anunciàda· na próxiina sessão. 

Õ SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Franci~C'à Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL --SE. Pro- · 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, nos dias 28 de junho e 29 de 
julho próximo passado, o ~resid~nte da Repúb1ica editou as 

·Medidas Provisórias n~-297 e 298 respectivamente, dispondo 
sobre os i~postos e contribuições federais e disciplinando 
a utilização de cruzados novos, alterando assim o artigo 99 

da Lei nQ 8.177, de 19 de março do corrente ano. 
Na exposição de motivos, o Minístro ·da EcoD.oriúa, Fa

zenda e Planejamento justifica o texto da medida provisória, 
. quanto à utilização de cruzados novos, como sendo uma forma 
de transferência de titularidade, sem implicar, no entanto, 
em qualquer rejeição adicional de liquidez na economia. 

E~ei ~esÕÍ-;; Po~to ·de vista sus'te.;tei. na: ju~ti:ficaÇão do. 
. Projeto de Lei n9 40, de 7 de maio de 1990, que apresentei 

nesta Casa e no Projeto de Lei n9 245, reapresentado em 
25 de junho do corrente. ano. 

Segundo os referidOs projetos, o Banco Central autori~ 
zaria as institu_ições financeiras a emitirem certificados de ati
vos financeiros denominados em cruzados novos, individua
lizados, em nome do titular de cada operação, e não conver
tidos em cruzeiros, e esses certificados seriam endossáveis 
e passíveis de transferência de titularidade, por intermédio 
de sua _negociação em cruzeiros, de acordo com a paridade 
a ser estabelecida pelas condições do mercado desses certifi
cados. 
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Era uma forma de conciliar o controle da liquidez e do 
processo inflacionário, garantindo-se a continuidade do cresci.; 
menta económico. 

A criação do certificado de ativos fin_anceiroS d.enomi- · 
nados em cruzados novos corresponderia à instituição de uma 
novo instrumento financeiro, com pOssibilidades de ganho 
definidas pelas condições de mercado e que poderia vir a 
contribuir para a necessária retomada da intermediação finan
ceira no processo de financiamento da atividade produtiva. 

O Governo Federal optou, no entanto, nas medidas provi
sórias, :Pelá. transferência da titularidade, mantendo os termos 
da Lei n~' 8.024/90, pa:ra a conversão em cruzeiroS. 

Apenas essa divergência existe entre a proposta do Go- -
·vemo e o nosso ·projeto de lei, que também preconiza;· no 
artigo 3", a utilização de cruzados novos transferidos, para 
a liquidação de dívidas e para o pagamento de taxas, impostos, 
contribuições e obrigações previdenciárias. -

Durante mUito tempo, preguei no deserto, e o Governo 
se mostrava insensível à nossa proposta, preferindo manter 
os termos rígidos da Lei n' 8.024/90, mas nós sabíamos que 
essa situação seria insustentáVel e que, finalmente, o Governo 
se dobraria à evidência dos fatos. 

É uma medida de grande alcance sódo-ecoriôlnico; e te
nho certeza de que merecerá o apoio -desta Casa, levando-se 
em conta ainda que ela não causará qualquer transtorno à 
execução financeira dos estados, municípios e reSpedivos au
tarquias, fundações públicas e instituições financeiras oficiais, 
que poderão também repassar esses cruzados novos para o 
Tesouro Nacional. 

Trata-se, portanto, de dar maior fleXibilidade à Leí n9 
8.024/90, adaptando-a às novas circunstâncias vividas pela nos
sa economia. Essa decisão interessa a todos os segmentos 
envolvidos na questão, não podendo ser sequer contestada, 
pois a sua rejeição significari~_ a maDutençãcfdo texto original 
da referida lei, não noS deixando outra alternativa. 

Era o q_ue _tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRAN
CISCO ROLLEMBERG EM SEUDISCURSO: 

PROJETO DE LEI DO SENAJ;lQ . 
N' 40, DE 1990 

Dispõe sobre a transferência de titularidade de contas 
e depósitos denominados em cruzados novos. 

O Cõngresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Banco Central do Brasil autorizará aS institui

ções fmanceiras a emitirem Certificados de ativos financeiros 
denominados em cruzados novos, individualizados em nome 
do titular de cada operação, e não convertidos em cruzeiros 
na forma da Lei n' 8.024/90. 

§ 1• Os certificados de que trata o caput do artigo ante
rior são endossáveis e passíVeis de transferência de titulari
dade, por intermédio de sua negociação em cruzeiros, de acor
dO com a paridade a ser estabelecida pelas condições do mer
cado desses certificados. -

§ 2~> A transferência de titularidade definida no pará
grafo anterior não incidirá nenhum. tributo, contribuição social 
ou qualquer outro encargo, além dos já previstos na Lei n9 

. 8.033/90, e deverá ser feita com a intermediação da instituição 
financeira detentora das contas e dos depósitos denominados 
_em cruzados novos. 

Art. z~ A transferência de titularidade prevista nesta 
lei poderá ser efetuada entre empresas sujé:itas a um mesmo 
controle acionário, obede~da- a paridade a que se refere o 
§ 2' do art. I' da_Lei n• 8.024/90. -

Art. 39 Os cruzados novos transferidos de ácordo com 
os dispositivos anteriores poderãO ser utilizados, pelo novo 
titular, para a liquidação de dívidas e para o pagamento de 
obrigações previstas nos artigos 12 e 13, da Lei n' 8.024/90, 
nos prazos e nos limites ali definidos. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. S~' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A reforma monetária "ilnplantada recentemente, se, por 

um lado, veni alcançando resultados favoráveis na estabili-
zação económica, por outro lado engendrou problemas sete
riais de liquidez, que, por váriOs rD.OfiVos, não têm sido atenua
dos pela intermediação financeira. Conseqüêricia imediata são 
as perspectivas de aguçamento da recessão na economia. 

Neste contexto, apresenta-se como de importância estra
tégica a imPlementação de medidas de poütica económica 
que conciliem o controle da liquidez e do processo inflacio
nário Com a continuidade do crescimento económico. 

É esse o óbjetivo pretendido pelo presente projeto de 
lei; a criação de um mercado secundário para os cruzados 
novos representantivos de contas e depósitos bloqueados pela 
reforína mOnetária Visa, num primeirõ instante, trazer uma 
melhor distribuição dos cruzeiros disponíveis na economia, 
pelos seus vários setores, sem, contudo, alterar o seu nível 
de liquidez. A eficácia a esse mercado é assegurada pela manu
tenção do poder de pagamentos da moeda "cruzado novo", 
nos prazos, nas condições e nos limites definidos pela Lei 
n' 8.024/90. 

Ademais, a criação do certificado de ativos financeiros 
denominados em cruzados novos corresponderia à instituição 
·ae-um novo instruni~nto fini:mceiro~ de possibilidades de ga
nho defmido pelas condições dÇ! mercado,- e que poderia vir 
a contribuir para a: necessária retomada da intermediação fi
nanceira no processo de financiamento da ativid?-de produtiva. 

Sala das Se5,!iões, 7 de maio de 1990.- Senadpr Francisco 
Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.024, 

DE 12 DE ABRIL DE 1990 . 

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos 
~nanceiros, e d~ !lut~ provid~~~ias. 
Faço saber que o President_e_ c;la República adotou a Me

dida Provisória n• 168, de 1990; que- o COngresso Nacional 
aprovõu,-e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fede
ral, para os efeitos do disposto n_cr parágrafo único do art. 
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei. 

Art. 19 Passa a denominar-se cruzeiro_ a moeda nacio
nal, configurando :i unidade do sistema monetário-brasil.eiro. 

§ 19 Fica mantido o centavo para designar a· centésima 
parte da nova moeda. . .. 

§ 19 As cédulas e moedas em ·cr!Jzados novos -Circularap 
simultaneamente ao cruzeirO, de ãCOrdo com a paridade esta
belecida no§ 2' do art. I' 

§ 2' As cédulas e moedas em cruzados novos per_derão 
poder liberativo e não mais terão curso legal nos prazos estabe-. 

· lecidos pelo Banco Central do Brasil. 
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§ 39 As cédulas e moedas em cruzeiros emitidas_ ante
riormente à vigência da Medida Provisória n' 168, de 15 de 
março de 1990 petdem, nesta mesma data, o valor liberatório, 
e não mais terão curso legal. 

Art. 3l' Serão expressos em cruzeiros, doravante, todos 
os valores constantes de demonstrações contábeis e finan
ceiras, balanços, cheques, títulos, preços, precatórios,-contra
tos e todas as expressões pecuniárias que se possam traduzir 
em moeda nacional. 

Art. 4"' Os cheques emitidos em cruzados novos e ainda 
não depositados junto ao sistema bancário serão aceitos so
mente para efeito de compensação e crédito a favOr da conta 
do detentor do cheque, 'em cruzados novos, até a data a ser 
fixada pelo Banco Central do Brasil. 

Parágrafo úníco. Nos casos em que o detentor do che
que não for titular da conta bancária, o Banco Central estabe
lecerá limite, em cruzados novos, que poderá ser sacado ime
diatamente em cruzeiros. --

Ar!. 5• Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos 
em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 29 do 
art. 1', obedecido o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqiienia mil 
cruzados novos). _ - __ ~-·----- . 

§ 19 As quantias que excederam o limite fixado no caput 
deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro 
de 1991 em doze parcelas mensais iguais e SucessivaS. 

§ 29 As quantias mencionadas no parágrafo anterior se
rão atualízadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, 
verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da conver
são, acrescida de juros equivalente a 6% (seis por cento) 
ao ano ou fração pro rata. 

§ 3~> As reservas Compulsórias em espécie sobre depó
sitos à vista: rilãnfídas pelo sistema bancário junto ao Banco 
Central do Brasil, serão _convertidas e ajustadas conforme 
regnlamentação a ser baixada pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 69 Os Saldos- â3s- Cadernetas de poupança :serãO 
converti4os em cruzeiros na-data do próximo crédito de rendi
mento, segundo a paridade estabelecida no § 2<> do art. 19, 
observado o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüentamll cf\lzados 
novos). . 

§ 19 As quantias que excederem o limite fixado no caput 
deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro 
de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sUCessivas-.--

§ 29 As quantias mencionadas no parágrafo anterior se
rão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, 
verificida entre a data do próximo crédito de rendimentos 
e a data da conversão acrescidas de juros equivalente a 6% 
(seis por cento) ao ano Ou :fração pro rata. - - - -

§ 39 ·_Os depósitos compulsóriOs e voluntários mantidos 
junto ao Banco_ Central do Brasil, com recursos origináJiOS
da captação de cadernetas de poupança, serão convertidos 
e ajustados conforme regulamentação a ser baixada pelo Ban
co Central do Brasil. 

Art. 79 Os depósitos a prãzo fixo, com oU se·m emissão 
de certificado, as letras de câmbio, os depósitos inteitinan
ceiros, as debêntures e os demais ativos financeiros, bem como 
os recursos captados pelas instituições -finãnceiras po:r meio 
de operações compromissadas, serão convertidos em cruzei
ros, segundo a paridade estabelecida no § 2'i' do art. 19, obser
vado o seguinte: 

I- para as operações compromissadas, na data de venci
mento do prazo original de aplicação, serão convertidos NCz$ 
25.000,00 (vinte e cinco -mil cruzados novos) ou 20% (vinte 

por cento) do valor de resgate da operac;Ko, pievalecendo· 
o que for maior; 

II - para os demais ativos e aplicações, excluídos os de
pósitos interfinanceiros, serão con.vertidOs, na data de venci-: 
mento do prazo original dos títulos, 20% (vinte- por cento) 
do valor do resgate. _ _ _ _ _ 

§ 1» As quantias que excederem os limites fixad_os_nos 
itens I e II deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de 
setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e_ Suces
sivas. 

§ 2" As quantias mencionadas no parágrafo- ã~terior se
rão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, 
verificada entre a data de vencimento do prazo_ orig~~ do 
título e a data da conversão, acrescida de _juro~ equivalentes 
a 6% (seis por cento) ao ano _ou fração pro rata. 

§ 3~ Os títulos mencionados no caput deste artigo, cujas 
datas de vencimento sejam posteriores ao día 16 de setembro 
de 1991, serão convertidos em cruzeiros, integralmente na 
data de seus vencimentos. 

Ar!. 8' Para efeito do cálculo dos limites de conversão 
estabelecidos nos arts. 59, 69 e 79, considerar-se-á o total das 
conversões efetuadas em nome de um único titular em uma 
mesma instituição financeira. 

Art. 99 Serão transferidos ao Banco Central do Brasil 
os saldos- em cruzados novos não convertidos na forma dos 
arts. 59 , 69 e 7~>, que serão mantidos em contas individualizadas 
~m nome da institllição financeira- deposita-nte.-

§ 19 As instituições financeiras deverão manter cadastro 
dos ativos financeiros denominados em cruzados novos, indivi
dualizados em nOme do titular de_cada operação, o qual deverá 
ser exibido à fiscali~ação do Banco Central do Brasil, sempre 
que eXigido. ___ _ 

§ 29 Quando a transferênciã de que trata o artigo ante
tior ocorrer em títulos públicos, providenciará o Banco Central 
do Brasil a sua respectiva tro_ca por novas obrigações emitidas 

·pelo Tesouro Nacional ou pelos estados e munidpios, se apli
cável, com prazo e rendimento iguais aos da conta criada 
pelo Banco Central do Brasil. -

§ 39 No caso de_ operações compromissadas com títulos 
públicos, estes serão transferidos ao Banco Central do Brasil, 
devendo seus_ emissores providenciar sua substituição por novo 
título em cruzados novos com valor, prazo e rendimento idên
ticos aos dos depósitos originários das operações compromis
sadas. 

Art. 10. As qlfotas dos fundos de renda fixa e dos fun
dos de curto piãzO serão convertídas em cruzeirOs na forma 
do art. 7~, observado que o percentual de conversão poderá 
ser inferior ao estabelecido nn art. 79 se o fundo_não dispuser 
de liquidez suficiente em cruzados novos. 

Art. 11. Os recursos, em cruzados novos, dos Tesouros 
federal, estaduais e municipais, bem como os da Previdência 
Social, serão convertidos, integralmente, no vencimento das 
aplicações, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 59, 69 
e 7"~ desta lei. 

Art. 12. Pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da publicação da medida provisória- que -deu origem 
a esta lei, as contas e depósitos de-nominados em cruzados 
novos são passíveis de transferência de titularidade, obser
vadas as condições especificadas nos :arts. 59 , 69 e 79, para 
fins dç liquidação de dívidas e operações financeiras Compro
vadamente contratadas antes de 15 de· março de 1990. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil estipulará 
a_documentação necessária para reconhecimento da obriga-
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ção, definirido os instrumentos e mecan~smos de transferência 
da titularidade dos depósitos. ' 

Art. 13. O pagamento de taxas, impostos, contribui
ções e obrigações previdenciárias resulta na autorizaÇãO ime
diata e automática para se promover a conversão-de cruzados 
novos em cruzeiros de valor equivalente ao crédito do ente 
governamental, na respectiva data de vencimento da obriga
ção, nos próximos 60 dias. 

Art. 14. Os prazos mencionados nos arts. 12 e 13 pode
rão ser aumentados pelo Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento em função de necessidades das políticaS mone-
tária e fiscal. -· 

Art. 15. O Banco Central do Brasil definirá normas 
para o fechamento do balanço patrimonial das instituições 
financeiras denominado em cruzados novos, em 15 de março 
de 1990, bem como para a-abertura de novos balanços patrimo
niais~ denominados em cruzeiros, a paFtir da vigência da Me-
dida Provisória n' 168, de 15 de março de 1990. -

Art. 16. O Ban_co Central do Brasil poderá autorizar 
a realização de depósitos interfinanceiroS, em_cnizado novo 
nas condições que estabelecer. 

Art. 17. O Banco Cenrral do Brasil utilizará os recursos 
em cruzados novos nele depositados para fornecer emprés
timo-s pãta financiamenfo das operações ãtivas das instituições 
finanCeiras contiatàdas em cruzados novos, registradas no ba
lanço patrimonial referido no artigo anterior. 

Parágrafo ÚI_lico. As taxa_s de juros e os, prazos-dos eom-: 
préstimos por parte do Banco Central do Brasil serão compa
tíveis com- aqueles constantes das operações ati v as mendó-, 
nadas neste artigo. 

Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planeja- · 
mento poderá alterar os prazos e limites eStabelecidos nos 
arts . .5"', 6d e 7"' ou autorizar leilões de converSão antecipada 
de direitos em cruz~dos novos detidos po~ parte do público, 
em função dos objetivos da política monetãriaé da rtéCeSSiqade 
de liquidez-da economia. . 

Art. 19. O Banco Central do Brasil submetérá à apro
vação do Ministro tla Economia, Fazenda e Planejamento, 
no prazo de trinta dias a cQntar da publicação.âa medida 
provisória qu~ deu origem a esta lei, metas t~m~s~rais de 
expansão monetária, em crUzeiros, para os ptóxiifl'os doze 
meses, explicitando meios-e inStrumentos de viabilização des
tas metas, inclusive atra-vés de leilões de conversão antecipada 
de cruzados novos em cruzeiros. 

Art. 20. O Banco Central do Brasil, no uso das atribui
ções estabelecidas pela Lei n' 4.595, de 31 de dezémbro.de 
1964 e legislação complementar, expedirá regras destinadas 
a adaptar as normas disciplinadoras do mercado financeiro 
e de capitais, bem como do Sistema Financeiro de Habitação, 
ao disposto nesta lei. 

Art. 21. Na forma de regulamentação a ser baixada 
pelo Ministro da Econoniia, Fazenda e Planejamento poderão 
ser admitidas conversões em cruzeiros de recursos em cruzados 
novos em montantes e percentuais distintos aos estabelecidos 
nêsta lei, desde que o beneficiário ·seja pessOãTísiça que perce
ba exclusivamente rendimentos provenientes de pensões e 
aposentadorias. -~ . __ _ 

Parágrafo úhícõ. -- O Ministro da Economia1 _FaZe~5la ~ 
Planejamento flxaráliinite para cada berteficiárlo, das conver-
sões efetuadas de acordo com o disposto ne~te_ af!~@.: 

Art. 22. O valo~ nominal do Bônus do TesouroNacio
nal -~ BTN será ã.tmllizado cada mês por índiCe calculado 
com a mesma metodologia utilizada para o índice referido 

no art. 2', § 6', da Lei ele Conversão- resultante da Mediaa 
Provisória n9 154, de 15 de março de 1990, refletindo a variação 
de preço entre o dia 15 daquele mês e o dia 15 do mês anterior. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, o valor nominal do 
. J:!TN no mês de abnl de 1990 será igual ao valor do BTN 
Fiscal do dia 1' de abril de 1990. 

Art. 23. O valor diário do BTN Fiscal será divulgado 
pela Secretaria da Receita Federal, projetando a evOlução 
mensal da taxa de inflação. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 25. Revogam-se as disposiÇões em contrári?. 

LEI N•8.933, 
DE 12 de ABRIL DE 1990 

Altera, mediante conversão em lei das Medidas Pro'vi
sórias n" 160, de 15 de março de 1990, e lo/1, de 17 de 
março de 1990, a legislação do Imposto sobre ÜP\'rações 
Financeiras, instituindo incidências de caráter transitório 
sobre os atos que menciona, e dá outras providências. 

O Presidente da Repdblica 
. Faço saber que o_Congressó Nacional decreta e eu .sancio-

no a seguinte lei: 
Art. 19 São instituídas as seguintes incidênçias do im

posto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relati-
vas a tftulos ou valores mobiliários: -

I - transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliá
rios, públicos e privados, inclusive de aplicaç<ks de curto pra
zo, tais como letras de câmbio, depósitos Pprazo com ou 
sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures 
e cédulas hipotecárias; 

II -transmissão de outro definido pela legislação como 
ativo financeiro; 

III- transmissão ou resgate de título representativo de 
ouro; 

IV - transritissão de ações de companhias abertas e das 
conseqüentes bonificaçõ_es emitidas; 

V --saques efetuados em cadernetas de poupança. 
Art. 29 O imposto ora iilS:tUuído terá as seguintes carac-

terísticas: · 
I- somente inçidirá sobre operações praticâdas com ati

vos e aplicações, de cujo principal o contribuinte era titular· 
em 16 de março de 1990; 

II - incidirá uma só vez sobre as operaçõ.~s especificadas 
em cada um dos incisos do artigo antelj.or, praticadas a partir 
de 16 de março de 1990 com o tftulo ou valor imobiliário, 
excluída sua incidência nas operações sucessiVas que tenham 
por objetivo o mesmo tít!!Io ou valor imobiliário; 

III- não -prejudicará as inCidências já estabelecidas na 
legislação, constituindo, quando ocorrer essª_hipótese, um' 
adicional para as operações já. tributadas por essa legislação; 

-IV- não incidirá relativamente a ações, caso O valor 
total detido pelo titular, em 16 de março de 1990, seja igual 
ou inferior a 10.000 BTN fiscais; 

V- não incidirá relativamente aos depósitos em -cader
netas de poupança cujo valor total dos depósitos detidos pelo 
titular,.em 16 de março de 1990, seja igual ou inferior a 3.500 
VRF· - -

Vr- não incidirá sobre o resgate de quotas de fundos 
em cc:md.omínio, sobre o resgate dos títulos integrantes das 
carteiras das instituições financeiras vinculadas a acordos de 
recompra e sobre os depósitos caractcirizadamente interfinan
cejro~ entre e·mpresas dQ..mesmo grupo. 
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§ 1' Na apuração do valor totãl das a!;ões detidas, pelo 
titular, mencionado no incisO IV deste_ artigo, será obtida 
tomando-se por base: 

a) o valor da ação no último pregão de bolsa em que 
tenha sido mais negociada, anterior a 16 de março de 1990, 
atualizado até 30 de março de 1990, de acordo com a variação 
verificada no índice representativo de açóes da bolsa de valores 
de maior movimento no País e convertido o valor- apurado, 
nessa data, em BTN Fiscal; e 

b) caso não seja possível determinar o valor de acordo 
com o critério estabelecido na alínea anterior, o valor patrimO
nial da ação em BTN Fiscal, segundo o último balanço da 
respectiva sociedade. _o-

§ 29 A apuração do valor total dos depósitoS ein cader
netas de poupança, mencionado no inciso V, será obtida consi
derando-se a soma dos saldos das contas nas respectivas datas, 
de crédito de rendimento do mês de março de 1990, já incluí-, 
dos os depósitos efetuados neste mês, convertidos em BTN 
Fiscal, pelo valor vigente nestas datas. 

§ 39 No caso das aplicações financi:dras men-dO-nadas 
no inciso I do art. 1"', o imposto de que trata esta lei não 
incidirá sobre os ativos das instituições fmanceiras aos quais 
corresponda operação passiva de idêntica natureza. 

. _ Art. 3' A base de cálculo do imposto de que trata esta 
Ie1 e: - · c - -- _ 

I-nas hipóteses de que trata o inciso I do art. 1"', o 
valor transmitido ou resgatado; 

II -nas hipóteses de que trata os incisos II e III do 
art. 1 ~, o valor da operação; 

III -nas hipóteses de que trata o incisoíV do art. 1', 
o valor da operação, observada a dedução prevista no § 1"' 
do art. 'J"'; 

IV - na hipótese de que trata o incíso V do art. 1"', o 
valor do saque, observada a dedução prevista no § 1~' do art. 
7' 

Parágrafo único. No caso de aquisição de ações e ouro 
por exe-rcício de opção, a base de cálculo será obtida utilizan: 
do-se o preço médio observado em pregão no dia do exercício, 
assegurada, para as ações, a dedução prevista nO § 19 do 
art. 79 -

Art. 4' Fica estabelecida a obrigatoriedade da apresen
tação, pelo contribuinte, até 18 de maio de 1990, de declaração 
discriminando os ativos financeiros mencionados nos Incisos 
II, III, IV e V do art. 19 , quando ocorrer, pelo menos, uma 
das seguintes hipóteses: - . -- --

1-o contribuinte possuir ouro; 
II- o valor total das ações for superior a 10.000 BTN 

Fiscais; ou 
III- o valor total dos saldos de cadernetas de poupança 

for superior a 3.500 VRF. 
Parágrafo único. O Departamento dã. Receitt!_ Federal 

do Ministério da Economia, FazeD.da e Planejamento estabe
lecerá as formas em que serão apresentadas as informações 
de que trata este artigo. 

Ar!. 5' A alíquota do imposto de que. trata esta lei é 
de: 

I- 8%, na hipótese de _que trata o Inciso I do_art. 1 "'; 
. II- 35%, nas hipoteses de que tratam os incisos II e 
III do art. 1'; 

III -25%, na hipóteSe de que trata o inciso IV do art. 
19• 

• IV- 20%, na -hipótese de que trata o.indSo V do art. 

Art. 69 As aüquotas previstas nos incisos II, III e IV 
do artigQanterior serão reduzidas respectiva, para 15%, para 
8%, e·-para 8% se o contribuinte, até 18 de maio de 1990, 
optar pelo pagamento antecipado do imposto previsto no art. 
1"', oportunidade em que lhe será concedido o parcelamento 
em cinco prestações mensais, iguais e ·súcessivas, atuàlizadas 
pela variação do BTN Fiscal. 

§ 19 A intenção do contribuinte em optar pela anteci
pação do imposto deverá ser indicada na declaração de que 
trata o art. 49. 

§ 2' A opção pela antecipação poderá ser exercida em 
relação a cada espécie de ativo, isoladamente considerado, 
pelo seu valor total. 

§ 39 Na hipótese de antecipação-,· a base de cálculo do 
imposto observará: 

a) no caso dos incisos II e III do art. 1', o valor do 
ouro apurado com ôase na média dos preços convertidos em 
BTN Fiscal, obtidos nos pregões da bolsa de mercadorias 
de maior movimento no País r_ealizados no mês de março 
de 1990; 

b) no caso dos incisos IV e V do art. 19, o critério esütbe
lecido nos§§ 1' e 2' desta lei. 

Art. 7~ O pagamento da primeira parcela da anteci
pação previsto no art. 6"' será feito até 18 de maio de 1990, 
após a apresentação da declaração a que se refere o art. 49 , 

através do Documento de Arrecadação da Receita Federal 
-DARF. . -

§ 1' No cálculo do valor a ser antecipado serão dedu-. 
zidos os valores mencionados nos incisos IV e V do art. 29 , 

respectivamente, para as ações e para os depósitoS de pou
pança. 

§ 29 O. valor antecipado poderá ser pago em cruzados 
novos, não se admitindo, neste _caso, o parcelamento. 

-§ 39 o pagamento será efetuado mediante a -converSão 
em ·cruzeiros, na data do pagamento, -do valor apurado em 
BTN Fiscal, segundo o critério fixado no § 3' do ar!. 6' 

Art. s~ Para os casos em que não houver opção do con
tribuinte pela antecipação, o Departamento da Receita Fede
ral baixará normas com vistas a permitir a redução prevista 
no § 1' do artigo anterior. 

ParágrafO únicO: · Na hipótese deste artigo, somente será 
admitido o pagamento em cruzeiros. 

Art. 9_9 Sã<;> contribuintes do imposto de que trata esta 
teí: 

_} - o transmitente ou b~neficiáfio do pagamento do res
gate, nas hipóteses de que tratam o inciso I do art. 111; 

II- o transmitente, na hipótese de que trata o inciso 
II do art. 1'; 

III- o transmitente ou beneficiário do pagamento do 
resgate, na hipótese de que trata o inciso III do art. 1~; 

IV- o transmitentente, nas hipóteses de que trata o inci
so IV do art. 1 ~; 

V- o sacador, na hipótese de que trata o inciso V do 
art. 1~ 
- Parágrafo línico. Na hipótese do inciso I do art. 1', a 
responsabilidade pela retençã-o- e recolhimento do_ iniposto 

. será a instituição financeira pagadora, exceto nOs casos em 
que ·a beneficiário for outra instituição financeira, quando· 
caberá a esta outra o recolhimento do tributo. 

Ar!. 10. Para a facilidade de implementação e fiscali
. zação dapresente lei, sem prejuízo do sigilo legalmente estabe

lecido, é facultado a autoridade fiscal do Banco Central do 
Brasil e do Departamento da Receita Federal, proceder 3: 
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fiscalizações junto aos agent~s do Sistema Financeiro de Habi
t.ação e em quaisquer das entidades que interfiram, direta 
ou indiretamente, no mercã.do de títulos ou valores_ lm_obiliá
rios, inclusive instituiÇõ~s fmariceiraS e sdciedades corretoras 
e distribuidoras, que são obrigadas a prestar as informações 
que lhes forem exigidas por aquela autoridade. _ ' 

Art. 11. A custódia de títulos, valores mobiliários e 
ouro somente poderá ser levantada depois de assegurado o 
pagamento do imposto ora instituídO,-- - - -- - ---

Art. 12. O Banco Central do Brasil e o Departamento 
da Receita- Federal expedirão, em ato conjUnto, as normas 
necessárias à efetiva aplicação desta lei, especialmente as desti
nadas a fixar os prazos para pagamento do imposto. 

Art. 13. (VETADO) . o. 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

(À ComiSsão de AssunJO$. Económicos - __ deci
são terminativa) -

O S~:_PRESII;)EliiJ:_E_(kll_c~io Portella) - Concedo 
'a palavra ao nobre Senador Marco Maci_el. · - -

· · O Sr. Mareo Maciel (PFL - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: V:enhoà tribuna 

·registrar o falecimento de uma figura humana de incomen
surável valor que, em tudo, dignificou a história pemarilbu
cana. Trata-se do Monsenhor Severino Nogueira coln quem 
o Recife tem o prazer de conviver e de quem recebeu 'lições_ 
de fraternidade e o fecundo exemplo de "opção pela humil
dade, veneração à natureza, dedicação ao estudo e voto de 

'pobreza", na feliz expressão contida em matéria do Jornfl! 
·do CommeJ;Çio. 

QuerO, pois, Uiiir minha voz ã-to-dos aqueles que, conhe
cendo Monsenhor Nogueira, deploram seu desaparecimento. 
Perdemos um extraordinário ser humano, sacerdote por intei~ 
ro, ora<;ior sacro como poucos, pensador de sólida formação· 
cultural e cristã. 

Interpretando o pensamento pernambucano em torno de 
Monsenhor Nogueira, trago a esta Casa dois text9s publie.tidos 
pela imprensa de meu Estado que registram, com emoçã? 
e sinceridade, o sentimento que nos une em face do falectw 
mente daquele que, como bem lembrou o- meu sempre prow 
fessor potiguar Matos, eta ''o orador primoroso, a inteligência 
lucidamente auevida que sabia as grandes palavras da fé.-

Assim, registro aqUi o editorial do Jornal_do ÇO~I!l~rcio,.. 
de 7 de julho último, e o artigo de PotiguarMãtos;nó Diário . 
de P':!!!.~b!'co_, d~ 6 de julho de 1991; 

.. MONSENHOR NOGUElRA 

"A morte do Monsenhor Severino Leite Nogueira, ou 
simplesmente Monsenhor Nogueira, como·era chamado 
e mais conhecido, desfalcou- não apenas o nosso Clero 
mas a paisagem humana e espiritual de Pernambuco, parw 
ticularmente a do Recife, onde era uma de suas figuras 
mais atuantes, queridas e luminares. 

Poucos sacerdotes puderam ou· souberam lidar e 
manter como ele a mais perfeita integração do s~u minis;.. 
tério, qUe manteve todo o tempo e vida de pastor diliw 
gente, com um rebanho reconhecidamente populoso e 
multifário. · · · ~ · · 

Essa empatia, via-se-, era eX:etcida em plenitude, com 
a naturalidade pac~ica e plena com que sustentava sua 

rotina a um só tempo altameira, ciente e humilde, mas, 
sobretudo, em tão próvida dedicação que já se transfor
mava em algo mais que pastoreiro e sacerdócio, porque 
se elevara acima da dedicação, acolhimento, exempla
ridade fratê!na, para se !qrnar amoroso ofíCio. 

PárocO por mais -de 48 anos consecutivos do bairro 
de Santo AntôniO - urri: dos que viram o Recife nascer 
e cujo nome homenageia o padroeiro da cidade -, ele 

- tinha orgulho desse título, como tinha do templo dedicado 
ao Santo dos Milagres, que nascido em Lisboa foi também 
de Pádua, para depois se tornar alvo da veneração do 
mundo. 

Apóstolo exemplar, foi o padre Nogueira um militan
te-seareiro de Iene exército da paz, formado pelas legiões 
de antonino, que, através do m~ndo, cumprem a desti
nação de todos os que vestem o sóbrio hábito da O.F.M: 
a opção pela huldade, a veneração à natureza, a dedicação 

_aO estudo, o exercício do amor fraterno, o voto de pow 
brce>;a. · . . . 

Mas tendo sido um dos invólucros carnais daqueles 
a quem o Cristo da Idade Média, nascido em Assis, cha
mava de espíritos, Monsenhor Nogueira era um autêntico 
franciscano: Irmão solidário de todas as criaturas, contem
plativo extrarordinariamente partiCipatiVo, cujos dotes 
privilegiados de conhecimento doutrinário e exegéticõ, 
aliados ao poder de comunicação, faziam com que sua 

·palavra se revestisse e soasse em excepcional exação didá
tica e com potência evangélica de efeito tão apascentador 
que poderíamos chamá-lo de terapêutica.-

Terá sido- por essa e outras raZóes e potencialidades 
atuantes que os .seus sermões, especialmente os domini
cais, sempre foram recebidos avidamente. E era justa
mente atributos de tribuno sacro tocavam a todos, grà.ças 
ao verbo fluente e aliciante, ao veíismo lógico, à fé evan-

. gélic:a, ao ~omprdÍnisso cristão. . 
Nessas tioras, ministro afrebatado de Deus, via-se 

e se-ntia-se que ele pregava amando. Que sua palavra 
parecia pairar em flama votlVa pai" sobre o altar. Tal 
() dom chamativo dos arroubos, onde sua Igreja, pedra 
e cânon e m·adre entéia, pãrecía espargrr sobre os fiéis 
todos os mistérios originais, via- -a elevação coletiva da 
com.unhão .. 

Ao evocaimoS ao louvor a figura extraordinária e 
a memória desse sacerdote por vocação, não poderíamos 
deixar de destacar, também, suas qualidades e reconhe
cidos méritos de erudito, estudioso dedicado da História 
e da Filosofia, do escritor de estilo primoroso, do pesqui
sador atuante e "imortal" da Academia Pernambucana 
de Letras, menhro destacado do Conselho Estadual de 
Cultura, do lnstituto Arqueológico, Históricoe Geogra· 
fico e- de tantas outras entidades onde contribuía com 

· o brilho e o p_oder elucidante da inteligência. 
· Com o seu desaparecimento, não paenas os inúmeros 

amigos, os fiéis paroquianos, ·as devotos de Santo -Antô
nio, a Igreja Católica e-nossas institUiÇões -culturais estão 
de luto, também, uma vasta legião de fiéis, homens do 
povo que foram eni multidão; na tarde de quinta-feira, 
transata, ao templo da Pracinha, para vê~lo pela última 
vez. A cidade do Recife, que- ele tanto amou, sente e 
sentirª ainda por muito_tempo, a sua ausência, com a 
mais reverente dor da parte. (Jornal do Commercio, 7 
de julho de 1991). 
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MONSENHOR NOGUEIRA 
Potiguar Matos _ 

Escrevo estas linhas mal chegado do cemitério~ É 
quinta-feira e chove. Há dois dias chove_ s_obre_ o Recife, 
uma chuva ora violenta, com bátegas, ora fina, enervante, 
molhando o corpo e as almas. E mesmo, alguma coisa 
dessa humildade, desses ventos agudos parece- erfurar 
a pele e ferir fundo. 

Pressinto que não deveria escrever. Não é bom escre
ver amargurado, e tudo_cnspira contra mim, o tempo, 
a angústia, certa dor inconti'olável, quem sabe-um pobre 
sentimento de rebeldia. 

Venho do enterro de um amigo. Monsenhor Severino 
Nogueira era uma dª-S poucas pessoas que ainda respei
tava e com as quais é bom falar, comentar a vida, sentir 
o fluir um pouco d_e ordem_ n_o caso e na dr;:sesperança. 

Agora lamento não ter aprofun~ado mais es~a _'!onvi~ 
vência. Estamos, ilós dessa pobre classe dita média, não 
vivendo, mas sofrendo a vida. É a luta diária contra o 
tempo. A tirania do relógio. Os prazos inflexíveis. Os 
compromissos inadiáveis. Conversamos com: quem quere
mos. Tratamos de negócios que nada nos dizem. Aper
tamos mãos indiferentes. Correrrios, isto sini~ corremos 
como se fôssemos senhor da eternidade para um dia, 
de repente, descobrir a fraudar ingénua e triste -em que 
caímos. - _ _ 

LastimO o tempo despediçado. Vejo a face branca 
e silenciosa do amigo. As mãos dobradas sobre o_ peito. 
As rosas parecem afogar-lhe o coipo, agora imóvel, es
pantosamente imóvel, como um pedaço de mármofe, sem 
vibração e calor. Pergunto-me: onde está o orador primo
rosa, a inteligência lucidamente atrevida que sabia as 
grandes palavras da fé e contava coisas sobre mistérios 
misterioSos? Este padre morto era um arauto __ de Deus. 
Se céu existe em outra vida, deve agora estar celebrando 
nele a sua primeira missa. Eni tõrno, a imensa teoria 
de anjos, arranjos ~-tronos ao Senhor, mais uma vez, 
se entregará as suas mãos no grande segredo do amor, 
maior do que a morte, a vida, as estrelas e o infinito. 

Digo adeus a Monsenhor Nogueira. Sou homem já 
muito velho, cansado de_s_se ritual macabro. Riscçro adeus, 
digo até breve, como um marinheiro que embar~a ou 
vê a embarcação singrar o mar largo, o grande mar azul, 
sacudida por forças abissais, dançando na música dos 
ventos, quem sabe, ouvindo perdidas sereias teceram com 
o çanto suas armadilhas e_te_rna.s. _ · 

·· O Recife estã mais pobre.. Perdeu uma das suas vozes. 
Parte muito sensível de sua consciênçia._ E_ste padre era 
um irmão dos homens. A rel_igiãõ par:a ele era uma longa 
fraternidade. O seu CríSto não precisava de teólogos nem 
de hermaneutas presunçosos. Era divino sem deicar de 
ser humano. abia se juntar a nós, pobres e desgraçados 
mortais, Ouvir nossoS gemidos, sentir nossas dores, per
doar nossas fraquezas, como amigo e pai." (Artigo do 
Prof. Potiguar Matos publicado no Diário de Pernambuco, 
em 7 de julho de 1991). 

Era o que tinha a dizer, Sr. ·p_residente, associan
do-me ao pesar da comunidade de meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Came~fQ. 

O SR. l'.'ELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Pr_es.idente, Srs._ Senadores, neste 

momento, desejo manifeStar meu apreço ao Sr._Hélio Chaves 
Pereira - de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul - pelos 
comentários à Lei no;> 7.580, de 23 _de dezembro de 1986, enca· 
minhados atraves de carta de 13 de junho de 1991. 

Comenta _o nobx:~ missivista a inocuidade da mudança 
introduzida no art. 110 da Lei n' 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980 - conhecida como Estatuto dos Militares - pela 
Lei n'7.580, de 23 de dezembro de 1986. . 

Para desencanto dos _ _interessados, _a Lei n9 7.580/86-
a nova lei - não mudou nada e, conseqüentemente, coD.ti
nuam os nl.ilitares a merecer benefícios somente -se·· f01;:em, 
mutilados em combate, nos termos dos incisos I e II, do art. 
108, da Lei n• 6.880/80 ·e do art. 110, da Lei n' 7.580/86. 

No entanto, Sr. Presidente, na maioria dos casos, os mili
tares são refçmnados por acidente em serviço, por doenças 
ou enfermidades adquiridas e em tempo de paz, ficando, por
tanto, excluídos dos benefícios da nova lei, da Lei n"' 7.580/86. 

Sr. Presídênte, collcluo este pronuriciamento, manifes
tando o desejo de que o Estatuto dos Militares, isto é, a 
Lei n"'_7.580/86, seja reformulado, de tal maneira que se con
templem todos os casos em que o militar for colhido pelos 
infortúnios decorrentes tanto de situaÇões específicas de- com
b~te, quanto dos que ocorrerem por força do exercício normal 
de sua carreira em tempo de paz. (Muito bemJ) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. -ODACi:R SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)_ - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não faz 
muito tempo, o Banco Mundial divulgou relatório, segundo 
o qual o Brasil é um dos campeões mundiais-·da injustiÇa 
social. De acordo com o Bird, a distribuição de renda no 
Brasil é a terceira mais injusta do muiido, havendo apenas 
dois países que nos superam na perversa escala da concen
tração da riqueza: a República de Honduras, com quatro mi
lhões de habitantes, e Serra Leoa, com três milhões. 

Tendo por base os anos de 1981 e 1987, pôde o Bird 
constatar que, no período, o número de pobres no _Bx:_asil 
-cresceu43,48~. 

Seguri.do a obra "Brasil, 2000 _- para um novo pacto 
social", de Hélio Jaguaribe e outros au.tores, em 1983, no 
iniCio da década pesquisada pelo Bird, os 50% mais pobres 
do País percebiam apenas 13,6% da renda total, enquanto 
o_s 10% mais ricos tinham acesso a ~,2% da renda, da qual 
os 5o/Q__JIJ,a,js_rico$ detinham 33,0%. 

__ Explicam os técnicos do Banco Mundial que o aumento. 
da pobreza no Brasil é devido ã adoção de políticas económicas 
e sociais equivocadas. _ 

Também no entender dos autores de "Brasil, 2000'~, o 
perfil concentracionário do padrão de distribuição da renda 
no País não é explicável simplesmente pela livre operação 
do mercado de fatores. "Com efeito"", afirmam, "nenhuma 
ordem natural ou desarmonia pré-estabelecida podem expli
car, exaustivamente, que os 50% mais pobres do País se apro
priassem (em 1983) de 13,6% da renda total do País, enquanto 
os 10% mais ricos capturavam 46,2% dessa retida, e 5% da
queles 10%, 33~. Foi o homem, e não qualquer mão invisível, 
quem assim pôs. E se o pôs, pode tambéin dispô-lo". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, A gritante desigualdade 
social no Brasil não diz respeito apenas ãs pessoas, mas tam
bém ãs regiões, pois algumas áreas geográficas brasileiras apre
sentam níveis de pobreza e de miséria muito mais elevados 
do que os de outras. 
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Na explanação que tenciono apresentar-lhes a seguir, pre
tendo demonstrar que a má distribuição de renda no Brasil 
deve ser atribuída, em grande parte, à ação do E_stado, que 
tem contribuído não só para criar, mas também para acentuar 
as desigualdades regionais, deformando o próprio princípio 
da Federação brasileira. - ·-

Não se pode negar que a pobreza no Brasil tem um forte 
componente regional, fenômeno que não é recente na Federa
ção, conforme se pode concluir de análise dos processos econó
micos, sociais, demográficos e de intervenção g·ovemamental, 
que constituem os principais condicionantes do aparecimento, 
evolução e persistência das desigualdades regionais na seqüên
cia das diversas etapas do desenvolvimento brasileiro. 

Do ponto de vista histórico, a emergência e a evOlução 
das desigualdades regionais no País relacionam-se profunda
mente com o processo da expansão capitalista ocorrido no 
Brasil, no qual o Estado teve grande participação. 

MaiS remotamente, a aCentuação· das desigualdades regio
nais, atualmente tão n_otórias no Brasil, já se fazia notar, 
do ponto de vista espacial, no deslocamento do centro de 
gravidade económico -e político- do Brasil do Nordeste para 
o Centro·Sul, durante o sécUlo XVIII, e na diferenciação 
do crescimento entre essas duas regiões. A mudança geográ
fica da principal atividade exportadora e da sede do poder 
político podem ser considerados os marcos iniciaiS Qo prOcesso 
da sedimentação das desigualdades. 

Porém, foi no século -páSsado_ que se aprofundaram as 
raízes das disparidades espaciais de nosso desenvolvimento. 
Mais precisamente, o fenômeno se deu na época da expansão 
cafeeira na região Sudeste, que coincide com o perfodo de 
menor dinamismo ou declínio das exportações tradicionais 
brasileiras nas demais regiões (principalmente o açúcar e o 
algodão no Nordeste), o que lhe impôs o enfraquecimento 
de suas bases económicas. -

Como é sobejamente conhecido, a expansãÜ-cafe~ii-a em 
São Paulo ocorreu em virtude da grande disponibilidade e 
da boa qualidade das terras da região. No entantO_;_ esse não 
foi o único fator a favorecer ;.quela c~ltura. A açãO õõ Go
verno foi decisiva para sua consolidação, seja porque ele subsi
diou a implantação, no-estado, de uma infra-estrutura de trans
portes, constituída de várias ferrovia~ e do porto de Santos, 
por exemplo, bem como de uma infra-estrutura de energia 
e de comercialização (armazéns), seja porque subsidiou a imi
gração da própria mão-de-obra, rebaixando-lhe gs custos. 
Além disso, a adoção de uma política governamental de sobre
valorização cambial, que favorecia o café, ão tempo quê preju
dicava as demais exportações primárias brasileiras, assegurou 
sua elevada rentabilidade e, em conseqüência, sua acelerada 
expansão em São Paulo, no final do século passado e no 
início do atual. 

O que de mais grave houve na ação do Governo é que 
ele não apenas favoreceu a expansão do setor cafeeiro _na 
região Sudeste, dotando-a de crescentes vantagens compa
rativas para a posterior implantação, ali, das atividades indus
triais, mas, principalmente, negligenciou as demais regiões. 
Cõm efeito-; as áreas periféricas deixaram de reCeber investi
mentos públicps e outros estímulos governamentais, com exce
ção dos períodos de crise, como as secas do Nordeste e a 
decadência da economia da borracha na Amazônia. Essa inter
venção, contudo, caracterizou-se por ser insuficiérite e-~desti
nada fundamentalmente a manter o statusquo das áreas assisti
das, sem que houvesse nenhuma preocupação com a mOderni
zação de suas estruturas econômicas e sociais. 

No que diz respeito às regiões periféricaS brasileiras, So
breveio-lhes, no período, diminuição de seu dinamismo econó
mico; resultado de causas exógenas e endógenas, que passa
ram a refletir evidente desvantagem competitiva daquelas 
áreas frente ao Sudeste, inicialmente, com-o antes se já afir
mi:ni, no comércio internacional, e, posteriormente, na im
plantação de indústrias que pudessem atender ao mercado 
interno. Além disso, houve a interferência de outros fatores, 
como os referentes às peculiaridades regionais: os recursos 
naturais, o clima, -as estruturas económicas e sociais~ e até 
inesmo as -características políticas. ~ 

A verdade, porém, é que todos esse-s fatores-tiverarii 
sua ação reforçada pelo Estado, cujo desempenho, sem dúvi
da, prejudicou consideravelmente as regiões menos desenvol
vidas, sobretudo a partir da República. 

Como é sabido, a lucratividade do café, em grande parte 
favorecida pela política cambial, atraiu para São Paulo recur
sos de ou_tras regiões. Sem dúvida, isso favoreceu a ampliação 
das desigualdades no Brasil antes mesmo da industrialização. 
Não bastasse isso, a descentralização administrativa qi.ie carac
terizou a Velha República privilegiou em excesso a cafei
cultura e, por via de conseqüência, a p'rópria região- em: que. 
essa lavoura se concentrava, o Sudeste. 

Outro aspêcto de relevante importância para a evolução 
das desigualdades regionais nb presente século foi o fato de 
que a expansão cafeeira em São Paulo lançou as bases para 
a posterior concentração industrial na região. 

No atual século, o aprofundamento e a persistência das 
desigualdades regionais se dão mercê da expansão da indústria 
nacional, concentrada sobretudo no Centro-Sul, principal
mente em São Paulo, e iraças também às várias transfor
mações na organizaÇão espacial do P3.ís, causadas pela acumu
lação crescente do capital em um complexo de atividades, 
rião apenas industriais, mas também comerciais e financeiras, 
nacionais e estrangeiras, priVãdas ·e -p-úblicas, localizado no 
Sudeste. 

O notável e rápido crescimento e a ç:oncenttação irtter 
e- iritfã-regiolial de -recursos· produtivos e populacionais, que 
oontribÕ.íram para a formaçiiõ-do complexo industrial, comer
cial e financeirb no Sudeste, se deram principalmente como 
resultado das pré-condições propiciádas pela expansão do 
mercado cafeeiro, da força de trabalho, da infra-estrutura 
e das economias de aglomeraçijo, mas tambéin em virtude 
dos impulsos à formação de capital em várias atividade produ
tivas, que resultaram não só do próprio dinamismo da ativí
dade cafeeira, mas também da resposta que o Governo brasi
leiro emitiu em relaçãO às sucessivas· crises que atingi!am o 
setor, no período comprendido entre o final do século passado 
e a década de 30 d.o século atual. 

Na verdade, a intervenção governamental não ocorreu 
somente no momento da expansão da lavoura do café, mas 
tain bém nos mome_ntos de superprodução e de crise, quando 
se adotaram mecanismos para a manutenção da renda no 
setor, não se considerando se o valor das exportações estivesse 
em- queda. Em resumo, a política governamental visava à 
defesa dos interesses dos cafeicultores, com a promoção da 
compra de excedentes e de sua destruição. 

O papel do Estado no processo de industrialização e na 
tendência para a concentração espacial do setor secundário 
ria- ecõnomia brasileira merece destaque também a partir da 
década de 1950. Em virtude da formulação da politica de 
industrialização no Plano de Metas, verificou-se significãlivo 
aumento da formação do capital no setor industrial, bem como 
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em setores complementares da infra-estrutura. principalmente 
dos transportes e da energia, através da expansão dos investi
mentos governamentais. Além disso, o setor público desempe
nhou relevante papel na implantação e expansão de diversas 
indústrias básicas; eni espeCial a siderúrgia e a petroqufmica. 

Grave falha caracterizou, na década de 50, a política 
de industrialização, que não demonstrou nenhuma preocu
pação especial com a distribuição regional das novas atividades 
industriais então implantadas. Em conseqüência, mais uma 
vez, ocorreu a tendência para a concentração dos investi
mentos, tanto os industriais como os de infra-estrutura física 
de apoio, no Centro-Sul,, com predominância para o eiXo São 
Paulo-Rio de Janeiro. 

Mais uma vez, fica patente que a· intervenção pública 
no Brasil tem contribuído de forma di_reta para o aumento 
das desigualdades regionais, via intens_ificaÇã<?_ do processo 
de industrialização. A partir da década de 30, o processo 
de industrialização levou o setor secundário a aumentar suã 
participação no produto físico (produto industrial mais produ
to agrícola) de 43%, em 1939, para 73%, em 1970, e resultou 
no aumento da participação do Estado de São Paulo no valor 
da transformação iridustrial de 40%, em 1940~ pãra 57%, 
em 1970. Em síntese, Srs. Senadores, o que essas cifras eviden
ciam é que a industrialização induzida pelo Estado tomou 
o setor secundário o mas dinâmico da economia brasileira, 
além de ter claramente favorecido a maior acumulação do 
capital e concentração de recursos produtivos na região Sudes
te, especialmente em São Paulo, com reflexos no Rio de Janei
ro, em Minas Gefais, na região Sul, principalmente no Paraná, 
e na r~gião Centro-Oeste, em especial o sul de GOiás. 

É i"nteressante notar, também, que mesmo a preocupação 
governamental da década de 7D com o desenvolvimento das 
regiões periféricas ilão fOr muitO além da tentativa de viabilizar 
uma maior exploração de seus recursos naturais e de suas' 
potencialidades produtivas, o que, sem dúvida, contribuiu pa
ra a continuidade do processo de acumulação capitalista -
antes iniciada-, a qual acabou por beneficiar, em última· 
instância, muito mais as grandes empresas nacionais e Ql!itran
geiras do setor privado, localizadas, em geral, fora dessas 
regiões, do que, propriamente, as pOpulações nela residentes. 
Desta fonna, embora a implantação de novas atividades pro
dutivas nas regiões periféricas, escudada em fortes estímulos 
do Estado, seja um dos fatores responsáveis pela interação 
económica entre as várias áreas que compõem o território 
nacional, não pode ela deixar de ser interpretada como parte 
integrante de um processo mais amplo de expansão e concen
tração de capital no complexo industrial, comercial e finan

. ceiro localizado na região Sudeste. sobretudo no eixo consti
tuído pelos Estados de São Paulo e do Rio de Janei_r_o._ 

Dito de outra forma, a integração espacial e a intervenção 
do Estado nas áreas periféricas são reflexos da própria dinâ
mica do processo de acumulação do capital. Esta acumulação, 
como se sabe, demanda a expansão de atividades produtivas 
e a realização crescente de elevadas taxas de lucros no setor 
privado, o qual demanda a expansão_dos mercados existentes, 
~a formação de novo capital fixo e o incremento no forneci
mento de matérias-primaS e de outros insumos. 

É por esse ângulo q'}e se deve ver a intervenção realizada 
pelo Estado brasileiro na~:- regiões perifériCas do País. Tendo 
implantado nelas obras Çe_,irifta-estrutura económica e social, 
o Estado não só viabiliZOu· a ocupação produtiva das novas 

·regiões para vinculá-las aos setores mais dinâmicos da econo-. 
mia, localizados fora delas, mas, principalmente, ao dotar 

as regiões periféricas de uma infra-estrutura mínima, o Estado 
contribuiu para a valorização do capital ali investido pelas 
empresas privadas, aumentando a rentabilidade de seus inves
timentos, mesmo aqueles realizados com propósitos mera
mente especulativos, como as- aquisições de grandes áreas 
de terra nas novas fronteiras. Sabendo-se que são as empresas 
que formam o grande complexo industrial, comerciai e finan
ceiro aquelas que reuniram as maiores possibilidades para 
tisufiuir dos favores fisCaiS e finaticeiros Concedidos p-elo Go
verno~ não é difícil concluir que foram elas as que mais lucra
ram com os benefícios gerados pela expansão das atividades 
produtivas nas regiões periféricas, pois foram elas que, mais 
inte11samente, se apropriaram das vantagens oferecidas pelo 
Governo, na forma de menores custos de produção, devido 
sobretudo aos subsídios para a formação de capital. 

- É ifl!pOrtante verificar, ainda, que, sendo a quase totali
dade das empresas controlada por interesses situados nas re
giões mais desenvolvidas do País, ou mesmo no exterior, a 
expansão de suas atividades nas regiões periféricas não se 
tem dado em benefício das populações que nelas residem, 
como acentuei anteriormente. Ao contrário, o que-tem ocor
rido é ·a saída de recursos das áreas periféricas rumo ao centró 
hegemónico da economia nacioflal ou mundial, o que acaba 
resultando ou na consolidação Ou no aumento das desigual
dades regionais. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, reduzir as graves e injustas 
desigualdades no Brasil deve ser uma de nossas mais urgentes 
prioridades. Por isso, é necessário que o Estado assuma em 
plenitude o papel redistributivista, que lhe deve ser peculiar. 
Para tanto, é precisõ que ele se comprometa com a justiça 
social no cumprimento de todas as suas funções, seja como 
formulador e implementador de políticas, seja comó agente, 
isto é, como investidor e produtor de serviços:. 

Na verdade, há uma série de erros históricos que incumbe 
ao _Estado brasileiro corrigir, coolo o da injusta distribuição 
dos dispêndios governamentais entre as regiões brasileiras~ 

Segundo a Fundação Getulio Vargas, as médias globais 
que expressam, em 1970-1975 -1980, a distribuição daque
les dispêndios por macrorregião são as _seguintes: Norte -
3,2%; Nordeste - 12,8%; Sul- 9,8%; Centro Oeste -
10, %; e Sudeste. Atente-se para a média da região mais rica 
dO País, o Sudeste, situada bem acima da soma das. médias 
das outras qUatro regiões, o que confinna, de maneira iriefu
tável, tudo o que se afirmou anteriormente sobre se·r o Estado 
brasileiro o principal gerador das desigualdades regionais. 

Conforme demoflstra a Fundação Getúlio Va.rgas, a re
gião Sudeste foi a destinatária maiS priVilegiada no que se 
refere aos dispêndios governamentais de todas as categorias 
de entidades estatais, porquanto delas recebeu sempre mais 
do que o dobro dos recursos_ financeiros repaSsados pelos 
órgãos públicos a todas as outras regiões em conjunto. O 
Sudeste, considerada a distribuição média, foi contemplado 
com 50,3% dos dispêndios da Administração Direta, com 
'67,5% dos dispêndios da admiriistração indireta e com 73,0% 
dos dispêndios das empresas estatais. Já as médias dos dispên
.dios governamentais nas regiões Norte e Nordeste, respectiva
mente, não foram superiores a 4,9% e 15l2%, 2,6% e 13,0%, 
e 1,9% e 10,3%. 

É evidente que essa injusta distribuição dos dispêndios 
faz do Governo o grande promotor da profunda desigualdade 
económico-social existente entre as diversas regiões brasilei
ras, a qual tende a agravar-se cada vez mais, se não fonlli! 
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tomadas medidas objetivas no Sentido d~ promoverRse eqüiR 
dade na repartição dos recursos públicos. 
· A meu ver, temos que eliminar do processo de desenvol
vimento capitalista brasileiro todos os mecanismos geradores 
de desiguladades que estão levando a sociedade a graus insu
portáveis de tensão é, até mesmo, -à ameaça da indesejável 
ruptura política. - - -

De fato, a Nação brasileira não suportará por muito mais 
tempo a iniqúidade da injustiça social presente em suaS regiões. 
mais pobres, expressa pelos mais cruéis indicadores sociais 
e económicos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora julgue toda com
paração odiosa, sinto-me forçado a recorrer a alguns dados 
referentes ã realidade social e económica das regiões brasi
leiras, para melhor fundamentar minhas considerações soºre 
as disparidades que reinam entre elas. 

Enquanto em 1980 a esperança de vida-ao nascer, nas 
regiões Sul e Sudeste, era de 66,98 e 63,59 anos, respectiva
mente, no Nordeste ela não ia além dos 51,57 anõs. _ 

No mesmo ano, a taxa de mortalidade infantil, que ex
pressa o núm_ero de crianças mortas antes de completar um 
ano entre mil na~ctdas vivas, era de 72,31 na região Norte, 
121,36 na região Nordeste, 74,50 na região Sudeste, e 61,80 
na região Sul. 

Se formos mensurar a desigualdade regional consideran
do o número de leitos l!c;>spitalares por mil habitantes, conclui
remos que as regiões N:orte e Nordeste, ~m as taxas de 3,6 
e 4,3, estão muito abaixo' das regiões Sudeste e Sul, que osten
tam, respectivamente, as taxas de 8,9 e 8,7. Também o número 
de médicos por 10 mil habitantes indica a extrema inferio
ridade das regiões mais pobres, conforme as taxas que apresen
tam, limitadas a 5,9 e 8,5 nas regiões Norte e Nordeste, e 
situadas em 18,3 e 13,0 nas regiões Sudeste e Sul, 

O percentual de analfabetos na população de 15_ anos 
· e mais é otitro indicador das disparidades entre as regiões. 
No Nordeste, o percentual alcança 36,47%, ao passo que 
nas regiões Sudeste e Sul está na faixa dos 11,81% e dos, 
12,54%, respectivamente. 

Tendo em conta, agora, algun~ indicadores económicos, 
poderemos c-omprovçr com mais êxatldão as desigualdades~ 
regionais existentes no Pafs. - _ _ 

No que concerne ao Produto Interno Bruto a custo dos: 
fatores e renda per capita por regiões, tínhamos, D<? ano de 
1985, os seguintes indicadores, a pteços correntes: 

-Região Norte: renda interna- Cr$ 54,7 milhões, ren
da per capita- Ct$ 6,4 mil; 

-Região Nordeste: renda interna- Cr$ 170,5 milhões,· 
renda per capita- Cr$ 6,4 mil; 

-Região Sudeste: renda interna- Cr$ 732,4 milhões, 
renda per capita- Cr$ 12,3 mil; -

-Região Sul: renda interna- Cr$ 222,6 milhões, renda 
per cápita- Cr$ 10,7 mil; . 

-Região Centro-Oeste: renda interna- Cr$ 79,4 mi
lhões, renda per cápita- Cr$ 9,6 mil. 

Os dados expostos demonstram de maneira i~~~fi~mável 
a sUperioridade da região Sudeste em r~lação a to4~s a~ de
mais, especialmente as regiões Norte e Nordeste. . . 

Essa superioridade da região Sudeste toma-se amda mats 
flagrante se se conside;rar a participaÇão percentual da renda 
interna das regiões em relaçã() a9 Brasil, que s~_ expressava 
da seguinte maneira, em 1})85: Norte =-- 4,35%, Nordeste 
-13,55%, Sudeste 50,18%", Sul-17,69% e Centro-Oestre 
-6,24%. 

Todos esses indicadores, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não nos deixam dúvp .. \as sobre as enormes desigualdades regio

. nais no Brasil, frutos de mais de um séculó de equívocos 
do Estado, os quais tendem a repetir.:se, infelizmente, no 
atual Govem_o . 

. De fato, apesar da recessão po-r qri:e passa o Pá.ís, âSSísti
mos, nos últimos meses, ao anúncio da construção de várias 
ob[as--federais Dos estados mais ricos_ da .Federação, como 
a Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, e os CIAC- Centros 
Integrados de Assistência à Criança, entr~ duftàs óbras. 

Infelizmente, a construção dessas e de outras grandes 
9bras nos estados mais ricos contribui para agravar a má distri
buição da renda e prejudica as- regiões mais pobres do Brasil, 
que continuam sem- investimentos federais- à altura de suas 
necessidades, de acordo com a p:r_axe que tem caracterizado 
a-atuação de nossos governantes d.esde o início -da República, 
muito mais preocupados em atender aos interesses do grande 
capnar âo Centro-Sul do que em investir em projetõS Qü~ 
possam promover o verdadeiro desenvolvimento das regiões 
periféricas. · - · 

Desse equívoco não está imune o atu~l Governo, S~nho
res Senadores, que está inveStindo muito mais nas regiões 
ricas do País, do que naquelas que, por sua carência, neces
sitam de mais recursos para desenvolver-se. 

Examinando o relatório da execüÇãó ó'r)àífi_ent~ria rel~
tiva a 1991, constatd,_-ínfelizmente, que, até 30 de -junlio 
últimà -(saldo em maiO) ;·some-nte nõ que diz respeito a investi· 
mentos (Grupo 5), o· Governo Federal havia liquidado empe
nhos no valor de Cr$ 14,4 bilhões a favor da regiáiiSudeste, 
enquanto que, para- a região Norte, o montante liquidado 
era de Cr$ 1 bilhão, já em favor das demais regiões tinham 
'sido liquidados empenhos nos seguintes valores: Nordeste_
Cr$ 4,1 bilhão, Sul -Cr$ 568;8 milhões e Centro-Oeste Cr$ 
463,9 milhões, não incluídos nesta região os empenhos liquida
dos no Distrito Federal, sede do Governô Federal. Isolada

. m-en-te, tanto ·o Estã.do de São Paulo_,_ que recebeu Cr$ 6_,9 
bilhõ~~. quanto O Es!ado do Rio de_Jap:eiro, desti~atário de 
Cr$ 6,4 bilhões, foram ~equinhoados com mais recursos do 
que as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, as quais, 
juntas, receberam Cr$ 6,1 bilhões. 

Considerando-se, do mesmo relatório, os valores dos em
penhos a liquidar, fíca mals uma vez ·patente a maior atenção 
conferida pelo Governo às regiões mais ricas, especialmente 

. a região Sudeste, destinatária de Cr$ 34,5 bilhões, dos quais 
Cr$ 30,7 bilhões estão reservados somente ao estado sio_Rio 
de Janeiro. Note-se que a região Sudeste, mais uma vez, é 
contemplada com recursos multo superiores aos das demais 
regiões, cujos montantes são os seguintes: região Norte -
Cr$ 1,4 bilhão, região Nordeste - Cr$ 11,7 bilhões, região 
Sul_:___ Cr$ 1,9 bilhão e região Centro-Oeste -Çr$2,7 bilhões, 
excluído o Dlstri.to Fed_e@l, sede do Governo Federal. 

.. Out~a -q~~stão que· não --pode '"ser esquecidá quando se 
trata de desigUaldades regionais é a relativa à dívida esta~ual 
e à sua rolagem. ·ComO tem sido constantemente denunciado. 
pela imprensa brasileira, os estados mais ricos da Federação . 
são também os detentores das maiores dívidas e das maiores 
facilidades no seu refiitaTiciamentO, vez qtie~ em virtude de 
sua impOrtância política, conseguem habitualmente maior aju
da financeira das instituições públicas federais . 

. Também..nesse ponto, as maiores vantagens estão sendo 
concedidas à região Sudeste, onde estão situados três dos 
quatro gra!!des deve:tores entre_ ?s ~stado~ d~_Fe~er~~~o, ?S 
.quais têm stdo os matores bene:fic1ános da Umao na operaçao 
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da rolagem de suas dívidas. Com efeito, ao lado do Rio Grande 
do Sul, os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais somam bem mais da metade do saldo da dívída interna 
dos governos estaduais, que montava, em 31 de maio último, 
a mais de Cr$ 4,9 trilhões. Adicionando-se os valores das 

'dívidas de São Paulo_(Cr$ 1,2 trilhão), de Minas Gerais (Cr$ 
861 bilhões) e do Estado do Rio de Janeiro (Cr$ 800 bilhões), 
estados da região Sudeste, ao montante da dívida do Rio 
Grande do Sul (Cr$ 573 bilhões), alcança-se cifra superior 
a Cr$ 3,4 trilhões. 

Não resta dúvida, Senhor Presidente e Senhores Senado
res, que o tratamento desigual que é dispensado pelo Governo 
Federal às regiões está contribuindo para deformar os princí
pios da República Federativa, os quais estão, aliás, muito 
bem enunciados em nossa Cons_tituição. 

Chamo, pois, a atenção de nossos governantes para que, 
na repartição dos recursos financeiros federais, procurem ob
servar o disposto no art. 30 da Constituição,- q-ue expressa, 
ao lado de outros, o objetivo fundamental da República Fede
rativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização , 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Senhor Presidente, Senhores SenadoreS, o que nós brasi
leiros queremos do atual Governo é que ele, comprometido 
que deseja estar com a modernização do País, comece, sem 
mais delongas, a exercer o papel de atenuador daS graves 
desigualdades hoje eXistentes no -~rasil. ~ 

Dele aguaidamos uma ação mais incisiva e- direta rumo 
à retomada do desenvolvimento brasileiro, que- esperamos 
- seja Verdadeiramente equilibrado, sem a concessão dos 
habituais privilégioS às regiões mais rícã.S do País'" 

Nós que habitamos os estados mais pobres da Federãç3o 
reclamamos maior participação nos recursos federais. Sem 
eles, sabemos ser quase impossível a promoção- de nosso de
senvolvimento, sobretudo quando eles nos são negados para 
serem carreados para as regiões m.ãi:S ricas do País. 

Do Presidente Fernando Collor esperamos a pronióção 
da justiça soCial, a fim de que possam ser atenuadas, em 
nosso País, as brutais diferenças existentes entre pessoas, entre 
as classes sociais e entre as regiões brasileiras. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Não há mais 
oradores inscritos. -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA W28, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, n d, combi
nado com o art. 353, parágrafo único, dO Regimento Interno). --

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 28, 
de 1991 (n9 2/91, na Casa d~ prigem), de iniciativa doPrestaente 
da República, que di'Spõe sobre o II Plano Nacional de Informática 
e Automação - PL(\NI~ ,

1 
tendo · 

Pareceres, sob n9 247, de 1991, e de Plenário, das Comissões 
-de Educação, favorável ao projeto, contrário à Eni6ndã n• 

2 c solicitando o exame pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Qdadania das Emendas de n~~ 1 a 4. 

-de Assuntos Económicos, favorável ao projeto e à Emenda 
de n• 4, na forma do substitutivo que oferece, e contrário às Emendas
den..,s1a3. 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável às Emendas 
denl"l1a4. 

~2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•19, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 19, 
de 1990 {n9 2.082/89, na Casa de origem), que acrescenta_parágrafo 
ao~art. 268 do Decreto-Lei n9 3.689, de 3_de_ outubr.o de 1941-
Código de Processo Penal, tendo 

Parecer, sob n9192-, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto, 

nos termos do substitutivo que apresenta. 

-3--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 52, 
. de 1990 (no 6.763/85, ilá Casa de origem), que proibe o. transporte 
de presos condenados ou à disposição da Justiça em transporte coleti
vo,~téndo: 

Parecer, sob n9191, de 1991, da COinissão 
- difCOilstitulçãO, Justiça e Cidadania, pela constituciõnalidade 

e juridicidade, com Emenda n91-CCJ que apresenta. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1987 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 

59, de 1987 (n9 25_5/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de abertura de çoncurso de projetas arquítetóniOOs 
para edifícios públicos do Governo Federal e dá -outras providênciaS, 
tendo 

Parecer sob n~ 196, de 1991, da Comissão 
- de ConStituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade 

e juridicidade: 

~ SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel_la) - ê,stá e~cerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 627, DE 1991 

.- _ O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com _a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo ato da 
Comissão Diretoi'a n9 2, --de 1973, c de acordo com o que 
cOilsfã do Processo n"' 013.510/91-6, r~solve exonerar, a pedi
do, VERA LÚCIA D'ALTO MANZOLILLO, do cargo, em 
comissão, de Secretáriõ Parlamentar, código SF-DAS-102.1, 
do Quadro_de_Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do 
Uder do PMDB, Senador Humberto Lucena, a partir de 12 
de agosto de 1991. ·· - -

Senado Federal, 12 de agosto de 1991. -Senado; Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESlDENTE N• 628, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui- · 
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
-da Comjssão Diretora n~2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2~', da Lei n9 8.112, de 1990 c no Ato da 
Comissão.Diretora n9 l, de 1991, resolve tomar sem efejtq 
o Ato n• 474, de 1991, desta Presidência, que n_omeou JOÃO 
GUERREIRO JÚNIOR, para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parl!'Jllentar, Çódigo SF-DAS-102.1, do Quadro 
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de Pessoal do Senado Federal; com lotação e exercício no 
Gabinete da Senadora Marluce Pinto. 

Senado Federal, 12 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 629, DE 1991 

O Presidente do Senado Feder~_, no uso de suas atribui
. ções regimentais e r_egii~amentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n• 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n' 1, de 1991, resolve nomear JOÃO. 
GUERREIRO JúNIOR; para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código SF-D AS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do_ Senado Federal, com lotação e e_xercício no 
Gabinete da SenadoraM.aduce l'ii!tO. . -

Senado Federal, 12 de agosto de 1991. -Seua.d.or.Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 630, DE 1991 

O Presidente do Sena.do Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares e de conformidade com~ 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2~-âe 1973, de acordo com o disposto· 
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112. de 1990, no Ato da 
Comissão DiretOra D.<? 1, de 1991, e tendo em vista o que 

·consta do Processo n9 012.378/91-7, resolve nomear LEO-. 
NARDO GOMES DE CARVALHO LEITE NETO, para 
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técniéo, Código 
SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,, 
com lotação e exercíciq no Gabinete do_~ S_e_n_ado:r ~o_urival 
Baptista. . 

Senado Federal, 12 de agosto de 1991. S_enador Mauro 
Bepe\jdes, ~:'residente. - - -

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 484, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência iegimental e regulamentares e de conformidade com 
a deleg,>ção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dfretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 

1 

em vista o que consta do Processs-o n916.408/90, resolve alterar 
o Ato desta Presidência n' 11, de 1985, publicado no DCN, 
Seção II, de 2-3-85, para manter aposentado, por invalidez, 
servidor JOÃO DE DEUS VIZIOLI, no cargo de Analista 
Legislativo. Área de Segurança. Classe 1• Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 401, 
inciso III, alínea a, da ConstituiÇão da República Federativa 
do Brasil, combinado com os arts 490 e.492 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, e artigo 19 da Lei n91.Q50, 
de 1950, a partir de 18 de dezembro de 1990, com proventos 
integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Fed~aL . _ _ 

Senado Federal, 21 de maio de 1991._ Senador Mauro 
Benevides, Presidente. - -

("'J• Republicado por haver saldo com incorreçáo no DCN (Se.Çâo II) de 22-5-91 
e de 2-7·91 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 533, DE 1991 
- . 

O Preside-nte do Senado Feder_aJ~ !tO uso da sua_~C?-~pe
tênçia regimental e regulamentar, em conformidade com a dele
ga_ção de comp~tência que lhe foi outorgiiâa pelo Afo da_ 
Coiilissão Diretora, n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n' 007.401/91-4, resolve alterar 
o Ato desta Presidência n• 175, de 1989, publicado no DCN, 
Seção II, de 19-7-89, pãra inanter~apos_entado, por invalidez, 
o servidor PR$SBI ELPÍDIO DJ3 M)OD_EIROS. Analist~ Le
gislativo, da Area de Segurança, Classe "1'", Padrão Ill, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 
40,_inçiso.I, da Constituição da República Federativa dO BraSií, 
art. fl!6, inciso 1,-§ 1•, da Lef n' s:nz, de 1990, art. 1' da 
Lei n' 1.050, de 19.50, combinadQs com os art' 490 e 492, 
§ 2', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem 
assini com o art. 11 da ResoluçãoSF n• 87, de 1989, observado 
õ disposto no art. 37, inciso XI, da Con10tihiiçãb Ft':.âetal. 
.. -- Senado Federal, 6 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. · -

("') Republicado porh;v~r-saido com incorreça:o ;;_o DCN (Seção II), d~ 7-6·9Í 
e de 2-7-91. · 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 559, DE 1991 

-O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
. ções regimentais e regUlamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril 1973, e tendo em 
vista o que consta do Proce_sso n9 571/91----:: 1_, re~<?lve aposen
tar, voluntariamente, ROMUALDO MENDES CARDOSO, 
matrícula 0663, Especialista em Administra'çãó Legislativa/A
nálise, Segunda Classe, PL S22, do Quadro Permanente do 
Ceniro Gráfico do Senado Federal - CEG RAF, nos termos 
dos artigos 40, incisó III, a,1da ConstituiÇão da República 
Federativa -do Brasil e 186, inciso III, a da Lei n' 8.112, de 

-U de dezembro de 1990. 
--Senado Federal, 17 de junho de 1991.--" Senador M.DurQ 

Bene'Vides, Presidehte. 

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 561, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de ~ua compe
tência regimentai e regulamentar, em confofmidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo A to 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em yist~ o que consta do Processou:_ PI? QOQ3?.112J:~z.-~~solvf?. 
apoSentar, voluntariamente, a seryidora MAYRA CRESTA
NI, especialista em Administração Legislativa!freinãmento, 
Classe 2•, PLS33, do Quadro Permanente dq_ Çentro de Infor~ 
mática e Processamento de Dados ào Senado Federal-PRD: 

. DASEN, nos termos do art.-40, inciso fi, alínf;a a, daCOnstí.:. 
tuição da República Federativa do Brasil combinado com os 
artigos 67, 100, 186, inCiso III, alínea a, e 192, inciso I da· 
Lei n' 8.112, de 11-12-90 e com o art. 76,ínciso V, parágrafo~ 
5~> -e c 89 do Regulamento do Prodasen, bem assiin com as vanta
gens da Resolução SF n' 87, de 1989 - art' 11 e 13 e do 
Ato n' 5, de 1989, do Presidente do Cons.elho de Supervisão 
e .com a vantagem constante da decisão da_ egrégiá Comissão 
Diretora do Senado Federal, adotada em sua 14~ Reunião. 
Ordinária, realizada em 27-11-85, conforme E'rocesso- PD 

- ----·- -·--· --- ~---· ' . .., 



4726 Terça-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçaa II) Agasta de 1991 

1010/85-9, cõm proventos integráis, correspondentes à razão 
de 30/30 (trinta!tiiilta/avos) do seu vencimento, observado 
o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição- Federal. 

Senado Federal, 17 de junho de 1991.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

-~ _.:.._ _______ ~,__,. -----
(*) Republicado por haver safdo com incorreção no DCN, (Seção II), de 
21-6-91. 

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 571, DE 1991 

O Presidente do Senado Fed_eral, no uso de suas atribui
. ções regimentais e regulamentares e de conformida~~ . com 
·a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
:da Comissão Diretora n~2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
DiretOra n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consfa do 
Processo n• 010.926/91-7, resolve exonerar, a pedido, GUI
LHERME DE OLIVEIRA CAMPOS, do cargo, em comis· 
são, de Assessor Técnioo, Código SF-DAS·102,3, do Quadro 
de Pes&-oal do Senado Federal, a partir de 18 de junho de 
1991. 

Senado Federal, 24 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

(*) Republicado por haver safdo com iocorreção no DCN, (Seção II), de 
25-6-91. - - -

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 563, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suaS atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato. 
da Comissão Diretoi"a ~~ 2~ de 1973, resolve nomear OE.LAN
DO JOSÉ LEITE DE CASTRO, Assessor Legislativo, do 
Quadro Permanente do Senado Federal - __ Parte Especial, 
Código SF-DAS-102.3; ·para- exercer o cargo, em -comiSsão, 
de Diretor da Subscret_aria de Apoio TécnicO a Orçamentos 
Públioos, código SF-DAS-101.4, do Quadro Pe.11<11anente do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 18 de junho de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

('") Republicado por haver saído com incorreçáo no DCN (Seçá_o II), de 21·6-91. 

(*)ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 18, DE 1991 

A ComissãO Diretora do Senado Federal, de acordo com 
o que! consta do Processo n~' 000.356/90-7, resolve determinar 
a aplicação, na forma abaixo relacionada, a partir de 1' de janeiro 
de 1990, do Ato do_ Presidente do Senado Federaln• 186, 
de 1989 7 que concedeu Progressão_ Horizontal aos servidores 
avaliados com Conceito 2, antigüidade, que não foram posicio
nados, na época, em razão do advento da Resolução-· n' 87, 
de 1989, e que, por qualquer motivo, não obtiveram a movi
mentação prevista nos anexos do referido ato. 

NO QUADRO PERMANENTE 

I. Categoria Funcional: Analista Legislativo 
Área: Processo Legislativo · 

Classe Especial, Padrão II para o Padrão III 
1. FioraVante Salerno Filho 

Classe Especial, Padrão I para o Padrão II 

-1. Adhemar Cavalcante Mendes 
2. Gaspariana Gonçalves 
3. Vitória Régia Martins Melo 

Classe 1•, Padrão VI, para Especial, Padrão I 
1. Teresa Emília Wall de Carvalho Viana 
2. Haroldo César Michiles 
3. Miriam Miranda Cruz Pereir3 
4. Ângela Ribeiro de Castro 
5. Cláudia Maria May de Castro 
6. Álvaro Leonardo D. S. Martins 
7. Angélica Passarinho Mesquita. 

Área: Contabilidade 
Classe 1', Padrão VI, para Especial, Padrão I 
1. Fernando José Baltor da Rocha. 

Classe 2•, Padrão IV para o Padrão V 
1. Nanci Peres Pereira 

II. Categoria Funcional: Técnico LegisÚttiVo 

Área: Administração 
Classe Especial, Padrão I para o Padrão II 

1. Irinéia Português da Cunha 
2. Maria Margarida do Amorim Rocha 
3. Iris Cristina da S. Brazil de Oliveira 
4. Maria Cecília de O. Sales 
5. João Batista Soares de. Souza 
6. Eidi Eda Chagas da Costa 
7. Vera Lúcia Batista Silva 
8. MiquéaS Dantas de Morais 
9. Marlene de Moraes 

10. Sandra Maria Rossi 
11. Eríoque Pereira da Souza 
12. Sônia Maria da Trindade Fátima 
13. Marilda Machado F. Rodrigues 
14. José Paulo Botelho Cobucci 
15. Arvando Ferreira de Resende 
16. Cassandra Nóbrega Rosas 

-- 17. Rita Novaes da Paixão 
18. Belchiolina dos Reis Mendes. 
19. Raimundo Nonato Santos Castro 
20. Edna de Lourdes Machado Silva 
21. Eduardo Santana da Silva 

· 22~ Baltazar de Oliveira Gomes 
23. Antônio Reinaldo Silva 
24. Wilson Pereira Ramos 
25. " Valdevino dos Passos Linhares 
26. Sílvio Fereira das Virgens 
27. José Rodrigues de Oliveira 
28. Gilberto Heliarn Lima 
29. Raimundo Farias Ribeiro 
30. Francisco Carlos Morais Casas Novas 
31. Paulo Sérgio Ramos Cassis 

· 32. _ Josué Rocha Gomes Guerra 
33. Wany Carlos da Silva Càlderaro 
34. Altay Figueiredo Ramos Souza 
35. Meyre Mal ena Alves Rodrigues 
36. Lúcia Bicalho Domingos 
37. José Vilela Filho 
38. Andreya Vieira Alencar 
39. Marcos Aurélio Correa 
40. Lúcia Marli de Oliveira Sousa Correa 
41. Janete Messina Morale 
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42. João Batista Marques 
43. Tânia Maria Santos Monte 
44. Enidete Silva Souza 
45. Luci Helena Siqueira Melo 
46. José Manso do Couto Souza 
47. Aldercy Freitas Maciel 
48. Cleudes Boaventura Farias Nery 

~ III. Categoria Funcional: Auxiliar Legislativo 
Area Portaria 

Classe 2•, Padrão II para o Padrão III 
1. Carmelita da Silva Martins 
2. Olívio Alves dos Santos 
3. Geracina Maria de Jesus 
4. Rosalina Alves Emiliano 
5. Luiz Carlos Gervazio 
6. Altamira Alves de Oliveira 
7. Raimundo Rafael Guedes 
8. Celestino Alves dos Santos 
9. Anãlia Rosa de Jesus 

10. Raimunda dos Santos Mendonça 
11. José Neves 
12. Maria Romana Ribeiro (Pessoal !nativo) 
13. Raimundo Nonato de Lima 
14. José da Paz Julião 
15. Luiz Ferreira 
16. Francisco Catingueira Leite 
17. Francisco Soares Martins. 

NO QUADRO DE PESSOAL CL T 

I- Categoria Funcional: Analista Legislativo 
Área: Comunicação Social 

Classe Especial, Padrão I para o Padrão II 
1. Márcia Weinert de Abtreu Torelly 

Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Mauro Benevides, 
Presidente - Alexandre Costa - Meira Filho - Mareio La
cerda. 

("') Republicado por haver saído com i!lcorreção rio DCN, (SeÇão-It), de 1.7:91. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N" 103 QUARTA~ 14 DB ACOSTO DB 1!1!11 

.-------!CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 170, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Empreendimentos de Radiodifusão Embalo 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Itaocara, Estado do Rio 
de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: - · 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 28, de l• de fevereiro de 1990, do 

Ministro de ,.Estado das Comunicações, que outorga permissão à Empreendimentos de Radiodifusão Embalo 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de agosto de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congresso ·Nacional àprovmi, e eú, Mauro Venevides, President~, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 171, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Atblntida FM de Caxias do Sul Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Caxias do Sol, Estado do Rio Grande 
~~ . 

O Congresso Nacional decreta: . . . .. 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refereaPortaria n' 60, de 26 de junho de 1989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à -Rádio Atlântida FM de Caxias do Sol Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicaçã9. 
Senado Fc;deral, 13 de agosto de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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PASSQS l'(lRro 
DireiOr-Geral do Scudo Fedenl 
AOACIEL DA SILVA MAIA --CARLOS llOioii!KO YIEJRA NINA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçll.o II) 

EXPEDIENTE 
CllliTRO ORÁPIOO DO SBIIADO PEDBRAL 

DIÁlUO DO OONOIU!S90 NACIONAL 
!apre~~<> 1Cb ...,.-;lidado da Mela do Scudo Pedenl 

ASSJNA'IURAS 

Agosto de 1991 

Diletor AdabúdratiYo 
WIZCARLOS DB BASfOS 
llireiOr IH--.1 

SeiDOIIrlll ··---... --·-·----·----- ------- Cl$ 3.519,65 

FIDRIAN.AUOUSTO OOUfiNllO MADRUGA 
DireiOr Adjuto Tirllgem 2.200 cxemplan:L 

SENADO FEDERAL·------~ 
(*) Faço saber que o 'senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 30, DE 1991 

Autoriza operação de "relending" envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica 
(EMBRAER) e o Banco do Brasil S.A. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 • É autorizada operação de relending. envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica 

(EMBRAER) e o Banco do Brasil S. A., mediante utilização de recursos depositados no Banco Central 
do Brasil (BACEN), no valor deUS$ 407,000,000.00 (quatrocentos e sete milhões de dólares norte-ame
ricanos), destinados ao pagamento de compromissos vencidos no exterior e pagamento de operações finan-
ceiras. 

Art. 2~' A--operação de crédito ~utorizada no art. 19 deverá obedecer às seguintes condições: 
a) valor: US$ 407,000,000.00 (quatrocentos e sete milhões de dólares norte-americanos); 
b) juros: calculados de acordo com o !ibor semestral, acrescidos de 13/16% ao ano; 
c) garantia: Tesouro Nacional; 
d) desembolso: junho de 1991 ~ US$ 140,000,000.00 

julho de 1991 ~ US$ 140,000,000.00 
agosto de 1991 ~ U.S$ 127,000,000.00 . 

Art. 3• A autorização de que trata .esta resolução será exercida no prazo de doze meses, a 
contar de sua publicação. 

, Art. 4• O Edital de eventual licitação para: a alienação da Embraer será objeto de prévia a pro· 
vação pelo Congresso NacionaL 

Art. 5• Esta resoluçãoe.ntra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 1' de julho de 1991. ~ Senador Mauro Benevic!es, Presidente. 

(
111

) Republica-se por haver saído com incorreção no DCN (Seção II) de 2-7-91, na pág. 4237. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 34, DE 1991 

Retifica os termos da Resolução n' 8, de 1991, do Senado Federal. 

O Semido Federal resolve: 
Art. 1' Dê-se ao parágrafo único do art. 1' da ResoluÇão n' 8, de 1991, a seguinte redação: 
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"Art. 19 ······························~·························-~·~········~····--~···-··-····~······· 
Parágrafo único. A ooiitribuiça'o financeira não reembolsável proporcionada pelo 

agente financeiro externo fica estabelecida em DM 2,600,000.00 (dois milhões e.seiscentos 
mil marcos alemães)." 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de agosto d.e 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 121• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO 

DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
Submetendo. à deliberação do Senado a escolha de 

nome indicado para função cujo provimento depende de 
su.a prévia aquiescência: 

· -N• 200/91 (n' 396/91, na origem), referente a escolha 
do Sr. Carlos Augusto de Proença Rosa, Ministro de Pri
meira-Classe, da Carreira de Dip~omata, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Irlan-
da. · 

1.2.2 - Ofício do Sr. I• Secretário da Câmara dos 
Deputados . 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do. s-e
guinte projeto: 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 102191 (n• 380/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Ràdio Televisão Norte Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade Qe 
Rio Branco, Estado do Acre. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 
Prazo para tramitação e para apresentação de emendas 

ao Projeto de Decreto Legislativo n• 102191, lido anterior
mente. 

1.2.4 - Leitura de projeto ... 
- Projeto de Lei do Senado n• 278191, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que altera o item III do art. 
5• da Lei n' 8.059, de 4 de julho de 1990. 

1.2.5- Requerimentos 
- N' 441191, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

solicitando ao Ministério qa Economia, Fazenda e Planeja
mento, informação que menciona. 

- N• 442191, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n' $7, de 1991 (n' 1.390191, na Casa de origem), 
que dispõe sobre antecipação a ser compensada quando 
da revisão geral da remuneração dos servidores públicos, 
corrige e reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras 
providências. --

- N• 443191, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetas de Lei do. 
Senado n" 259 e 275, de 1991. 

1.2.6 - Comunicação ___ _ 
Do Senador MauJicio Corrêa, que se ausenfaii do 

País. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidência 
Recebimento do Ofício n• S/36/91 (n' 3.926191, na ori

gem), através do qual o Presidente do Banco Central soli
cita autorização para que o Estado de São Paulo possa 
enütir e colocar no mercado, atravéS de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado, para os 
fins que especifica. 

.. Recebimento do Ofício n• S/37/91 (n' 3.927191, na ori
gem), através do qual o Presidente do Banco Central soli
cita autorização para que a Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro possa emitir e colocar no mercado, através, 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Município, para os fins que especifica. 

1.2.8- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita de 

S. EX' à República Popular da China. 
. SENADOR JOSE RICHA- Antecipação do Plebis

cito e da revisão Constitucional. 
. SENADOR CARLO'S DE'CARLI .::_ Desativação 

das Superintendências de exploração, perfuração e produ
ção de petróleo instaladas em Manaus. . . 

SENADOR HYDEKEL FREITAS- Apoio à cria-
ção da Escola Nacional de Turismo. o • .• • 

SENADOR RUY BACELAR- Arrocho salarial no 
atual Governo, particularmente no serviÇo público. _ 

SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO - Críti
cas à política salarial do atual Governo. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Solidariedade de . 
S. Ex• à República da China e a seu povo, assolada recente, 
mente por catástiofes naturais. _ __ . 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Análise de 
projeto de lei, em tramitação na Câmara dos Deputados, 
q~~ propõe modificação no pa!lorama esportivo brasileiro 
-a chamada "Lei Zico". 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
Preocupação de S. Ex• com o alto índice na inflação no 
mês de julho. .. . . 

SENADOR MAURíCIO CORiffiA, como Líder
Convite do Presidente Fernando Collor, aceito por S. EX', 
para diálogo no Palácio do Planalto em busca de entendi
nieofo político. Privatização, com ênfase para o caso da 
Usiminas. 

1.2.9- Comunicações da Presidência 
,..- Recebimento do Ofício n• 318191, do Preisdente 

da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando ao 
Senado anteprojeto de uma npva lei de imp~nsa, _e1abo~ 
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rado por uma comissão de juristas ena a a com-essa finali-
dade. ·~ 

- Referente à Hora do_ Expediente da sessão de ~ma
nhã, às 14 horas e 30 mi_nutos, que será dedicada a reveren
ciar a memória do ex-Senador Pompeu de Sousa. 

- Deferimento, ad referendum da Comissão Dire
tora, do Requerimento n• 439, de 1991, de autoria do Sena-
dor Júlio Campos. . 

1.2.10 - Ofício do Sr. 1' Secretário da Câmara dos 
Deputados 

N;> 197/91, solicitando providências neceSsárias no sim
tido de proceder retificàção nos autógrafos do Projeto de 
Lei n• 1.390/91, que dispõe sobre antecipaÇão a sercompen· 
sada quando da revisão geral da remuneração dos servi
dores públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimen
tos e dá outras providências, em vitude de ter sido consta
tado erro. 

1.2.11 - Leitura de Proposta de Emenda à Consti· 
tuição · 

- N' 14/91, que altera a redação d.o caput do art. 
2'! e o art. 3~ do Ato das Diposiç5es Co~tituCiçmais Tran-
sitórias. - _ 

1.2.12 - Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n• 279/91, de autQria 

do Senador Fernando Henrique Cardoso, que acrescenta 
parágrafo ao art. 1• da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 
1962. 

- Projeto de Lei do Senado n' 280/91, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a criação e 
o lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da foto
grafia no Brasil e dá outras providências ... 

- Projeto de Lei do. SenadlUl.'. 2811.91, de. autoria 
do Senador Odacir Soares;_ que dispõe sobre a criação do 
"Dia Nacional do Fotógrafo", ofiCializa no_Brasil o "Dia 
Mundial da Fotografia" e dá outras providências. 

1.2.13- Requerimento · 
- N• 444(91, de urgência para o Projeto de Lei,da 

Câmara n• 53, de 1991, que cria o Tribunal Regional do 
Trabalho da 20' Região. . _ 

1.3 - ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara_n' .28f21 (n' 2/~1, na 

Casa de origem), qu:e -dispõe sobre o U J,Iano N"'cioilal 
de Informátici!' e Automação - PLANIN .. Retirado da 
pauta. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 19/90 (n' 2.082/89, · 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 268 ·· 
do Decreto·Lein• 3.689, de 3 de outubro de 1941-Código 
de Processo Penal.~ Aprovado o substitutivo, ficando preju~ 
clicado o projeto. A Comissão Diretora para redigir o Ven
cido para o turno suplementar. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 52190 (n• 6.763(85, 
na Casa de origem), que proíbe o transporte de presos 
condenados ou à disposição da Justiça em transporte cole
tive. Aprovado com emenda. A Comissão Diretora para 
a redação final. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 59/87(n'255/87, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
abertura de concurso de projetas arquitetônicos para edifí
cios público~ do Governo Federal~ _dá outras providências. 
Aprovado. A sanção. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de_ Lei da Câmara n9 57/91, em regime 

de urgência nos termos do Re_querimento n9 442/91
7 

lido 
no Expediente da_ presente sessão. Aprovado, após parece
res da comissão competente, tendo usado da palavra os 
Srs. Maurício Corrêa, Ronan Tito, Josaphat Marinho, José 
Paulo Bisol, Fernando Henrique Cardoso, Humberto Lu
cena, Cid Sabóia de Carvalho,·Odacir Soares, Valmir Cam
pelo, Oziel Carneiro, e ~apresentado declaração de" voto 
o Sr. Jutah~ Magalhães. A Comissão Diretora para a reda· 
ção final. 
_. :-:- Redação _final do Projeto de Lei da Câmara n9 
57/91, em regime de urgência. Aprovada. A sanção. · · 

-:-~Requerimento h9 444/91, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado. 

-1~3.2....:. -comunicação da Presidên~ia 
ConvocaÇão de sesSão ~conjunt_a? re;tlizar-se hoj_~,_ ~ 

19 horas, com Ordem do Dia que designa. -

· 1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4-ENCERRAMENTO. 
· 2- ATA DE COMISSÃO 
. 3 - MESA DIRETORA 
· 4- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEJI!· 

TES. 

Ata da 121 ~ Sessão, em 13 de agosto de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Casta, 

Dirceu Carneiro e Humberto Lucena 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA ORES: .. - . c. . • . • • ·-·- •..• _ . . · 

Affonso Cartiargo _:;·Albano Franco -Alexandre Costa 
Almir Gabriel - Amir Lando - Aureo Mello - Beni 

V eraS- Carlos De'Carli- César Dias __ - Chagas R:qdrigues 
=Cid Sabóia de Carvalho - Coutihho Jorge- Dírceu Car
neiro - Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy-E leio Álvares· 
- Esperidião Amin - Francisco Rollemberg - Garibaldi ,.. -
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Alves- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida -Hum
berto Lucena - Hydekel Freitas - João França - João 
Rocha- Josaphat Marinho- José Paulo Bisol-José Richa 
- Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia -
Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio 
Portella - Magno B?-celar - Marco Maciel - Mário Covas 
- Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides 
- Meira Filho- Moisés Abrão --Nabor Júnior- Nelson 

Assistente do Chefe da DiviSão de ProdUtos de- Base, 
1963. 

Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1967170. 
Chefe do Departamento Económico, 1977/84. 
Lima, Terceiro Secretário, 1957/59. 
Washington, Terceiro Secretário, 1959/61. 
Washington, Segundo Secretário, 1961/62. 
Washington, Segundo Secretário, 1964/66. 

Carneiro - Oziel Cameirá- Pedro Simon ........:.... RaChid Salda
nha Derzi- Raimundo Lirã~~Oilan-TitO ..:..__ Rõy "'Báce!a!~ _ 

Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário, 1970173. 
MontiVidéu, ALALC, Conselheiro, 1973. 
Londres, Conselheiro, 1973174. - Va!mir Campelo. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de 
presença acusa o comparecimento" de 5~ Srs. Sep.adores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão." _ 

· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos._ 
O Sr. 1~" Secretário procedefá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte o O-

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome 
indicado para função cujo provimento depende de sua prévia 

, ·aquiescência: 
MENSAGEM N• 200, DE 1991 

(n• 396/91, na origem) 

Excelentíssimos senhores membros do Senado Fedefal: 
De conformidade com o art. 52, inciso- IV, da CÕnsti':' 

tuição, e de acordo com o disposto no art. 18, iriciso I, e 
nos arts. 56 e-58, do Regulamento aprova<io pelo _Decreto 
n? 93.325, de l!> de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, 
alínea "a", e no art. 40, do Anexo I ao DecretO n~' 99.578, 
de 10 de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à apro
vação de Vossas Excelências a escolha, que ·desejo fazer, do 
Senhor Carlos Augusto de Proença Rosa, Minis~ro _de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomat_a, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil jqnto à República da Irlanda. 

2. Os méritOs do Embaixador Carlos AuguSto de Proença 
Rosa, que me induzii'am a escolbé-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa inform~çã_o do _Minis-
tério das Relações Exteriores. -

Brasi1ia, 12 de agosto de 1991. -Fernando Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vltae: 
Embaixador Carlos Augusto de Proença Rosa 
Rio de Janeiro/RJ, 4 de setembro de 1931. . 
Filho de Edgard Ramos de Proença Rosa e Elisa Guima-

rães de Proença Rosa. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas~ IRBr. 
Cônsul de Terceira Classe, 10 de dezembro de 1954. 
Segundo Secretário, antigüidade, 15 de julho de 1961. 

Primeiro Secretário, mereCimento, 22 de novembro de 
1966. 

Conselheiro, merecimento, 111 de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, -20 de dezem-

bro de 1974. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 2 de março 

de 1979. 

Pequim, Ministro-Conselheiro, 1975177. 
Viena, Representação Permanente junto aos Organismos 

Internacionais, Embaixador, 1984188. · 
. Cairo, Embaixada, 1989/91. 
. III Reunião. da CECLA, Méximo, 1956 (delegado). 

Comitê Consultivo Internacionàl do Algodão, Washing
ton, 1961 (representante). 

Conferência Negociadora do Café_ a longo prazo, Nova 
Iorque, 1962 (Secretário-Gera!). -

Reunião da XXXVI Sessão do Comitê de Produtos de 
Base da ONU/FAO, Roma, 1963 (assessor). · 

CóiifetênCia da ONU sobre Cacau, Genebra, 1963 (asses
sor). 

Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimen
to, Genebra, 1963 (assessor t:Io grupo de !f~balho para el~!;Jo
ração das inStrUÇõeS para a delegação do Brasil). 

Sessões da Junta Executiva do Café e do Conselho Intc!r-
nacional do Açúcar, Londres, 1964 (assessor). _ 

Comité Consultivo Inteinacional do Algodão e no_Subco
mitê ConsultivO de Co~ocação de Exce4~ntes A.g~cola~_ 4o 
Comitê de Produtos de Bas.,da_FAO, 1964 (representante 
subsfituto). 

ReUniões da Junta Executiva do Conselho internacional 
do Café, Lo~drj!s, 1964 (assessor). 

Junta Executiva da Orga:õização fntúnaciõná.I da Café, 
San Salvador, 1964 (assessor). 

Reunião Especial da Fedecame, San Salvador, 1964 (as
sessor do Presidente do IBC). 

Gtupo de Planejalriento do Ministérío da Agricultura, 
1964 (representante do MRE). -

LXXVII Sessão da Comissão Diretora do Grupo Interna
dona! de Estudos sobre a Borracha, 1965 (assessor). 

ConferênCia CoriVocada pela ONU para negoci'!r q Con~ -
v€nio Internacional do Açúcar, Genebra, 1965 (chefe-subs
tituto). 

II Reunião das Autoridades Açucareiras, Washington, 
1965 (delegado). 

Levantamento de Dados Estatísttcos essenciais à Reunião 
com os Técnicos da "General Foods", Washington~ f965 (re
presentante). 

Reuniões da Assembléia Geral da Aliança dos Produtores 
de Cacau e do grupo de Trabalho n' 01 de Conferência da 
ONU sobre Cacau, Nova Iorque 1965/66 (assessor). 

ID Se.ssão da Junta de Comércio e Desenvolvimento da 
UNCTAD e do Grupo de Trabalho de Exame do Relatório 
do Cacau, Genebra, 1966 (assessor). 

I Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Fundo de Diver
sificação da Otc, Washington, 1966 (delegado). 

Missão Comercial à Europa e à América, 1967 (membro). 
III Sessão do Comitê Consultivo da Reunião do Grupo · 

dos "Setenta e Sete", Argel, 1967 (membro). 
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Reunião Preparatória da Conferência Negociadora do 
Acordo Internacional sobre o Açúcar, Genebra, 1967 (mem~ 
bro). ·· · ··· 

XII Sessão do.C.onselho da OIC, Londres, 1968 (mem-
bro). · · -- ---

Reuniões da Junta Executiva da OIC, Londres, 1968/69 
(membro). 

II Sessão da UNCTAD, Nova Delhi, 1968 (delegado). 
GREMOS, 1968 (represellfante do MRE). 
Reunião Extraordinária da FIDA, Manágua, 1969 (mem

bro). 
Reuniões do Conselho e da Junta Executiva da OIC, 

Londres, 1969 (membro). 
Conselho Deliberativo da IAA, 1969 (representante do 

MRE). . 
Reunião Brasil-Argentina-Uruguai, MOntividéu, 1970 

(delegado). 
Pré-Negociações da ALALC, Montividéu, 1971 (dele

gado). 

Reunião de Peritos sobre_Aceites Bancários Latino-Ame-
ricanos, Montividéu, 1971 (delegado). · · -

XIII Reunião da CECLA, Bogotá, 1972 (delegado). 
III Sessão da CNUD, Sa11tiago, 1972 (delegado). 
Pré-Negociações da ALALC, prevista pela Resolução n• 

249 do IX PeríOdo de Sessões Ordinárias da Conlerência das 
Partes Contratant~s do tratado de MontéVícíeU~ Montevidéu, 
1972 (Subchefe). _ _ _ _ · 

VII Reunião da Comis~s_ão AssesSora de TranspOrte da 
ALALC, Montevidéu, 1972 (chefe). 

I Reunião de Peritos em Dupla Tributação, convocada 
pela ALALC, Montevidéu, 1973 (delegado). 

Segunda Etapa da Conferência das Nações Unidas sobre 
Açúcar, Genebra, 1973 (delegado). 

LXVII Sessão do Co.nselho Internacional do Trigo, Lon-
dres (chefe). _ 

Comitê Executivo da OlA, Londres, 1973/14 (represen-
tante-suplente). · 

Conselho Internacional do Trigo, Londres, 1973174 (re
presentante-suplente). 

Junta Executiva da OIC, 1973174 (representante-suplen
te). 

Junta Executiva da OIC, 1973174 (representante-súplen
te). 

Junta Executiva da OIC, 1974 (representante). 
Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Negociação de 

um Novo Convênio Internacional do Café, Londres, 1974 
(delegado). - ·· 

Sessões da JuntaExecutiva e do Conselho da OIC, Lon-
dres, 1974 (delegado.). -. 

XXXIII Reunião da CCIA, Londres, 1975 (chefe). 
Reunião do Subgrupo de Tecnologia de Energia Brasil

Estados Unidos da América, Washington, 1978 (chefe). 
Negociações com Trinidad-Tobago, Estados Unidos da 

América 1 Suriname e Barbados, para a conclusão deacordos 
de pesca que prefejam o estabelecimento de empreendimen
tos conjuntos, Brasília, 1978 (chefe). 

I Reunião __ do Subgrupo de Agricultura Brasil-Estados 
Unidos da América, Brasil, 1978 (chefe). 

VI Sessão do Subgrupo Consultivo de Comércio Brasil
Estados U11idos da América, Washington, 1979 (chefe). 

III Sessão da Conferência de Cacau das Nacóes Unidas, 
Genebra, 1979 (delegado). · 

Cons_ulta com a Espanha sobre Comércio de Café, Madri, 
1979 (chefe). , 

Conselho Nacional de Metrologia, Norm~ização e Quali
dade Industrial (COMMETRO), 1979/80 (representante do 
MRE). 

XVIII Períod.o_ de Sessões da CEP AL, La Paz, 1979 ( che
fe). 

Reunião da SELA, Seminário da UNCTAD, Caracas, 
1979 (chefe). 
. V UNCTAD, Manila, 1979. 

Reunião do Subgrupo de Tecnologia de Energia Brasil
Estados Unidos da América, Brasília, 1979 (chefe). 

Conferência Internacional de Avaliação do Ciclo de Com
bustível (INFCE), Viena, 1980 (chefe). 

Presidente da Aliança dos PaíseS Produtores de Cacau, 
1980. 

Reunião Ministerial do "77", Nova Iorque, 1980 (dele
gado). 

XVI Sessão do Conselho da Organização Internacional 
do Cacau, Londres, 1980 (representante da Aliança dos Países 
Produtores de Cacau). 

Reunião Brasil-Argentina sobre temas económicos, Bue-
nos Aires, 1980 (chefe). _ 

Reunião da UNCTAD sobre Cacau, Genebra, 1980 (de
legado). 

Reunião de Chefes de Estado sobre Política de Cacau, 
Yamoussoukro, 1980 (representante brasileiro). 

Reunião do Conselho da organização Internacional do 
Cacau 1 Londres, 1980. 

Reunião Preparatória do Grupo dos "77" para as Nego
ciações Globais das Nações Unidas, Nova Iorque, 1980 (che
fe). 

III Reunião da Comissão Mista Brasil-Canadá, Ottawa, 
1980 (chefe). _ · 

X Reunião_ Ordinária da Com.issâo Especial de Consulta 
e Negociação (CECON) e na XV Reunião _ordinária do 

CIES e da OEA, Washington, Estados Unidos da América, 
1980 (subchefe). 

XXI Reunião Anual da Assembléia de Governadores 
do BID, Rio de Janeiro, 1980. . . _ _ 

XIX Período de Sessões da CEPA.L, Montevidéu, 1981 
(chefe). 

I Reunião Ibero-Americana de Cooperação, Madri, 1981 
(chefe). 

Reunião Internacional sobre Cooperação e Desenvolvi
mento, Cancún, México, 1981 (membro). 

Reunião das Juntas de Governadores do Fundo Mone
t;lrio Internacional (FMI) e do Banco Internacional de Re
construção e Desen~olvimento (BIRD), Toronto, Canadá, 
1982 (delegado). -

Missáo Especial para representar o Brasil nas Cerimónias 
de posse do Presidente da Colômbia, Bogotá, 1982 (delegado). 

XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do Acor
do Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, Genebra, i982 
(delegado). 

Reuniões Anuais do CIES, 1983 (membro). 
XXXVIII Reunião Anual Conjunta da Assembléia de 

Governadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) do 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) e dos Comitês Interino e de Desenvolvimento, Wa
shington, 1983 (delegado). 

XII Reunião do Subgrupo Consultivo de Comércio Brasil
Estados Unidos da América, Easton, 1983 (chefe). · 
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Grupo de Trabalho Brasil-Estados Unidos sobre Coope
ração Económica, Washington, 1983 (subchefe}. 

Grupo de Trabalho sobre Cooperação Nuclear, Bras-il-Es
tados Unidos, Washington e Brasília, 1983 (chefe}. 

Reunião Preparatória da Conferência Económical,atino
Americana, República Dominicana, 1983 (chefe). · 

Conferência Latino-Americana sobre Cooperação Eco
nómica, Quito, 1984 (delegado). 

IV Conferência-Geral da Unido, Viena, 1984 (chefe). 
Conselho Interamericano Económico e Social __ (CIES), 

Santiago, 1984 (delegado). 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI e XXXII Conferências

Gerais da AIEA, Viena, 1984/85/86/87/88 (subchefef-
I Conferência da Unido, Viena, 1985 (chefe). 
Presidente da Comissão de Programa e Orçamento~- Vie:-: 

na, 1985/86. 

Sessões da Junta de Governadores da AIEA, Viena, 
1985/86/87/88 \chefe). -

Junta de Desenvolvimento lndust~ial, Viena! 
1985/86/87/88 (chefe). __ _ 

COmissão de Programa e Orçamento da Unido, Viena, 
1985/86/87/88 (chefe). 

VI e VII Comitê Preparatório da Unpicpune, Viena, 1986 
(chefe}. · -

IV Consulta da Indústria de Ferro e Aço, Viena, 1986 
(chefe). · 

VIII e IX Sessão do Comité Preparatório para o Centro 
de Engenharia Genética e Biotecnologia, Viena, 1986 (repre
sentante). 

COnferência de Contribuições para o Fundo de Desenvol
vimento Industrial, Viena, 1986 (representante). 

Conferência das Nações Unidas para a Promoção da Coo
peração Internacional nos Usos Pac:íficos e Energia Nuclear 
(UNPICPUNE), Genebra, 1987 (chefe}. 

Conferência Internacional sobre o Uso Indevido e-Trá
fico llfcito de Droras (ICDAIT}, Viena, 1987 (subchefe). 

X Sessão do C>mitê Preparatório para o Centro de Enge
nharia Genética e Biotecr;ologia, Viena, 1987 (represerltáDte). 

II Conferência-Geral da Unido, Bangkok, 1987 (chefe}. 
Reunião do Proj\!to de Convenção sobre Tráfico Ilícito 

de Drogas, Grupo Intergvvernamental de Perltos-, vlena, 1987 
(chefe). 

XI Sessão do Comité Prepatat6rio para o·Centro de Enge
nharia Geriéticae Biotecnologia, Viena, 1988 (representante). 

Conferência dalõ' N"ações Unidas para a Adoção de Con
venção contra o T.cáfico Ilícito -de Drogas, Viena, 1988_ (sub
chefe}. 

Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do :r...1érito Militar, Grande O-ficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. · 
Medalha do Mérito Santos Dumont, BraSil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Mérito Mauá, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. _ 
Ordem do Sol Nascente, Grau-de 3• Classe, JaE:ão. 
Ordem Infante Dom Henrique, Grande Oíícial~ Portugal. 
Ordem de Mayo, Grã-Cruz, Argentina. 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, França. 
Ordem do Sol, Grã-Cruz, Peru. 
Águia Asteca-Banda, México. 

O Embaixador Carlo:s Augusto de Proença Rosa se en:. 
c_ontra nesta data no exerdciO de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto à República Árabe do Egito. 

. Se!=retari3.- de Estado das Relaç~e~ _ E~teriores, 12 de 
agosto de 1991. -Guilherme Fausto da Cunha Bastos, Chefe, 
substitutO, do Departamento do S~r~iço E~terior. ~ 

(À Comissão de Relaç6es Exteriore~ e Defesa Nacional.) 

OFÍCIO 
Do Sr. I~' Secretário da Çãmara dos Deputados, encami

nhando à revisão do Senã.do ãutógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• Ül2 DE 1991 . -

'(N• 380/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que Outorga coilceSsãO à Rádio e Televisão 
Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Rio B_ranco, Estado do Acre. 

O CongressoNacional decrefi:--
Art. 1~' Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n' 98.975, de 21 de fevereiro de 1990, que outorga concessão 
â Rádio e Televisão Norte Ltda. para explorar, pelo prazo 

-de 15 (quinze) anos, sem direito de exdusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio Branco, 
Estado do Acre. 

Art. 29_ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. --

MENSAGEM N• 161, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso N acio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ 1"' do art. 223, da Constituição -Federal, tenho a honra de 
submeter â apreciação do Congresso NacÍonal, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 

-- Comunicações, ó ato constante do Decreto n9 98.975, de 
21 de fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial daUnião 
do dia 22 de fevereiro de 1990, que "outorga cortce.ssão à 
Rádio e Televisão Norte Ltda. para explorar, pelo prazo de 
15 (qtiinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Rio 
Branco. Estado do Acre". 

Brasllia, 5 de março de 1990. -José Samey. _ 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N•67/90, DE l9DEJANEIRO 

DE 199<1, DO SENHOR MINISTRO DE ESTAbó DAS 
COMUNICAÇÓES . 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

_ De _çonfonnidade com as atribuições legais e regulamen
tares cometidas a este ministério, determinei a Pl!:bl!cação 
do Edital n!' 71!89, com vistas â implantação de uma estação 

__ qe r_a_diQdifusão_de sons e imagens (televisão), na cidade 
do Rio Branco, Estado do Acre. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio e Televisão Norte Ltda. e 
_Sistema Acreano de Rádio e Televisão Ltda. 
3. Os órgãos- competentes deste Inlnistério concluíram 

no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as eJl,tida
des proponentes satisfizeram às exigências-- do edital e aos 
requisitos da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, â vista das entidades que se habili
taram à execução do serviço objeto do edital (quadro ane?ill), 
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tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência, 
para fins de decisão, nos termos do art.16 e seUS parágrafos 
do Regulamento d_o_s_Serviços de R~diodifusão, 6om a redação 
dada pelo Decreto n' 91.837, de 25 de outubro de 1985. O 
ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos_ leg~s 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3~', 
do art. 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protesto~_ do majs pro
.fundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO N' 98.975, 
DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990 

Outorga concessão à Rádio e Televisão Norte Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi~ 
são), na cidade de Rio Branco, Estado do Acre. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
llte conferem o art. 84, item IV, da ConstituiÇão, e o art. 
29 do Regulamento dos Setviços ~de Ra-diodifusão, aprovado 
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redaç.ão dada oelo Decreto n• 88.067, de 26 de janeirode 

Gil6t t t !5+BS 
occ 
r..Aot f.t7.1S~ 
.!912 .!IJ40 

ld 1115[1lEL BR 
)' Ó.S.'lf~.1óli7El BR 

~! . 

1983, e tendo _e_m vista o _qp.e consta do Processo MC n"' 
29001{004983/89, (EdiÍal n' 71189), decreta: . • 

Art. 1' (televisão), na Cidade de Rio Branco, Estado 
doAcre._ __ . -

Farágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse_qüen
tes, regulamentos e obrigações assUmidas pela outorgada em 
stia proposta. 

Art. 2~" Esta concessão somente produzirá efeitos legais 
ap6s deliberação do_ Congresso Nacional, na forma do art. 
223, § 3', da Constituição. 

Art. 39 O contrato decorrente desta concessão deverá 
ser assin-ado dentro de 60 (sessenta>" dias, a- contar -aa data 
de publicação da deliberação de qu~_ trata Q artj.gO anterior, 
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de 
outorga. 

Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Brasília, 21 de fevereiro de 1990; 169° da Independência 
.e 102° da República - JOSÉ SARNEY - Antônio Carlos 
Magalhães. 

. iii TLX.IOI.i83/89/0II/IIl!O 

. "1/AO/OENTEL 

E/1, .12109/M 

COI'f ENCF.JIRAOO. OHTF.I'f PRAZO F.NTIIEGA PROPOSTAS EDITAL Hll. 071/S•I, 
Tlf!hJO SIDO APIIF.SF.HTAOAS SE.GUIHTF.S PIIOPOST,JS: 

PI/OPOSTA 
Hll 81 

P/IOCéSSO Hll 
29121-11011148/89 

GUAoiiO SOCJETAIIIO 

F.NTJO;fOé 
RADIO F.. TEUIIISAO Ho.~Té LTIIA 

\.. i- IIOSEIITO ALIJES /IOUIIA - OIIIF.TOR-GF.,~f;NTE 
Í~ .2- Slf.SAST IAO 1-'fll-iTO<lA OE OLJYF.JRA ·-
~ 3- SIGLIA OE FATIHA /IOHTE.IRO ABIIAHAO 

~l PROPOSTA PIIOCESSO H li EHT IOAOé 
. ~ Hll 112 2912J-Oillli5i/89 SISTE/I•l ACIIF.Al/0 DF. RAOJO é TF.LéiJISAO 

l""" LTOA 

QUAo/10 S.OCIETAIIJO 

:t~ JOSE ALSF.liTO PINTO SAROA/Jll 
2- FIIAHCJSCO t!AllllltéS llél'fBOUCAS - DJIIET0/1-GERF.HTE 

T//IDC 

\,.; 68241.•MTé/. Bl/.1' 
~ 611175DTE'L BR ••• 

llli/!ISi:J 
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Gl\(.1 t 17.'5+= 
0'1!.1.173:! 
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\ii] . 
•'\,lLX.NI1.1J4NNiD,VII80 f.l'f, !2.M.89. 

~~IIADIDENTl"L . 

l"~l -4D/Trlt1f:NTO NOSSl1 1·.~\' NR .18J .• l/O,JE JNFO ('J{.IAtJRO soe 1 E r M.I a 1:.:! ENTIDADE llfWlO E lf."UUJS~ONOII.'E LTDA él/ SEGliJNTE: 

1- SJW]{I l'l•lllfJNELLO 
1- El//'1,111. /JB;lLDO DE OLJUJEI/il C/1/.IZ 
3- lll)SEIITO ColiiLOS. U4Z DE .JZE/.IEDO 
·4- S!GLJ.J.DE FflTJ/'1,1 /'IONTEI/10 ,18/lfiHAO 
5- IIOI!EIITO Al:llES /'!Otlllfl- f!/1/ETOII CE!If.Nlf.. 

DlUI/.80 
11/'IOC 

\. M324t.1!5[1lf:.~ lJlf.lfl 
•·" 61"1175l•IEL BR 

l!l 

nl ~ 
A proponcrtte - R:llliO 0 '1'0ll~vj r;'?';.o t!Ot'll'~ J.t ,) I 

---~---- instruiu sua propo.sta com aS seguintes doc.unu!!! 
tos: 

I FI. I 05 e 08 

~~qucrimento dirigido ao ~tinistro.dn.s Comimica 
çocs; 

atos conStitutivos e eVentuais' alterações com 
as respectivas comprovações de arquivanlcuto ou 
regi~tro n~ repartiçió com~etcnt~: · 

cláusulas exigidas pc1as alíneas !!.• h e s do § 
1• do art. 14 do RSR; 

'FI.' I. certidão de Quitação de Tributos Federais. qua!l 
L.:.;;~. --------1. do for--o caso; 

I Fl.l relação Anual de Informações Sociais (AAIS), q""!! 
do for o· ca-so; 

Declaração firmad~ pelos administrü~vres·de que: 
a) não possui a entidade autorização ~ara·cx~lo 
raT o mesmo tipo de serviço. no· munic~pio onae-
se gretende instalar a estação- e- qtie, não exce 
dera os limites fixados no artig-o 12 do Dccre= 
to-lei nt 236. de 28 de fevereiro de 1967, caso 
venha a ser contemplada com a o~torga~ 

' 
"'! 
h a 
~ 
LliU 
~ 

' 
' 

l 
I 
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b) nenhum sõcio intCgra o quadro socictãr1o de 
ou~ra executante do mesmo tipo de sei-ViÇõ-de rá 
diodifusão, no município onde•sc pretende instã 
lar a estaçio. nem de outras empresas de radi~ 
difusão, em municípios diversos. em excesso aoS 
limites fixados no·artigo 12 do Decreto-lei n9 
236, de 28 de fevereiro de 19C:i7, caso a pr.cten 
dente venha a ser contemplada com a outorga; -

comproVantes de-que a entidade possui os recur 
sos financeiros .exigidos para o empreendimento; 

minUta de a! teração ç:ont.ratu~l ou estatutária pa 
ra ~ elevaçao do capital soc-lal, a ser aJ.uncnt.J 
do de inais o valor previsto para o novo scrviç_Õ, 

. quan.do.for O"""Caso; 

S~t:AOO n:cERAl. , 

f•oio~to\'l ~·;.1\~U'1...,J.!J1-
p .o.~. u. --;-J ,.,_. . . .. 
, .. , .... ·d~ ) -

ffut.::Fl:.•:.JII,__2:,:9:,_ __ -'oJ.I recursos técnicos: indicação <)os equlpamenlos; 

quadro complementar ã. pn.,posta, conforme item ·ij 

das Condições Co EdÍtnlt 

~Fl.r _____ ..JI' assentimento prévio do Conselho de Segurança Na 
_ _ cio11al, quando for o casa; 

1-;:;,116 à 20 

16 

I I 26'.' .. 
Ft. 

I Fd 21 à 2~ 

[;.I 28 

prova de que os cotistas ou acioni~t~s :s5o bra 
silciros: 

prova cle quc,os diretorCs ou sõcios-gc_rc.ntes ?iic 
bra'silciros natos: 

prova de cumprimento das obrigaçõc" elcitoráis 
dós diretores: · 

Certidão dos Cartiirios Distribuidores .Cíveis. 
·Criminais e do de Protestos de Títulos dos dire 
tores; 

' ' 

declaração dos di retores. de que não .pa'rticipmn 
dá direção de outra entiUade executante ôo 1n-<n::. 
mo tipo de serviçÔ de l":;!d~odifusão a-·que :Se ,·r~ 
fél"C: o e di tal, no municlpl.O onde se . pretende 
instalar a estação; nc~ de outras empresas .de 
radiodifusão, em municípios diversos. em excc~ 
so ·aos limites fixados no artigo lZ do Decreto
lei n• 236/67, caso a proponente venha. a .... ss.r 
cont.cmplada corn· ·~·outorga ·e ·que não .estão no 
eXercício de mand~to eletivo que lhes assegurem 
imunidade parlamentar. nem exercem cargo de su 
pcrvisão ou assessoramento na Administração ·pg· 
blicã, do qual decorra foro especial. 

QUADI\0 CO~lPARATIVO DAS I'ROPONENTES 

Agosto de 1991 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Q projeto 
que acaba de ser lido terá tramitação com prazo determinado 
de 45 dias, nos termos do art. 223, § 1', da Constituição, 
combinado com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, b, do Regimento Interno, 
a proposição poderá receber emendas pelo prazo de cinco 
días, perante a Comissão de Educação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que será li~_~E_elo Sr. Primei-
ro Secretário. -

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 278, DE 1991 

Altera o item III do art. 5• da Lei n• 8.059, de 4 de 
julho de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O item III do art. 5' da I:ei 8.039, de 4 de 

julho de 1990 passará a ter a seguinte redação:-

Art. 5• ........................................................ .. 
"III- independentemente de sua condição, os fi

lhos, menores de 21 anos ou inválidos, e as filhas solteiras, 
que viviam sob a dependência eConómica do ex-comba
tente, por ocasião do seu óbito;" 

Art. 2• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 53 das Disposições Transitórias da Constituição, 
Federal consagra o direito à percepção de pensão aos-depen
dentes do ex~combatente, sem as restrições que foram impos
tas· pelo disPOsitivo-legai, qúe ora se pretende alterar. . 

A Lei n• K059, de4 de julho de 1991, no seu~rt. 5•, 
item III, limita, no entãnto, OS benefíciOS à--filha menor de· 
21 (vinte e hum) anos. Cria uma restrição que o têxto constitu
cional não inclui. 

A alteração, objeto deste projeto, busca, precisamente, 
corrigir injustiça, e- dar às filhas solteiras dos ex-com~atente.s. 
o amparo. que a Constituição lhe assegurou, exigindo j:tpenas 
que à data do óbito do ex-expedicionário viviam sob sua de
pendência económica. 

Sala das Sessões, 13 'de agosto de 1991. -Nelson Car
neiru. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.059, DE 4 DE JULHO :OE 1990 

Dispõe sobre a pensão especial deVida aos ex-conlba
tentes da Segunda Guerra Mundial ê -a seus depeDdé~te~.: 

' ...... ;;:;.;:· 5; .. 'êó'~~d~;,;;;;.;~. d~p~~d~~;;;· d~-~~:;;;;;í,~i~;;,i~ 
para fins desta lei: 

III- o filho e a fUha de qualquer condição, solteiros, 
menores de 21 anos ou inválidos; 

............... coNsTITü!ÇA.o.õA.-R:iiPi'lsúcA.··· .. ······:··· 
FEDERATIVA DO BRASIL . 

•••• ••• •• •••••• •••••• •• ••-••••-••••u••.,••••••••••••••-'•••••-O~·•••••••••••uooH 

Art. 53. Ao ex-combatente que ·tenha efetivamerite
participado de operações bélicas durante' a Segunda Guerra 
Mundial, nos termos da Lei n' 5.315, de·12 de setembro de 
~967, serão as~egurados os seguintes direitos: 

I- aproveitamento nO serviço público, sem a exigência 
de concurso, com estabilidade; 

II~ pensão especial correspondente à deixada por segun
do-tenente das Forç~~ Armadas, que poderá ser requerida 
a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendi
mentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios 
previdenciários~ res.salvado o direito de opção; 

m -em caso de morte, pensão_ à viúva ou companheira 
ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do 
inciso anteriOr; -

ÍV- assistência médica, hospitalar e educacional gratui
ta, extensiva aos dependentes; 

V- aposentadoria c_om proventos integrais aos vinte e 
cinco anos de serviço efetivo, em qualquer regime jurídico; 

VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os 
que não a possuam ou para suas viúVas ou companheiras. 

Parágrafo ún!co. A concessão da pensão especial do inciso 
II substit~i, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão 
já concedida ao ex-combatente. 

·"'~~--~•--•••~••••••.••_""•-'"•:-.. .. ;.,,,~,.-.. -.,;..,_ .. _,.,,_,,,_, .. ,,...u ... _~···•--••••• 
(A Comissão de Assuntos SoClals"- decisão tem1lna-

tiva.) -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto 
delei que acaba de ser lido será publicado e remetido à comis-
sãcrcompetente. · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 
Secr~tá_rio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 441, DE 1991 

Senhor Presidente, 

_ , NQs termos .do art. 216, incisO I, do Regin:iento Interno 
do Senado Federal, requeiro informações do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento sObre_: 

a) casos concretos de abusos praticados por empresários 
em face de reajustes de preços concedidos pelas Câmaras 
Setqriais, os quais estariam sendo extrapolados; 
·. b) quais as providências legais que foram tomadas con

cretamente? A legislação a respeito é insuficiente? 
Anexo: Recortes ~e jornais do dia 9 próximo passado, 

com declaração do Senhor Presidente Fernando Collor. 
Sala das Sess_ões, 13 de agosto de 1991. -Senador Esperi

dião Amin. 

Jornal do Brasil - 9-8-91 
PolítiCa e Góverrto 

CQLLOR Ç!JL!' A ÇMPI,lliS4,RIOS 
· PELA.ESCALADA DOS PREÇOS 

: B~asÍlia - O- Presidente Fernanda Collor descartou on
tem a possibilidade de um novo choque económico, negando 
que o restabelecimento do controle de preços seja o caminho 
para a volta do congelamento. "Não é congelamento. Apenas 
um_monitoramento, um controle do~ preços dos produtos", 
explicou. Collor disse que a culpa da intervenção é dos empre
sários que não respe~tam os preços_ acertados nas câmaras 
_$eto;riais. uQuaildo sa~m das reuniões, alguns se aproveitam 
pai-a remarcar ãcima do que ficou estabelecido", criticou, du
rante entrevista no Palácio do Planalto. - ·-

"Quebrando-se a regrado jogo, naturalmente, o governo 
. não pode deixar, nO momeilto em que ·estamos atravessando~ 
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de dã.r a sua participação para evitar que haja um descontrole 
neSsa escalada de preços", justificoU. Collor foi enfáfico ao 
negar a possível saída do Ministro Marcílio Marques Moreira 
do comando da Economia. HAbsolutaii}ente, não". ___ _ _ 

• Austeridade....:._ Collor negou que Marcl1io esteja que
rendo_ um novo aperto. "0 que o Ministro Marcílio está falan
do é uma reafinnação da nossa política. Ou s~ja, uma absoluta 
austeridade fiscal e monetária. Isso eu venho falando secnla 
seculorum, não é?", afirmou. "0 que ele está pregando é 
exatamente isso. A necessidade de se perseverar nessa política 
de absoluta austeridade nas políticas monetária e fiscal, e 
aprofundar as reformas estruturais via análise pelo envio ao 
Congresso dos projetas constantes no Projetáo'•. 

• Salários - Collor defendeu a livre negociação dos 
salários e·sustentõu que o reãfO.Ste automátiCO deve ficar limi~ 
tado a quem recebe um- salário mínimo. '"'Se se- fiZer um.a 
pesquisa, uma avaliação dos resultados positivos alcançados 
pela livre negociação dos salários nas diversas empresas brasi
leiras, nós verificamos ·que foi um aumento positivo para o 
~abalhador". Para o presidente, isso "já é uln avanço, é uma 
conquista dentro de uma economia em que o estado não tutele 
mais as relações capital-trabalho". Collor disse que ainda esta
va analisando as alterações feitas pela Câmara dos Deputados 
no projeto de reajuste do funcionaliSmo. Como_ Q~ f)tbjeto 
ainda será votado no Senado, ele preferiu não falar a respeito. 
"Depois de cumprido o processo, aí eu vejo". Collor disse 
que não teme nova derrota no Congresso. "Derrota e vitória 
fazem parte da vida", filosofou. "O que não podemos é, em 
função de achar que isso não tem aprovação do Congresso, 
abdicar do direito que nós temos de defender nossas jQéias". 

Sobre a emenda que a Câmara incluiu iló projetO do 
funcionalismo, determinando a reintegração dos 51 mil servi
dores colocados em disponibilidade. Collor afirmou que está 
aguardando "uma decisão cabal do Supremo Tribunal Fede~ 
ral". 

• Patentes - O presidente manteve sua disposição de 
alterar a lei de patentes, como está previsto no Projetão. 
Segundo ele, todas as mudanças que pretende fazer estão 
no Projeto de Reconstrução Nacional. "A questão das paten
tes, das marcas, a questão da propriedade intelectual, da reser- · 
va de informática, tOdos esses pontos que marcam a abertura 
definitiva do Brasil ao mercado internacional, buscando a 
sua inserção soberana e ,competitiva no mercado inteinácio~ 
nal". 

• Americanos - Collor considerou_ "boa" a visita do 
vice-presidente dos Estados Unidos, Dan Quayle, ao Brasil. 
"Marcou um avanço, uma consolidação dos avanços conquis
tados na minha visita aos Estados Unidos·~. Segundo ele, a 
posição dos empresários americanos, como de todp o wunQo, 
é muito favorável ao Brasil, "embora, claro, com a efetíVidade 
hoje ·do capital, com a dificuldade que se tem de se buscar 
capital, até porque aumentou a concorrência". 

"Todos_ eles estão aguardando um pouco mais pai-a saber 
onde investir os recursos", ressaltou. Collor observou que 
"o capital está cada dia mais escasso, cada dia mais -~eletivo 
porque a concorrência aumentou enormemente, sobretudo 
depois dos eventos da Europa do Leste". 

Estado de São Paulo 

PRESIDENTE GARANTE QUE 
~· INFLAÇÃO NÃO AMEAÇA 

MARCÍLIO E CRITICA AÇÃO 

DOS EMPRESÁRIOS 

9-8-91 . 

Brasília - O Presidente Fernando Collor descartou on
tem a possibilidade de o governo lançar um novo pacote econó
mico para controlar a inflação e assegurou que o congelamento 
de preços está fora de cogitação. Durante entrevista concedida 
no parlatório do Palácio do Planalto, após assinatura do convê

. nio entre o Ministério da Educação e a CaiXa Económica 
Federal para um programa de alfabetização de operários, o 
Presidente insistia na permanênCia do MinistrO âã Economia, 
Marcíljo Marques Moreira, no govemn. Segundo disse, a infla~ 
ção não ameaça o Ministro. · -= 

Collor voltou a defender a livre· negociação de salários, 
que justificou como um grande avanço. O PreSidente deixou 
claro que só aceita o sistema de reajuste automático para 
o salário mínimO. Assegurou, ainda, que o Governo não teme 
sua proposta de polítiCa Salarial. .. Derrota e vitória fazem 
parte da vida, e o que nós não podemos é, em função de 
achar que isso eventualmente não tenha aprovação do Con-

, ·gresso, alimentarmos do direito que temOs de defender nossas 
idéias". 

Na entrevista, o Presidente criticou· os empresáriOS, res
ponsabilizando-os pelo sistema de monitoramento de preços 
ado(ado pelo Governo. Segundo ele, após as reuniões nas 
câmaras setoriais, nas quais se tenta encoittrat Uma Saída nego
ciada para o aumento dos preços, alguns eiripreSáriOs "se 
aproveitam para rema/car acima do que ficou_ est~belecido" .. 

Minutos antes de falar com os jornalistas,·o Presidente 
convidou dez operários da construção civil que participavã'ni · 
da solenidade de assinatura do convênio para apreciar as car
pas _colocadas no espelho d'água que ele mandou construir 
ao·r~dor do Palácio:-·'Quando estou muito tenso, preocupado 
e cansado, venho para cá admirar e me distrair olhando as 
carpas", disse. 

"NÃO HÁ POSSIÍHLIDADE DE NOVO CHOQUE 
Esta é a entrevista concedida ontem pelo Presidente Fer

nando Collor: 
Pergunta - Como o senhor recebeu as alterações feitas 

pela Câmara ao projeto sobre os salários do funcionalismo? 
Fern-ando Coll_or- Eu não recebi o resultado da votação 

das emendas. Estou_analisãndo isso hoje. Depois de cumprido 
o processo, eu vejo.· 

Pergunta- O senhor 'cha que o projeto pode ser recom~ 
posto no Senado? 

Collor - Não posso dizer nada. O projeto deve ir, do 
jeito que foi aprovado, ·da Câmara para o Senado. Não posso 
_dizer nada a respeito da aprovação, desde que o processo 
ainda não foi concluído. 

Pergunta - E a reintegração dos 51 mil servidores? O 
senhor não acha que, já que o STF manteve seus salários, 
é melhor que eles sejam reintegradôs? 

Collor- Veja bem, o STF não decidiu ainda a questão 
·do mérito. O Supremo liminarmente decidiu que_os colocados 
em disponibilidade deveriam receber nessa condição o saláiio 
integral. Nós estamps aguardando a decisão do mérito, que 
será_uma. decisão cab?14o STF. Vamos aguardar. 
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Pergunta - Como- o senhor avalia a briga de Requião 
com Quércia? 

Collor- Ah ... (risos.) 
Pergunta - Hoje completa um ano que a Rádio Eldorado 

lançou uma campanha pela despoluição do Tietê. Gostaria de 
ouvir um depoimento do senhor sobre isso. 

Collor- Eu sou francamente favoráv_el a ~sa campanha 
e gostaria que aqueles qUe estão trabalhando pela despoluição 
do rio Tietê me considerassem como um dos seus partici
pantes, como um dos seus membros. Estamos trabalhando 
junto com o Governador Fleury, junto _ÇQtn_Q Mi_nistérío da 
Economia, para encontrarmos uma fõrmula que_permita viabi
lizar, do ponto de vista finanCeiro, Como investiniento __ em 
algo que não é somente uma obra impo-rtante. É também 
uma causa, porque significa um compromisso paterite de toda 
a sociedade brasileira com a preservação do meio ambiente 
e sobretudo com o rio Tietê, que tem Uina importância tão 
notória--nã nossa hístória -e n-a const~ução da cidadania. 

Pergunta- A inflação ameaça o Ministro Marcílio? 
CoUor- Absolutamente, não. 
P~rgunta - Está se falando em pacote. Como é que o 

senhor vê isso? 
Collor - Não há nenhuma possibilidade de um novo 

choque económico, nada, nada. 
Pergunta - Mas o Ministro Marcílio está ralando em 

novo aperto. 

CoUor- Não, o que o Ministro Marcílio está--falando 
é uma reafirmaÇão da nosSã política, ou seja, uma absOluta 
austeridade fiscal e monetária. Isso eu venho falando há Secula 
seocularum (expressão latina que significa: ''por todos-os sécu~ 
los", "desde sempre"). Então o que ele está pregando é exat~
mente isso, a necessidade de se perseverar nessa política de 
absoluta austeridade monetária e fiscal e aprofundar as refor
mas estruturais, via análise, pelo envio ao Congfesso dos pro
jetas constantes no Projetâo de. Reconstrução-_ Naciopal e a 
sua apreciação pelo Congresso Nacional. - -·-- · 

Pergunta- A volta do controle de preços está sendo muito 
criticada. 

Collor - Mas é o que venho sempre dizendo a vocês: 
essa tem de ser uma saída negociada. Uma saíd~ de.~onsenso. 
Nós_ temos as câmaras setoriais. Então nos sentamos lá, estabe
lecemos uma parceria em que fica claro u- papel que cada 
um deve cumprir. Acertamos tudo a questão dos reajustes 
e a flexibilização dos preços. Quando saem daquela reunião, 
alguns se aproveitam para remarcar acima do que ficou estabe
lecido. Quebra-se dessa maneira a regra do jogo: Quebran
do-se a regra do jogo-, naturalmente o governo não pode deixar 
no momento que nós estamos atravessando, deixar de fazer, 
de dar a sua participação para evitar que haja um descontrole 
nessa escalada de preços. Não é congelamento. É apenas um 
monitoramento, um cóiitrole doS preços dos produtos que, 
depois de terem o percentual estabelecido na câmara setoríal, 
não tenham sido_ cumpridos por aqueles que os aceitaram. 

Pergunta - A política s3larial vai continuar somente para 
o salário mínimo, para a iniciativa privada, ou é possível alguma 
margem. 

Collor - Mas esse já é um grande avanço. Se se fizer 
uma pesquisa, uma avaliação dos resultados positivos-alcan
çados pela livre negociação dos salários n3s_diversas-e-mpresas 
brasileiras, nós verificaremos que· foi um -auinenicf posilfvo 
para o trabalhador. Sem dúvida nenhuma. Não podemos re
troagir nisso. Esse já é Um av-ariÇO~- já é u·ina conquista dentro 

de uma economia em que o estado não tutele mais as relações 
capital-trabalho. 

Pergunta - O gOverno não teme que isso provoque uma 
nova derrota no Congresso? 

Collor - Veja bem, derrota e vitória fazem parte da 
vida~ O que nós não podemos é, ~-m função de achar que 
isso eventualmente não tem aprovação do Congresso, abdicar
mos do direito que temos de defender nossas idéias. 

Pergunta - Qual sua avaliação da visita dos empresários 
americanos e do vice-presidente Dan Quayle? 

Collor - Achei que foi urita visita boa. Essa visita do 
vice-presidente marcou um avanço, urna ·consolidação dos 
avarfços·torlquistados quando da m"inha visitã aos EUA. Sem 
dúvida nenhuma foi uma continuidade do que lá foi tratado. 
A posição dos empresários norte-americanos, como de resto 
de todo o mundo, é muito favorável ao Brasil, embora, claro, 
com a seletividade do capital, com a dificuldade que se tem 
de se alcançar, de se buscar capital, até porque aumentou 
a concorrência. Todos estão aguardando um pouco mais para 
saber onde investir os seus re_cursos. O capilal está cada dia 
mais escasso, cada dia mais seletivo, porque a concorrência 
alcançou enormemente, sobretudo depois dos eventos da Eu
ropa do Leste. 

_ Pergupta - Mas o senhor vai patrocinar mudanças na 
lei de patentes, como querem os Estados Unidos? 

CoUor -- Mas é claro. Isso está no Projetão, isso está 
dentro das nossas propostas. 

Pergunta - Qu:_ais outraS leis podem mudar? 
~ Collor - Tudo que está no Projetão. A questão das 

patent~s. das marcas, a questão da proprie-dade intelectual, 
a· questão da reserva de informática, todos esses pontos que 
marcam a abertura definitiva do Brasil ao mercado interna
cional buscando a sua inserção soberana e competitiva no 
mercado. 

- . COLLOR DIZ QUE EMPRESÁRIOS 
ROMPEM ACORDO 

Para o presidente, remarcações de preços 
são superiores às estabelecidas nas 

reuniões das câmaras setorias 
.. Da Sucursal de Brasflia 

O Presidente Fernando Collor de MeHo acusou ontem 
os empresários de remarcar preços acima dos percentuais esta
belecidos nas câmaras setoriars. Segundo Collor, algu1_1s em
presários saem das reuniões das câmaras e "aproveitam para 
remarcar acima do que ficou estabelecido". 

Em rápida entrevista coletiva concedida de manhã no 
Planalto, C.ollor disse que a permanência de Marcflio Marques 
Moreira no Ministério da Economia não está ameaçada. Ele 
voltou_ a defender a livre negociação salarial e o upr~jetão", 
como forma de atrair investimentos estrangeiros. 

Segundo o presidente, a saída do congelamento, com 
a flexibilização dos preços foi "negociada" nas câmaras seto-
riais e -o desrespeito a suas decisões levou o governo a udar 
sua participação para evitar que haja um descontrole nesSa 
escalada de preços". 

Collor afirmou ainda que "não há nenhuma possibilidade 
de um novo __ choque económico". "O que o Ministro Marcílio 
está falando é a r~afirmêiÇ~o de nossa. politica, ou seja, uma 
absoluta austeridade fiscal e monetáriâ", completo_u. 

O presidente defendeu -a livre negociação dos_ salários 
coího~'"'um granáe avanço". "Se se fizer- unla peSqufsa, nós 
verificamOs que foi um aumenfo" positivo para o trabalhador". 
Segundo ele, o governo não pode, em função do pressusposto 
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de que sua proposta seja rejeitada pelo Congresso, Habdicar 
do direito que nós temos de defender nosso ponto de vista". 
"A derrota e a vitória faZem pa:tte da vida", disse. 

Sobre a concessão de salário integral para os funcionários · 
em disponibilidade, Collor afirmou que o Supremo Tribunal 
Federal ainda não decidiu o mérito da questão. "0 _Supremo 
decidiu liminarmente que os colocados em disponibilidade 
deveriam receber, nesta condição, o salário integral. Nós esta
mos aguardando a decisão do mérito". 

O presidente comentou ainda a visita do vice-presidente 
dos Estados Unidos. Dan Quayle, ao país. Para ele, "a visita 
marcou a consolidação dos avanços conquistados quando da 
minha visita aos Estados Un_idos". _ _ _ 

Collor acha que '"a posição dos empresários norte-ame
ricanos, como de resto, de todo o mundo, é muito favorável 
ao Brasil". Acrescentou, no entanto, que "o capital está cada 
dia mais escasso, cada dia mais seletivo, porque a concorrência 
aumentou enormemente". 

O presidente afirmou que se considera "um dos partici.:. 
pautes" do trabalho pela despoluição do rio Tietê (SP). "Esta
mos trabalhando junto com o Governador Fleury, junto ao 
Ministério da Economia, para encontrarmos uma fórmula que 
permita viabilizar do ponto de vista financeiro este inVesti
mento''. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido vai ao exame da Mesa. 

S_obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo:> 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 442, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi
mento Interno para o· Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 
1991 (n' 1.390/91, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre antecipação a ser 
compensada quando revisão geral da remuneração dos servi
dores públicos, cortíg€: e reestrutura tabelas de vencimentos 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 13 de agosto ~de 1991. -Mauro Bene
vides _:. Josaphat Marinho~ Jonas Pinheiro- Oziel Carneiro 
- Ney Maranhão-É leio Álvares- Qdacir Soares-Gerson 
Camata ~ João Calmon - João França - Magno Bacelar 
-Chagas Rodrigues -Valmir Campelo -Albano Franco 
- Marco Maciel - Ruy Bacelar - Rachid Saldanha Derzi 
- Lucidio Portella - Divaldo Suruagy - Garilbaldi Alves 
Filho - -J unia Marise - Iram Saraiva - Maurício Corre a· 
- Esperidião Amin ~Wilson Martins -José Paulo Bisol 
- Eduardo Suplicy - Hugo Napoleão - Ronan Tito -
Nelson Carneiro - Jutahy Magalhães - Franciscd RoUem
llerg- Nelson Wedekin- Alfredo Campos- Hydekel Frei
tas - Lourival Baptista - Beni Veras - Moiséis Abrão 
-Alexandre Costa- Guilherme Palmeira- Nabor Junior 
-Pedro Simon- Amil: Lao.do '7""" Cesar Dias_- José Richa 
- Carlos De'Carli -Dirceu Carneiro_-:-_ José Sarney -
João Rocha - Coutinho Jorge - Aureo Mello - Marluce 
Pinto- Carlos Patrocínio- Meira Filho-Henrique Almei
da - Fernando Hedrique Cardoso - Amazonino Mendes 
- Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - 0 ~requeri
mep.to lido será apreciado após a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento_ que será lido pelo Sr. l'i' 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 443, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 
a tramitação em conjunto dos Projetas de Lei _do Senado 
n9 259 e 275, ambos de 1991, em virtude de regularem a 
mesma matéria, com procedência daquele sobre este, por ser 
:thais antigo. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. -Senador Mau
rício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido será incluídO em Ordem do Dia opOrtunamente. 

Sobre a mesa, comunicação que será lido pelo Sr. lo:> 
Secretário. · 

É lida a seguinte: 
Of. n' 1771/GMC/91 

Brasílía, 13 de agosto de 1991 
Senhor Presidente: 
Em obediência ao disposto no art. 39, alínea a· do Regi~ 

-mento Interno, dirijo-me a Vossa Excelencia para comunicar 
que estarei ausente do Pafs- no perfodo_compreendido entre 
os dias 15 e 18 do corrente mês. 

Na oportunidade, reitero protestos de elevada estima e 
distinta consideração. - Senador Maurício Corda. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A comuni
cação lida vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência -recebeu o Ofício n' s/36, de 1991 (n' 
3.g26/91, na origem), através do qual o Presidente do Banco 
central, nos termos da Resolução n9 58, de 1990, do Senado 
Federal, solicita autorização para que o Estado de São Paulo 
possa emitir e colocar no mercado, através de ofe~as públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro daquel_e estado, para os fins 
que especifica. ~ 

A matéria será despachada â Comissão de Assu_ntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
recebeu o Ofício n' s/37, de 1991 (n' 3.927/91, na origem), 
através do qual o Presidente do Banco Centrã.l_1 nos ~rm<;JS 
da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, solicita auto- ~ 
rização para que a prefeitura municipal do Rio de Janeiro 
possa emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro _daquele mUnicípio, para Os 
fifis-q-ue especifica. -- - · 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Há Qradores 
insCritos. __ _ 

Concedo a palavra ao nobre Sen3dor LouiiV3I BaPtista. 
~ ~ 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: du
rante ·o recesso parla.mentar, no período de 25 a 31 de julho 
do corrente ano, em _companhia de um grupo de parlamentares 
brasileiros, atendendo a convite do Governo da República 
da China, sediado em Taipé, visitei a ilha de Formosa, também 
conhecida como China Nacionalistá, qUe se distingue da China 
Popular, que ocupa o continente. 

Para melhor se_ compreender e a_valiar o desenvolvimento 
de Taiwan é oportuflO rememorar a sua: origem e alguns dados 
da história da China neste século. 
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Como sabémoS, 'O -resultado dessa divisãO foi a guerra 
civil chinesa entre comunistas e nacionalistas, passando por 
um período de hostilidades e invasões pelo Japão, na guerra 
sino-japonesa, que enfraqueceram e deterioraram a unidade 
original do país, conseguida com a instalação da República 
da China, resultante da revolução comandada por Sun-Yat 
Sen, em 19 de janeiro de 1912, que derrubou a última dinastia 
Ching, que governava o país desde 1644. 

A partir de então, o entrechoque das correntes ideoló
gicas inspiradas nos yªlores ocidentais do ~egime democrático 
e os princípios da revolução soviétiCa desestabilizaram politica
mente a unidade da China, cujas lideranças nacionalistas e 
comunistas passaram a se digladiar pelo poder, ficando o pafs 
dividido em três regiões de ínfluéncia: uma região sob o con
trole nacionalista, outra sob o domínio comunista e umã tercei
ra sob a hegemonia dos japoneses, que_ se beneficiavam do 
enfraquecimento do país devido às constantes lutas. 

Em 1928, Chiang Kai-shek tomou Pequim e restabeleceu 
a unidade interrompida doze anos antes. 

Com a Guerra Civil, irrompida em 1949, após alguns 
sucessos, as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek, diante 
da superioridade numérica dos seus adversáriOs, abandona
rama China continental e refugiaram-se, com _um i·edUto de 
cerca de duas mil pessoas, na Ilha de Formosa, que, em 1943, 
após a derrota dos japoneses, com a declaração do Cairu, 
assinada pelo lfder Chinês, Roosevelt e Churchill, fora devoi~ 
vida ã China, quando, até àquela época, era ocupada pelo 
Japão. 

Foi, então, em 8 de dezembro de 1949, com o desfecho 
da Guerra Civil, que se estabefeceu a-RePúblici-da China, 
em Taiwan, -com aO-capital em Taipé, inspíiada na filosofia 
do_ movimento que declarou originalmente a República da 
China, em janeiro de 1912, sob a liderança de Sun Yat Seit. 

Os chineses· de Taiwail afilda alimentam a esperaflça e 
o compromisso de promover a reunificação das duas Chinas: 
a primeira, insular, com pouco menos de 36 mil quilómetros 
quadrados e vinte milhões de habitantes; a outra, continental, 
com nove milhões e meio dequilômetros quadrados e mais, 
de um bilhão de habitantes. 

Foi, a partir de 1949, precisamente há quarenta ãn~s-,i 
que se começou a construir Taiwan, em condições _eXtrertia
mente adversas, sob o perigo constante de uma invasão impla
cável das forças do continente e seus aliados. 

Pode-se afirmar que, simbolicamente, o seu progresso 
se originou de um acampamento de refugiados_ que até hoje __ _ 
não esqueceram o compromisso de liderar a reunifiCação de 
toda a China. --

Sr. presidente, Srs. Senadores, é extraordinariamente ad.:.
m.irável o que esse povo construiu em apenas quatro décadas, 
em um territóriO pótito mai6r- que o Estado de Sergipe ou 

. Alagoas e com ~ma populaçãoatual de vinte milhões de habi
tante-.:, onde 20% moram nas fazendas, isto é, ria zona rui-ai, 
trabalhando na agricultura, setor em que inicialmente se insta
lou a alavanca do desenvolvimento daquele país. 

Vejamos alguns dos seus indicadores sócio-econôlnicos: 
Taiwan tem apenas 8'% de analfabetos; 90% das residên

cias e propriedades rurais tém eletrificaçáo; a-inflação de 2% 
ao,ano é irrisória; o seu Produto Nacional Bruto é de 110 
bilhões de dólares e o per capita de 6.053 dólares. 

Em termos de volume de negócios, o desempenho de 
mercado o coloca na admirável posição de l49 lugar no mundo. 

Tivemos a oportunidae de percorrer várias provínciaS e 
cidades, quando assistimos a várias explanações sobre assuntos 

sociais, económicos e culturais relacionados com a sociedade, 
a eConomia e a civilização chinesa que a mim transmitiram 
muito entusiasmo e admiração pela singular capacidade, traba
lho e tenacidade com que esse povo conseguiu superar muitas 
de suas dificuldades, equacionando problemas similares aos 
que ainda persistem sem solução eficaz em muitos países. 

Taiwan encontrou o caminho do seu desenvolvimento 
a partir da refonna e da organização do setor produtivo agríco
la, onde atualmente, 90% das terras agricultáveis, que são 
apenas 25% do seu território montanhoso, pertencem aos 
trabalhadores e fazendeiros que nela trabalham e residem. 
Mesmo com o elevado grau de industrialização conseguido 
pelo país, a produção agrícola, que o toma absolutamente 
auto-suficiente em gêneros alimentícios·, ainda representa 5% 
do PIB, e, a população rural, relativamente à população total, 
diminuiu de apenas 0,5% o que traduz um êxodo qu-ase nulo. 

-~oje, o padrão de vida da população é bastant'-:! elevado, 
segundo tive a oportunidade de observar, e, segundo publica
ções oficiais·que nos foram distribuídas, tem um dos maiores 
índices de poupança do mundo, quase 40%, o que_permite 
aos cidadãos um alto poder aquisitivo, condição bastante favo
rável ao desenvolvimento do mercado e das relações comer
ciais com o exterior. 

A nossa viagem, iniciada no dia 23 de julho, com uma 
reunião preparatória em São Paulo, patrocinada pela Repre
sentação de Taiwan no centro comercial de Taipé, Organizada 
pelo Dr. Yen Bing Fan, Chefe da Representação e portador 
do convite que recebi do Go:verno de Taiwan, constou de 
intensa programação de visitas, reuniões e percursos terrestres 
através da ilha, quando fizemos observações in loco e c_ontatos 
com autoridades, líderes empresariais, dirigentes de repar
tições públicas e organizações privadas tais como: 

Secretaria de Informações_ d_o_ 5]overno; Centro de Pro
moção do Artesanato de Taiwan; Monumento de Chiang Kai 
Shek; Vice-Presidente da Corporação do Açúcar; Vire-Pre
sidente do Conselho de Promoção de Comércio Exterior da 
China; Centro de Comércio Mundial de Taipé, e- o- Museu 
Nacinal de Ciências Naturais. Participamos de jantar oferecido 
pelo Presidente da Associação Chinesa das Indústrias e Co
mércio do Brasil; visifamos· o Parque CientífiCo--e Industrial 
de Hsin-Chu e diversas fábricas. 

Estivemos _com o V ice':' Ministro da Economia; com o Mi
nistro daS Relações Exteriores que nos ofereceu um jantar; 

. com o Presidente do Poder Legislativo, que nos ofereceu uma . 
recepção com jantar; com o Vice-Presidente do Conselho de 
Agricultura e, finalmente, visitainos o Museu Nacional do 
Palácio. 

Devo ressaltar a hospitalidade com que fomos recebidos, 
o calor humano e a simpatia que demonstraram sentir pelo 
nosso País, que tein despertado grande interesse e curiosidade 

. por parte daquele povo. _ . 
No caffiT~hõ -do seu progresso e dese.i:::tvolvimenio Taiwa~ 

conseguiu Superar muítas difiCuldades, que não lhe abateram 
o vigó! e o-âr!_~J?lo no esforço pela sua afirmação e _emancipação 
económica e política: _ _ 

Basta dizer que em 1971, após prolongado processo de 
reivindicação política da China Continental, apoiada por vá
rios países, apesar de 21 anos de oposição americana_ ao seu 
pleito, a ONU, por 73 votos a favor, 35 contra e 15 abstenÇões-, 
admitiu a China Popular sediada no continente, reconhecendo 
seu governo, e excluiu de seus quadros o Governo de Formosa. 
Razão porque o Brasil, em agosto de 1974, teve que se posicio
nar com relação a esta questão diplomática. 
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Taiwan promoveu -a convivência: da cultura ocidental com 
os valores e relíquias da milenar cultura chinesa, e tem desper
tado o inte_resse_ de autoridades, visitãntes e estudiosos do 
mundo inteiro, em 1987, por exemplo, quase dois milhões 
de pessoas visitaram o país. - · · 

A nossa comitiva em visita a Taiwan foi composta pelOs 
Senadores Raimundo Lira, Guilherme Palmeira, Dario Perei
ra e João Rocha; da Câmara foram os Deputados Ricardo 
Izar, Victor Faccioilf, Diogo Numura e Vitória Malta. 

Após esta visita que me causou profunda impressão, e 
me esclareceu melhor o sentído da denominação de "os tigres 
asiáticos", estendi minha viagem até o Japão, aceitando o 
convite de autoridades japonesas. 

No Japão, onde passei de 31 de julho a 4 de agosto, 
encerrando minha viagem a 5 do corr:ente, tive também a 
oportunidade de ver e observar a pujança, a disciplina, o 
trabalho e a cultura do seu povo. É também pm país magnífico, 
cujos filhos no Brasil honr:am a sua grandeza. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou muito grâto pelas 
atenções que nos foram dispensadas pelas autoridades locais 
em Taipé, que nos demonstraram generosa hospitalidade e 
simpatia. --=-· 

Pela receptividade que recebi em Tóquio"; agrãdeço ao 
Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil, Jadiel Ferreira 
de Oliveira, e aos Primeiros Secretários Miguel Magalhães, 
Renato Assunção de Faria e ao Sr. Wilson.Agradeço também 
ao Comandante Heitor Weguemann da Silva, adido Naval 
em Tóquio, e ex-Capitão dos Portos em Sergipe quando fui 
Governador. 

Esta viagem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi para 
mim, membro desta Casa, de grande proveito, contribuindo 
para enriquecer a minha experiência e o meu conhecimento 
sobre os diversos meios e caminhos que os _países do _mundo 
encontraram para se desenvolver e progredir. 

Para o Senado, para a Câmara dos _Deputados e para 
o próprio Congresso, este programa de visita contnõú.iu subs~ 
tancialmente para estreitar os vínculos e as nossas ·rela-Ções 
com aqueles países do extremos oriente. 

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

Durante o disciirsO do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Alexandre Costa, ]" Vf&:!-Presidente, deixa a Cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene: 
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Richa, que havia permutado 
a ordem de sua inscrição com o nobre S_e.flador Lourival aap
tista. 

O SR. JOSÉ RICHa (!'SDB- PR. -Pronuncia o Seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Constituição 
de 1988, prevê um plebiscito para 7 de setembro de 1993, 
quando o povo será chamado a decidir a forma d~ governo, 
se república ou monarquia constitucional, e o sistema de go~ 
vemo, se presidencialismo o_u parlamentarismo. 

Sou republicano e parlamentarista, mas a minha presença 
hoje, na tribuna, não é para analisar o do mérito -da forma 
e do sistema de governo. Desejo falar sobre a data do plebis- _ 
cito, o período da revisão constituciOnal e, conseqüeritemente, 
de toda a legislação complementar, ordinária e, principal
mente, eleitoral. 

A Constituição estabelece que o plebiscito será realizado. 
no dia 7 de setembro de 1993. Sr. Presidente, eu entendo 

que essa data é inconvenitnte, por duas razões: uma, de natu-
reza política, e outra, de natureza Técnica. --

A razão de natureza política é que estaremos, em 7 de 
setembro de 1993, pratiCamente a um ano das eleições presi
denciais. Somos homens experimentados na prática política 

- e sabemos que em 7 de setembro de 1993, rigOitlSã-m:ente; 
todos_ os partidos que tenham condições de disputar a eleição 
presidencial já terão seus candidatos nas ruas. É da essência 
da política õS partidos já irem se preparando para as eleições 
presidenciaiS. Há partidos que costumam antecipar, e muito, 
a_ Qiscussão interna a respeito do candidato que irãO lançar 
a Presidente da República. Claro que nenhum partido forma
liza a indicação do seu candidato antes desse período pré~elei
toral que, como todos sabemos, começa um pouco antes do 
que a lei determina como prazo máximo para lançainento 
oficial de canditados. Mas todos os partidos, com bastante 
antecedência, começam a pensar nos SeUS candidatos. É natu
ral que a partir do momento em que um partido precipitar 
a qUestão sucessória, os OutroS Começarão a SQfrer pressão 
das bases, para, também, definir seus candidatos, issO ein 
relação aos partidos que tiverem condições de disputar com 
candidato próprio. De qualquer forma, começa a pressão das 
bases para o alinhamento com os partidos que tenham condi
ções de lançar candidato próprio à Presidência. 

Então, rigorosamente, a 7 de setembro de 1993, todos 
os partidos ou todo o quadro sucessório já estará delineado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ii~aginem, portanto, o 
que significará, politicamente a realização de um plebiSCitO
com aquela carga emocional que acompanha uma eleição de 
Presidente da República. Esta é a razão de natureza política 
que me faz acreditar ser totalmente incoveniente a realização 
do plebiscito em setembro de 1993. - -

Além desta razão, que me parece bastante relevante, 
há uma outra - a razão técnica - que, a meu ver é mais 
importante. Como imaginar uma decisão plebiscitária, em 7 
de setembro de 1993, quando estaremos a menos de um ano 
e três me_ses da posse do novo Governo? 

O próprio Legislativo, em relação ao sistema de governo, 
é majoritariamente parlame-ntarista; bem comO a tendência 
da opinião pública, aferida pelos institutos de pesquisa, mostra 
que o parlamentarismo tem forte probabilidade de_ser o siste
ma de governo preferido pela população brasileira. 

Haverá uma decisão em ide setembro de 1993, de\ermi
nada pelo povo, dizendo: a partir deste instante fica adotado 
o parlamentarismo, que será· implantado em 1~ de janeiro 
de 1995. E, a próxima posse de Presidente da República, 
como também a dos governadores, será não em 15 de março, 
cãiiio nos anos anteriores, mas siffi no dia 1~ de janeiro de 
1995. 

Ora, caros Senadores, adotado o parlamentarismo pelo 
povo, através do plebiscito, como poderemos imaginar que 
este Pafs s~ preparará, em menos de um ano e três meses, 
para a prática de um sistema de governo verdadeiramente 
revolucionário? Seria um contra-senso. Como parlamentaris
ta, confesso a V. Ex•' que, sendo mudada a data do plebiscito, 
pi"efiro que- se aguarde outra oportunidade para a sua realiza~ 
ção. Por motivos políticos e emocionais, não qUero que o· 
povo decida implantar um novo sistema de governo na balbúr
dia da eleição presidencial. Desejo muito menos que o povo 
delibere pelo parlamentarismo e nós não tenhamos tempo 
de preparar o Pafs para a prática do sistema parlamentar 
de governo. 
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O Sr. Divaldo Suruagy -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA- Com muito prazer. 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• foi muito feliz 
ao colocar sua preocupação com a possibilidade da implan

. taçáo do regime parlamentar num clima político ou emocional. 
A experiência histórica que possuímos foi profundamente ne
gativa. Quando, em 1961, foi implantado o parlamentarismo, 

·no período de regime republicano, como conseqüência de 
uma crise político-militar, o Presidente João Goulart, ao assu
mir a Presidência, se julgou usurpado dos seus poderes, e 
aquele que deveria lutar pela preservação do regime foi quem 
mais conspirou para derrubá-lo. Então, tivemos a experiência 
negativa do regime parlamentar e até hoje pairam dúvidas 
ou suspeitas sobre a sua funcionalidade, graças àquela expe
riência negativa. Daí por que Concordo plenamente com V. 
Ex• quando defende a tese da antecipação e me sinto feliz 
em ter firmado o seu requerimento, já que comungo com 
suas idéias e preocupações. Não podemos sacrificar uma idéía 
boa por motivo emocionais. V. Ex• na minha opinião, inter
preta o pensamento das pessoas mais responsáveis do País 
e traduz a angústia e a preocupação que paira sobre-a Socie
dade brasileira, por esses descaminhos a que o presidencia
lismo nos tem levado. Daf a minha felicidade ao congratu
lar-me com V. EX' que sintetiza o ideal político maior deste 
País. _ ---- _ 

O SR. JOSÉ RICHA - Agradeço a V. Ex• pela contri
buição, sobretudo, pela sua solidariedade. V. EX' tem toda 
razão. A experiência de 1961, com a ado_ção do parlã.men

. tarismo, via Congresso Nacional, para resolver o impasse insti
tucional, e a sua imediata implantação, geraram uma distorção 
que, até hoje, serve de argumento, mesmo emocional, à dis
cussão do sistema de governo, como se a experiência parla
mentarista de 1961 pudesse servit de exemplo para a prática 

.do sistema parlamentarista de governo, hoje. Então, V. Er
tem toda razão.· É exatamente isso que eu gostaria de evitar 
a~ora, ao se fazer o plebiscito um ano e três meses, ou menos, 
antes da posse do novo governo, com os candidatos lançados 
e, conseqüentemente, pOdendo haver contradições. O povo 
pode votar a favor do parlamentarismo, no plebiscito, e eleger 
um presidencialista que, certamente, tentará provar, durante 
o seu mandato, que o parlamentarismo é inviáVel e, conse
'1Üentemente, acabará colocando em risco o futuro do País. 

Lamento não termos aproveitado, na Constitúínte, a 
oportunidade para implantar o sistema parlamentarista. ÀB:O
,ra, temos condições políticas para antecipar o plebiscito, pa-ra
discutir, isentos de emoção, qual a melhor data. Adotado 

. o parlamentarismo, longe da eleição presidencial, os partidos 
·e os candidatos terão tempo para se adaptar. Os presiden
cialistas que se preservem e disputem o cargo de primeiro
ministro, se o seu temperamento, a sua convicção e a sua 
vocação forem para a "ãdmiriistração e não- para a prática fri:t
portantfssima da chefia de Estado, de árbitro político da Na-
ção. 

O Sr. Esperidião Amin-Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA- Concedo o.aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Esperidião Amin. - - -

O Sr. Esperidlão Amin - Nobre Senador José Richa, 
congratulo-me com o pronunciamento de V. EXf-Tendo apoia
do, também, a emenda que V. Ex• apresentou, quero enalte
cer, principalmente, esse aspecto aberto a todas as correntes-

existentes a respeito de sistema de g-overno, o qual essa emen
da favorece. Esse aspecto aberto da emenda serve para permi
tir, .Pela antecipação d? plebiscito, que se construa uma oporw 
tumdade para uma decisão serena que a Nação brasileira pode 
tomar e ser conseqüentemente ultimada em termos de sistema 
~e g~v~m?. Por esta razão, além de ser pertinente em relação 
aos obJetlvos dos que são parlamentaristas, essa emenda, 
aprovada pelo Congresso, vai permitir que o Bfãsil decida 
oportuna e conseqüentemente a respeito do regime e do siste
ma de governo, dando ao nosso País a oportunidade que 
experiências anteriores não permitiram. Por isso, as minhas 
~ongratulaçóes a V. EX' 

O SR. JOSÉ RICHA- Muito obrigado a V. Ex•, Senador 
Esperidião Amin, pelo seu aparte, que· muito me horira, e 
pela sua solidariedade. 

Outra questão que me traz a esta tribuna é o comentário 
a respeito do período da revisão_ constituciOnal. O que diz 

_a atual Constituição? Diz que a revísào Constiúicional ocorrerá 
cinco anos após a promulgação da Constituição, o que significa 
dizer que a realização da revisão constitucional, segundo a 
atual Constituição, só será possível depois de 5 de outubro 
de 1993, não antes. ~ 

No caso, há dois inconvenientes: primeiro, a ConstituiÇão -
não fixa uma dat-:1. Será a partir de cinco anos. Então, tanto 
pode ser em outubro de 1993 como em janeiro de 1994, julho 
de 1995e assim por diante. Não há uma data marcada, nem 
um período deliinitado para a revisão constitucional. Esse 
é um dos inconvenientes que precisa ser concertado politica
mente pelo Congresso. 

O outro inconveniente mistura-se um pouco _com- o de 
natureza política, que já mencionei qUando me referi à data 
do plebiscito. É impossível fazer uma revisão constitucional 
conseqüente em plena campanha presidencial! É uma coisa 
que salta aos olhos de qualquer leigo em política! E este 
Congresso, onde têm assento os mais experimentados pottticos 
do_ Brasil, não pode cometer essa insensatez. EntãO, precisa

. mos mudar também a data da revisão constituciOnal. Daí vein 
a pergunta: qual seria, então, a melhor oportunidade para 
se fazer a revisão con-stitucional e qual a data para a realização 
do plebiscito? 

Caros Senadores, quero lhes dizer uma coisa: é impOssível 
pensar-se numa data conveniente para o plebiscito e num 
período adequado para a revisão constitucional, se não se 
olhar o calandário dos principais eventos políticos em seu 
conjunto. O que teremos até o final de 1994? Teremos, princi
palmente, quatro eventos político-eleitorais: eleiçãO munici
pal, eleição presidencial, plebiscito a respeito da forma e siste
ma de governo e, conseqüentemente, a revisão constitucional . 
O que precisamos fazer? Olhar, em conjunto, os eventos e 
haJ;'IIlonizar o calendário de tal forma que um eve-nto não 
atrapalhe os demais. 

- Ora, temos dois eventos com data fixa, marcada, para 
a qual há consenso - creio eu -no sentido de não se mexer: 
a data da eleição municipal, isto é, 3 de outubro de 1992, 
e a data da eleição federal e estadual, marcada para 3 de 
outubro de 1994. Ora, se dos quatro eventos, temos dois 
que, politicamente, por consenso, não devemos alterar, por
que seria o caos; resta-nos conciliar o calendário total_desse 
período de hoje até o final de 1994, alterando as outras datas, 
nas quais é possível, e até conveniente- parece-me, mexer, 
por outras razões. Mas há, principalmente por essa razão 
de conciliação do calendário, conveniência de se modificar 
as- datas dos outros eventos. 
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O Sr. Elcio Álvares- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA - Com prazer, ouÇo o aparte-de 
V. EX' 

O Sr. Elcio Álvares - O piimeiró'-regíStto -e exãtam~~te 
a respeito da sua dedicação em relação ao par]amentarisl'!'to. 
Temos tido oportunidade de, em vários momentos, flagrar 
exatamente esse seu quase apostolado em defesa do parl~men~ 
tarismo. No seu pronunciamento há um ponto muito impor
tante. É aquele em que o parl_~mentarista convictõ demonstr~ 
a sua apreensão com a mecâmca da preparação do p9vo brasi
leiro para decidir uma das coisas mais importantes, que é 
a adoção da sua forma de governo. Evid~ntemente, nós, que 
conhecemos a política em nível dos nossos estados, sabemos 
que, neste momento, já se inflam as velas do pleito munfeipal, 
que passa a ser a dominante de todas ·as conv~r~as- que têm 
por objetivo a eleição de 1992. Um detalhe mais Importante, 
paralelamente, no momento em que começamos a exammar 
a tese do parlamentarismo, é o fato de ser sugerida a revisão 
do texto constitucional. Evidentemente - conhecemos bem 
a mecânica do texto constitucional- é assunto que vai ocUpar 
quase todos os espaços na mídia brasileira. Tenho a preocu
pação, em virtude da magnitude e da importância do deba!_~ 
em favor do parlamentarismo, de que não haverá o necess:áno 
tempo e o necessário espaço para esclarecer o povo brasileiro 
a respeito da adoção do parlamentarismo. E com um detalhe 
mais grave: as pririleiras pes-qUisas jã realizadas demonstram 
que o povo está desinforma-do em relação ao parlamentarismo 
como forma de governo para resolver os nossos grandes pro:. 
blemas. Então, neste momento, para aqueles que defendem, 
como V. EX', com tanta dedicação e com tanto denodo, a 
tese parlamentarista, deve ser preocupante e ausência de co
nhecimento do povo brasileiro nesse debate, que paradoxal
mente, hoje, já detém_em favor do parlament~riS?:J.O a maiofía 
das lideranças nacionais com assento nesta Casa._ Mas, estra
nhamente, quando temos oportunidade de compulsar as pes
quisas, veri(icamos que ainda há uma marca assinalada do 
povo em favor do presidencialismo. Então, independente des
se trabalho que V. Ex• tem liderado com tanto brilhantismo, 
em companhia de outros parlamentares do mais alto conceito, 
parece-me que, talvez, o ponto nodal seja levar ao conheci
mento do povo brasileiro o que é, na verdade, o parlamen
tarismo e o que ele pode representar para o nosso País, no 
sentido de melhorar a sua condição de vida. 

O SR. JOSÉ RICHA - Agradeço pelo aparte de V. 
Ex~ senador Elcio Álvares. Já disse no iníCíô'- qúe eU irià 
me ~bster de entrar na análise do mérito-a respeifó-da fonila 
e do sistema de governo, até por que este assunto,_ cOrii fre:
qüência~ tem sido amplamente debatido tanto aqui, no Senado 
Federal, como na outra Casa do Congresso, a Câmara dos 
Deputados. 

Mas me pareceu importante tratar do tema?~ :aJe.ndári?, 
porque, primeiro~ tenho observado que há op~~wes as m~s 
divergentes. É preciso conscientizar a classe política a respeito 
de como_ conciliar o calendário do_s diversos_ eventos. V .. E~ 
aborda, já entrando u~ P_?uco no ~éri~o do sist_ema __ ?e gover
no com muita proficiência: é preCiso mformar deVIdamente 
o Povo acerca do que.:: ele vai decidir, sobretudo dar ao povo 
segurança ao escolhe( no pl<:biscito, seja ele e~ 1993 ou 1992. 
Como daqui a pouco estarei propondo, é preCiso que o povo 
saiba exatamente. o que estará decidindo. __ -

E foi por isto que rtós, todas as corrente_s _de todos o_s 
__ partidos, celebramos uma espécie de entendimento. O_s preSI

dencialistaS estão fazendo o seu modelo sem nenhuma mterfe
rencia dos parlamentaristas. Os monarquistas estão faz_endo 
o seu modelo, e_ os parlamentaristas, através de um grupo 
_de trabalho, também_ fizeram O seu. E este nosso modelo, 
_cujp -'ª--~teprpjeto_foi elaboradq P?r un:g:upo de t:abalho do 
qual, junto com_outro.s companheiros ~ao ll_ustres, tlve a honra 
de participar, está começando a ser discutido. . . 

Vamos ter uma primeira reunião plenária para a pnmetra 
discussão do anteprojeto na quinta-feira próxima. 

_ ~-Desta forma, acredito que daqui a mais alguns dias~ todos 
os grupos, sejam eles de que tendência forem, estarão com 
seus n1odelos prontos. E cada um desses modelos tem o com
prõrrlisso de todos nós. 

Portanto, esse modelo, feito antecipadamente, será leva~ 
do ao conhecimento do povo, de tal modo que o povo, antes 
de votar sobre a forma de govern~, vai saQer:_ exatamente 
o qUe é república, o que é mónarquia. E vai sa?er t~~bém 
a respeito âe sistema de governo: o_que é presidencialismo 
e o que é parlamentarismo. . . 

E mais do queislo, cada um dos grupos Já terá fin'?ado 
o_ compromisso junto à opiniã? pública de vot3!, depms do 
plebiscito, aquele modelo prevtamente estabelecido. 

Então, dizia eu, nós parlamentari_~tas já temos· _o noss.o 
modelo que está sendo discutido. Cre10 que, daqm a mats 
alguns dias ele terá condições de ser aprovado. _ 
. Será um compromisso não só político, mas de hon~a, 
votar esse modelo após a decisão do plebiscito, caso, Ilo p~~bJs
cito, o povo decida em favor do parlamentarismo .. Os presiden
cialistas, por sua vez, têm também o C_?mpromtsso de votar 
nesse nosso modelo, como nós tambem o temos de_ votar 
naquele que eles estão elaborando, caso o povo escolha o 
presidencialismo no plebiscito. 
_ Então, V. Ex~ Senad_or Elcio Álvar~, já entra_um pouc'! 

no mérito da questão. Acho també~ 11Dportante esci~c:cer 
esta preliminar,~ para que o povo satba que~ os seus _pohtJ~s 
estão sendo sérios, corretos, ao lhes dar opçoes, mas Já perfet~ 
lamente delimitadas política e eticamente, de.tal forma que 
o eleitor não vai, ao plebiscito, assinar ':m cheque em branco, 
para ·depois da decisão o Congresso N acwnal a dotar _o modelo 
que bem entender a respeito, principalmente, de ststema de 
Governo. __ 

O Sr. Nelson Ca.meiro- Permite V. E_Xl' um aparte? 

OSR. JOSÉ RICHA- Com muito gosto, Senador Nelson 
Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Inicialmente, acredito que esse 
seja um ·mês em que -se deva-, realmente, discutir o parlamen
tarismo, porque há trinta anos Câmara e Senado, numa hora 
angustiada na Nação, resolveram_ aprovar um substitutivo à 
terceira emenda parlamentarista de Raul Pila, assinado pela 
maioria dos membros_da Câmara· dos Deputados. Espero ocu-
par esta tribuna, ainda este mês, para dar detalhes daquele 
episódio político que evitou unia grave crise, inclusive um 
conflito armãdo no País, e fazer jUstiça _a_oshotnens que tr~ba
lharam na elaboração daquele projeto afrontando todas as 
ameaÇ<:\S militares para dar tranqüilidade ao País. Trarei os 
nomes deles a essa tribuna. Quero apenas-referir a V. E~ 
que também acho indispensável a antecipação da data da reali
zação do plebiscito, -mas V. Ex~ também tomá móvel a data 
da revisão_ oon~titu~cioD~l. Quero lembrar a V. Ex• _que_ esse 
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é um outro_ ponto -de vista que deve ser discutido, e já o 
focalizei desta tribuna, embora rapidamente. Os juristas, hoje, 

· se dividem acerca da necessidade dessa revisão constitucional, 
se, por acaso, existir o sisteffi~a presidencialista. POsso citar 
para V. Ex" ......:. e -ainda há pouco tivemos_:um .sim-pósio na 
co-miss-ão de ConstituiÇiO, JUstiÇa tfCidádania, -organizado 
pelo nobre Senador Maurício Corrêa - quatro eminentes 

· juristas que sustentam exatamente o contrário. Se prevalecer 
o presidencialismo, não há necessidãde dã revisão constitu
cional no dia fixado na Constituição.-vou citar a V. Ex• alguns 
dos juristas: José Afonsõ Silva (que V. Ex• conhece); Miguel 
Seabra Fagundes, Paulo Bonavides e Geraldo Ataliba. Fize
ram declarações - e já havia antecipado isso desta tribunais 
-dizendo que somente na hipótese de ser instituída a monar
quia ou o parlamentarismo é que será neCessària·a- reVisãO
constitucional, sob pena de estarmos dando a uma represen
tação sem delegação imediata do povó, a oportunidade de· 
rever a sua decisão. De qualquer forma, esse não é ó" debate, 
agora, mas queria dizer que apóio V,. Ex~ e o aplaUdo, quando 
pensa na necessidade de se antecipar _o plebiscito. Mas penso 
que a revisão constitucional tem uma ·aara certa-:-eeS-saaata 
não pode ser antecipada. É_ apenas a minha opinião, -que 
quero t!Xpor a V. Ex~, e lhe dizer que isso não é--fâO paCífico, 
porque. também temos que decidir, se vitorioso o presiden
cialismo, se é necessário fazer-Se a reviSão constituciorial, se 
é preciso reunir uma nova Constituinte com uma- represen
tação que não foi eleita para fazer Constituição, cOmo em 
Portugal ou na Espãnha; retocar alguns tópicos da Consti
tuição, com uma grande margem de restrições a sua soberania. 
A Constituinte foi soberana em todos os pontos, a atuallegisla
tura não tem os mesmos poderes constituintes nem a meSma 
amplitude para refoirnar a Constituição. Ê um debate que 
vai ser travado e não será neste momento·, mas quero antecipar 
a V. Ex~ que, como modesto estudante de Direito. me filio 
a essa corrente, que acredita que a revisão constitucional s6 
será necessária se for vitoriosa a monarquia ou se ·ror vitorioso 
o parlamentarismo, e.·eu-·estarei com V. Ex~ para lutarmos 
juntos pelo parlamentarismo. 

O SR. JOSÉ RICHA- Obrigado, nobre Senador Nelson 
Carneiro, V. Ex• não imaginã. cOm que ÇrtiOção eu i_ncotporo 
o seu aparte ao meu discurso. Em 1961, exataménte há 31 
anos, em agosto de 61, eu era um modesto estudan~e e nem 
sonhava um dia vir a disputar uma eleição_ e acabei duas vezes 
deputado federal, governador e duas vezes senador nesse pe
ríodo de 30 anos. Mas acompanhei na ocasiãõ-, comó líder 
estudantil, a sua importante participação, intermediando poli~ 
ticamente a crise institucional implantada com o veto dos_ 
militares à posse do vice~Presidente, na época, João Goulart. 
Portanto, V. EX" que teve impõrl3nte- preséilça~-Sabe mais 
do que nós, com a sua experiência e â. sria pártféipação intensa 
nesses episódios, que não é possível, Senador Nelson Camei~ 
ro, em política ... , através do entendimento_e_ até dos jeitinhos. 
conciliar determinadÇJ.s coi~as. Naquela ocasião, para evitar 
um mal maior, deu-se um j~itinho; mas, agora, não podemos. 
permitii' que deixemos tudo, revisão constitucional,-plebiscito, 
eleição presidencial, pat:a a mesma época. Setia-um.ã lnsensa.:. 
tez. Se, naquela ocasião, a crise foi gerada, não em conse
qüência de um ação política do_Faflameiltó, desta vez haverá 
crise; e o Parlamento po-de perfeitamente-ser responSabilizado, 
pela opiniãõ pública, por não ter tido o bom senso ,a acuidade, 
de perceber que é preciso conciliar esse calendário. Não 
queremos subtrair do povo, hoje, a decisão a respeito do 

sisrema de governo, ·roas é preciso que-a eiclareçamos sobre 
a sua decisão e, por antecipação, eticamente, decidamos qual 
o modelo que lhe proporemos. Agora, V. Ex~ citando quatro 
juristas, dos mais respeitados, diz que a revisão Constitticiónal 
s6 se dará se o plebiscito aprovar o parlamentarismo. Eu 
me permito discordar, apesar de nem ser advogado, quanto 

mais constitucionalista- porque eu sou defltista. Mas, Sena
dor Nelson Carneiro, nós que paticípilriióS: ~da elaboração da 
Constituição sabemos que a tendência, desde a subcomissão 
temática até a de Sistematização e o Plenário, a tendência 
era para adotar o parlamentarismo. Por -issO, a afual Consti
tUiÇão foi elaborada, tendo em vista a adoção dess_e sistema 
de governo. 

Acontece que os parlamentares adotoram uma posição 
âiferente no plenário, e, tecriicamente, já sem condiçõeS de 
adaptar a atual Constituição ao Sistema Presidencial de Gover
no. Assim, a Constituição-fico-u híbrida, com um corpo parla
mentarista e a cabeça presidencialista. Por esta razão, pare
ce-me conveniente- mesmo que a decisão do povo no plebis
cito seja a adoção do presidecialismo- uma revisão constitu
cional para adaptar a Constituição ao verdadeiro sistema presi
dencial; porque hoje não o é. 

E esta Constituição, que já começa a ser instrumentO 
de conflito _entre o Legislativo e o Executivo, agravará esse 
cOnflito e acabará gerando conseqüências políticas e iristitu~ 
clonais muito mais graves lá na frente~ 

Então, por esta razão, discordo, uma vez que a análise 
desses juristas é meramente técnicã; jurídica, e a minha análise 
é política; temos estimulado os presidencialistas desta Casa 
e os seus adeptos fora do Congresso; a elaborarem o seu 
modelo de sistema presidencial, e nós, parlamentaristas, de
pois do plebiscito, se a decisão for a favor do presidencialismo, 
estaremos aqui, dispostos a votar o modelo presidencialista, 
que se coadune melhor com a prática do presidencilismo, 
e_ não com isto que está aí, situação híbrida. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA .... Pois não. Concedo o aparte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Aparteio V. Ex• exata
me_nte no ponto a que chega o s_eu discurso, porque tenho 
algumas considerações rápidas a fazer. Primeiramente, louvo 
a posição de V. Ex• que é igual a nossa desde a Assembléia 
Nacional Constituinte, porque .parlamentaristas temos sido 
desde o primeiro momento dos trabalhos da Constituinte. 
Émuito importante ser parlamentarista numa hora como esta; 
não que esperemos o parlamentarismo como remédio, mas 
como avanço social, político, ideológico, a maturidade da Na
ção brasileira. Chamo a atenção de V. Ex• para a exploração 
que há sobre a disposição fransitória que- estamoS discutindo, 
porque muitos confundem a revisão constitucional com uma 
reforma constitucioiral. Entendo que, pelo Congresso Nado-. 
nal, com a maioria absoluta, apenas poderemos rever sistema 
e forma de governo, e adaptar a Constituição, se a respostã 
do povo realmente for pelo parlamentarismo. Seria, então, 
a reforma constitucional, um outro ângulo, uma outra solução 
que teria de vir através de emendas com três quintos da vota
ção de cada Casa; e cada uma delas funcionariiúiepafadamente 
e não em conjunto, como se prevê nas DisposiÇ-ão Transitórias 
sobre o sistema e forma de governo. Mas é importante, üiin
bém, nobre Senador José Richa, meditarmos, pois estariiOs 
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trabalhando uma emenda que visa a alterar uma disposíçãO 
transitória, o_ que leva a uma questão jurídica de alta indaga
ção. Até que ponto é possível modifican:lisposição transitória? 
Será que as Disposições Transitórias existem Se:tnpre-""'Cõmo 
lei perpétua ou se caracterizam exatamente como lei tempo
rária e, produzido o- efeifo, -suas dispoSições se extinguem 
e ficam integrando apenas o Direito Escrito, o Direito Posi
tivo, mas não o direito Objetivo? Até que pOnto então, é 
possível alterar a disposição transitória? Essa é uma questão 
jurídica de alta indagação e merece, naturalmente, os cuidados 
de parlamentaristas, como· -o- orador, como o aparteante e 
como grande parte do Senado Federal. Em que momento 
entendemos que a disposição transitória cumpiiu-0 seu efeito? 
Em que mOmento a me·dida provisória produziu efetivamente 
o seu efeito? São indagações que entendo devem ser feitas. 
Senador José Richa, em princípio, sou contra a antecipação, 
porque respeito muit<r a Constituição que fizemos e porque 
o povo brasileiro vive, no momenfO, um instante que considero 
didáticO, ·que-é o reSultado da eleição direta·para a Presidência 
da República. O exercício do voto foi perfeito, elegemos· um 
cidadão para a Presidência da República, esse cidadão erra 
desregradamente e a Nação aprende com tudo isso, despedin
do-se, por certo, por essa e por outras razões, do sistema 
"presidencialista, que é um sistema a meu ver, qUe -vai cadu
cando no Brasil, principalmente pela ação do atual Presidente. 
Mas não quero alongar-me nestas considerações. Quero convi
dá-lo, como homem brilhante e inteligenJe, para uma medi
tação mais profunda, no sentido de que a emenda sugerida 
diz respeito a uma dispOsição transitória, e merece tiin apro
fundamento muito grande. No mais, repito os louvores à gran
de atuação de V. EX' nesse mister. 

O SR. JOSÉ RICHA - É possível que V. Ex• teri.ha 
inteira.- razão, pois conhece muitO mais do que eu a questão 
jurídico-constitucío:õál. No enta{!to, permito-me fazer uma 
análise política, até porque,~Seriador Cid Sabóia de Carvalho, 
esta emenda que introduziu nas Disposições TranSitórias o. 
plebisCito em 1g9: , na verdade, não era para decidir sobre 
o presidencialismo iMpl~ntado. Não! O parlamentarismo já 
havia sido aprovadl'' _e eu flli o- Prindpat autor da emenda 
propondo o plebiscito para referendar a decisão parlamen-
tarista: · ~ · 

O que eu queria, eStrategiCãfuente até-em te~fmós pólífi
cos, era assegurar, no plenário, a aprovação do parlatrienw 
tarisíno, dando aos presidencialistas e a todas as pessoas que 
tivessem dúvidas a respeito do novo sistema de governo, uma 
oportunidade de re,ê-lo cinco anos depois. 

Vamos supor: se a Constituição tivesse adotado o parla
mentarismo e se. o plebiscito, a ser realiZado em 93, ·rosse 
para voltarmos_ ao presidencialismo ou mantermos o parla
mentarismo~ V. EX' teria toda razão! Seria essa âisposição 
transitória, como diz o Ministro Rogério Magri, "~exível". 
Mas não é esse o caso, Senador. Acontece que, posterior
mente, foi aproVado em· plenário -o presidencialismo e a minha 
emenda não chegou nem a ser destacada, porque o Relator, 
na ocasião, Deputado Bernardo Cabral, havia dado parecer 
favorável. Mas como posteriormente o Centrão organizou um 
anteprojeto, que foi aprovado, a minha emenda não póde 
ser destacada, porque havia passado o prazo. E não foi desta
cada na época oportuna porque, como disse, o Relatl.'r havia 
dado parecer favorável, e não havia razão para destacar uma 
emenda com parecer favorável. Por este motivo, "ac?-hamos 
tendo que nos valer da emenda do Deputado Cunha Bueno, 

que falava só s-obre monarquia; tiveinos que consultar todos 
os constituintes que apresentaram erilenâás a respeito de ple
biscim·--e-fazer uma fusão de emendas: Foi necessáiíõ que 
trinta e dois parlamentares assinassem essa nova emenda para 
que ela pudesse tecnicamente ser apresentada. E aí é-que 
o plebiscito, ao invés de apreciar e julgar o parlamentarismo, 
acabou sendo para julgar o presidencialismo. Por esta razão 
eminentemente política, Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
é que me parece im'portante, sim, alterar a disposição transi
tória, apesar de V. Ex~, como brilhante jurista, e já tenho 
ouvido argumentos de outros não menos brilhantes juristas 
entender que nas disposições transitórias não se pode tocar.· 

O Sr. Ronan Tito- É dogma. 

O SR. JOSÉ RICHA -Mas é possível, sim, por esta 
razão política. Quem acompanhou, e estão aí os Anais da 
Constituinte, sabe que, na verdade, o que os constituinte-s 
queriam era fazer um plebiscito para julgar o parlamenta
rismo, que já estava aprovado naquela ocasião. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

. O SR. JOSÉ RICHA - Pois não. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador José Richa, cumpri
mento V. Ex• por ter trazido esse tema tão oportuno à tribuna 
do Senado e, também, solidarizo-me com a: propositura. Evi
dentemente, não especificamente quanto a datas, mas quanto 
ao mérito, desejo hipotecar a solidariedade catarinense ao 
seu propósito. Por outro lado, significa que, não se tratando 
de uma questão doutrinária, a questãO -parlamentarista atra
vessa diversos setores do pensamento nacional. Tanto conser
,vadores quanto progressistas têm manifestado pontos de vista 
coincidentes sobre a matéria. Partidos de militância bastante 
definidas na esquerda/e outros, cujos componentes têm atua
ção de posição de direita, também têm esposado a mesma 
tese. De modo que essa concepção de sistema de governo 
parlamentar precisaria colocar maior quantidade de informa
ções à disposição da sociedade, V. Ex• traz esse temã. Coril 
esse sentido, da informação, do debate e uma propositura 
concreta de antecipação. Meus cumprimentos a V. Ex• Todos 
nós desejamos participar desse momento histórico, ímpor
tante, e decidir também sobre essa questão do plebiscito. 

O SR. JOSÉ RICHA __: Muito obrigado a V. EX' 
Apenas para concluir a análise que faço a· respeito da:; 

datas atualmente preconizadas para o plebiscito e·para a revi
são constitucional, gostaria de dizer, refOrçando a minha tese 
de cociliação dà calendário,~ qUe m·úitos estão- esquecendo 
que para conciliá-lo é pr~ciso que observemos que as datas 
pOliticamente inconvenientes de serem alteradas são as das 
eleições municipais, estaduais e federais -1992 e 1994. Acon
tece- que é importante reflitinnos que a eleição muniCipal de 
outubro de 1992, na verdade, não se esgota no dia da eleição, 
3 de outubro. Precisamos ver qUarido vamos conCilíar o calen
dário para marcarmos o plebiscito e a revisão cOnstitucional, 
porque o processo_.eleitoral começa em abril do ano da eleição. 
Então, de abril de 1992 até 15 de dezembro de 1992-porque 
haverá segundo turno de eleições nas capítais-e nõs municípios 
com mais de duzentos míl eleitor~s -, praticamente não dará 
para marcar mais nada, porque estaremos no processo eleito
ral municipal. Igualmente em 1994, com a eleição presidencial, 
de governadores, senadqres, deputados. federais e estaduais. 
O processo eleitoral em 1994 será de abril até 15 de dezembro, 
praticamente até o final de dezembro. Então, é preciSo que 

--------·~-------~-----------------
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tenhamos em mente esses dois fatos para só então marcar 
a data. E, aí, vem· a minha proposta de emenda constitucional 
que estou, neste instante, formalizando à Mesa, preconizando 
o plebiscito para o dia 21 de abril de 1992. Logo, em seguida, 
começa o processo eleitoral. Não se_ faz mais nada a não 
ser eleição. Quando digo nada é em termos de mudanças 
instituCionais~ Não pode haver mudanças importantes, revolu
cionárias politicamente, de interesse d_o_povo, em pleno pro
cesso eleitoral. Então, faz-se o plebiscito, há uma inteii'upção, 
e, enquanto isso, estaremos meditando. Todos nós vamos 
participar das eleições municipais, vamOs colhei' junto ao· povo 
a sua opinião a respeito do modelo de parlamentarismo, -ou 
presidencialismo, se for o caso de ser decidido~assim. 

Estou propondo que a revisão constitucional seja reali
zada do dia 15 de fevereiro de 1993 até 30 de junho de 1993; 
seriam, portanto, quatro meses para a revisão constitucional. 
Parece-me suficiente. Mas se não for, ainda teremos a possibi
lidade de uma prorrogação de trinta dias, devido ao recesso 
de julho. Se for nece_ssário, podemos ter cinco meses pata 
a revisão, e, depois, teria que haver a revisão_ da legislação 
para fazer, através de leis complementares e ordinárias, a 
adequação das mudanças-constitucionais, para tereniVã.lidade. 

Estou preconizaodo que, de agosto de 1993 a 15 dedezem
bro de 1993, façamos a adaptação da legislação complementar 
e ordinária. Até porque, se não anteciparmos a revisão consti
tucional para 15 de fevereiro, acontecerá o seguinte: teremos 
de alterar muito mais partes da ConStituição. Porque, todos 
se lembram, a Constituição veda qualquer alteração da legisla
ção eleitoral a menos de 12 meses da eleição. Então, é preciso 
anteciparmos a revisão constitucional e concluí-la an_tes, ainda 
com tempo para se fazer, através de leis ordináriase-oomple
mentares, adaptação das mudanças constitucionais, o qrie será 
possível fazer-se até dezembro de 199:L 

O Sr. Ronan Tito- Senador, permite V. Ex~ um.-ãpárte, 
neste momento do seu discurso? 

O SR. JOSÉ RICHA - Pois não. Concedo o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. Ronan Tito - É para tentar esclarecer àCJiieles 
puristas do Direito que, muitaS vezes, podem dizer, que, aí, 
há uma antecipação da data, pois a Ce5nstituição fala de revisão 
constitucional cinco anos após. No entanto, gostaria de lem
brar a esta Casa e a V. Ex,, em particular, que sou o autor 
da emenda aprovada pelo Plenário da Constituinte. Apre
sentei-a em 1987, prevendo sua aprovação no mesmo ano. 
No entanto, a aprovação se deu apenas em 1988~ Poi isso, 
V. Ex~, neste instante, não está pretendendo uma antecipação, 
aP"!)aS uma adequação da data. Estou de pleno acordo com 
v:-Ex•, e pode recorrer aos Anais da Constituinte que verifi
cará que o alltor da emenda de revisão constitucional çle çin_c9 
anos a apresentou em 1987. Agradeço a V. Ex' a oportunidade 
de aparteá-lo. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso""'"':'- Permite~me V. Ext 
uma aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA- Ouço, agora; o meu Líder, Sena· 
dor Fernando Henrique Cardoso. 

O SI-. Fernando Henrique Cardoso - Senador Richa, 
V. Ex~ reiterou sua condição de dentist"a, mas, a~--ouvi-lo, 
pensa-se que V. Ex• é engériheiro institücional. V. Ex~ está 
propondo uma nova arq uitetura institucional, adequando o 
calendário. É um trabalho necessário. Se o Senador Ronan 

Titõ não tivesse chegado para dar o seu depoimento de viva 
voz, eu diria o que ele acahou de dizer, porque me recordo 
muito bem do fato. O Senador Ronan Tito fez várias emendas 
à Constituição. Duas eram bastante audaciosas. Uma não 
passou: a que não permitia que o conceito de direito adquirido 
permanecesse vigente na Constituição; a outra passou, a que 
visava, principalmente,- a essa revisão constitucional, matéria 
que a muitos pareceu até galhofa, porque diziam: umal se 
está fazendo uma Constituição e já estão prevendo sua revi
são". Mas, a outros, melhor avisados, pareceu mais do que 
justo, porque era necessário haver uma adaptação do sistema 
institucional à realidade brasileira e a nossa experiência; um 
procedimento talvez até juridicamente menos rigoroso da tra
diçã_Q elo nosso Direito, pOrém mais·afim com a tradição anglo
saxônica, por exemplo. Então, de fato, teremos de modificar 
esse cronograma, porque evidentemente V. Ex~ colocou um 
argument9 que me parece muito convincente. Não havia pen
sado nisso, mas os vazios existentes frente às eleições são 
poucos e temos de pensar neles, porque, do contrário, real
mente, vamos nos atropelar. Por outro lado, ouvi os argu
mentos que sei que" existem quanto à modificação de tuâo 
aquilo que é disposição transitória. Aí concordo com a opinião 
do nob~e Senador Ronan Tito: a Constituição- é Um pacto 
político. Nós que a fizemos sabemos disso. Sabemos até que 
não houve nenhuma relação entre o parlamentarismo e a revi
são proposta pelo nobre Senador Ronan Tito. S. Ex• propôs 
a revisão de um modo geràl. Isso pode ser desagradável a 
muitos, porque daria um mandato largo aos atuais consti
tuintes, mas a realidade histórica "é essa. A idéia não era 
de juntar a revisão somente no caso tio parlamentarismo. 
Era mais ampla a idéia do nobre Senador Ronan Tito. Por 
outro lado, também no que diz respeito à data. V. EX' deu 
Ull\.e.xep:tplo 11_1uito claro. Temos de fazer uma adequação 
dessas datas. V. Ext está encaminhando um projeto que tem 
sentido, que, naturalmente, vai requerer das lideranças uma 
consideração, porque isso dependerá de uma ampla negocia
ção, como fizemos na Constituinte. Não se trata de um voto 
jurídico, não se trata, simplemente, de eng~ssar, porque a 
lei está engessada à decisão da sociedade~ Tratã-se de um 
entendimento entre nós. Creio que V. Ex•, como engenheiro 
institucional, desenhou uma planta que vai permitir passos 
bastante mais seguros por parte deste Congress-o. E, em ç.ome 
do meu partido, digo a V. Ext que não poderia ser diferente, 
porque V. Ex• discute conosco; porque a nós é muito simpática 
a idéia de uma reorganização do calendário para facilitar o 
entendimento no Brasil. ·· 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA - Coneedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Maurício Corrêa - -Senador José Richa, tenhó 
lido alguns comentários de constituciorialistas, os mais creden
ciados do Brasil, e há uma definição do eminente professor 
da USP, inclusive seu amigo, José Afonso da Silva, a· meu 
ver, hoje, uma das expressões que, com a maior competência, 
tem dado uma_ contribuição muito grande no que diz respeito 
à interpretação de textos constitucionais. Ele divide as normas 
constitucionais __ em normas de cumprimento imediato; normas, 
portanto, auto-aplicáveis, e normas constitucionais retidas. 
As primeiras, evidentemente, independerD de qualquer com
plementação. E aquelas retidas __ vão depender, portanto, de 
regulamentação, de lei complementar ou de lei ordinária. No 
caso específico das Disposições Transitórias, permito-me di-. 
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vergi~ da posição do Senador Cid Sabóia de Carvalho, para 
me Situar exatamente no contexto da maioria esmagadora 
dos tratadistas de Direito, que entende que é possível emendar 
disposição transitória. Portanto, a emenda de V. Ex• se ajusta 
à linha preconizada pela maioria de doutrina brasileira. É 
preciso deixar bem claro que o art. 29 das Disposições Transi~ 
tórias não guarda nenhum parentesco com o art. 39, que trata 
da revisão constitucional. Lembre-se V. Ex~ de que, quando 
apareceu a sugestão da revisão constituciortal, ela teve um 
conteúdo que indicava a necessidade de que usássemos a Cons
tituição, de que ela passasse por uma fase de experimentação. 
necessidade, seria feita ã alteração. Portanto, no meu modo 
de entender, a revisão é ampla, e não limitada; ela não está 
adstrita ao art. 29 , é preciso saber que isso é inconveniente, 
fazer uma revisão ampla. Ela terá de ser ampla, terá de ter 
uma abrangência maior, se a resposta ao plebiscito indicar 
um sistema e uma forma de governo diferentes desses em 
que vivemos neste instante. Portanto, situada a questão nesse 
leque, eu diria a V. Ex• que não finnei meu ponto de vista 
a respeito de antecipação do plebiscito. Confesso a V. EX' 
que entendo que a nonna de aplicação imediata. portanto, 
auto-aplicável, sem depender de qualquer complementação, 
teria de ser-cumprida. Mas tenho a impressão de que o Direito 
Constitucional tem um contexto muito mais político do que 
determinadas filigranas jurídicas que, às vezes, alguns juristas 

-gostam de conceber. Portanto, ainda vou pensar, meditar,. 
porque vivemos uma Situação realmente difícil, com esse acú
mulo de atribuições para o Congresso a partir deste ano, 
com as regulamentantações de leis que temos de fazer, com 
essa-grande problemática que estamos vivendo, aqui, de outras 
questões da competência do Congresso Nacional. O que quero 
dizer é que V. Ex•, nobre Senador JoséRicha, traz um assunto 

,da maior importância, que tem de ser meditado_ por nós, refieM 
tido, para que evitemos, conjuremos qualquer crise com rela
ção às eleições que vão ocorrer em 1994. Portanto, quero 
apenas dizer a V. Ex• que a sua emenda se ajusta tecnicamente 
a. essa ·corrente esmagadora da doutrina brasileira, que auto
nza, exatamente por emenda constitucional, modificações nas 
Disposições Transitórias-. --

O SR. JOSÉ RICHA - Muito obrigado pelos esclareci
mentos de V. Ex• -

Apenas para concluir, gostaria de colocar a seguinte ques
tão: imagirtando que esta emenda constitucional seja aprovada 
·- e vou lutar e trabalhar para isso - teríamos o seguinte 
. calendário: 21 de abril de 1992, o plebiscito para a decisão 
do sistema e de forma de governo. A partir daí, haveria o 
processo de eleição municipal. Concluído este, começaria em 
15 de fevereiro de 1993 a revisão constjtqcional' até 30 de 
junho, ou, se necessário, até o final do recesso de julho. 
E, a partir de agosto, adaptação, através de leis complemen
tares e ordinárias, do que for decidido na revisão constitu
cional, que já será uma conseqüência da decisão popular aferi
da no plebiscito. Então, teremos as eleições gerais, estaduais 
e federais, cujo processo começa em abril de 1994, e se conclui 
em dezembro de 1994. E, finalmente, a posse do novo Presi
,dente da República e dos noYos governadores, a posse do 
Presidente da República, no dia 1' de janeiro de 1995, já 
sob a égide, espero· eu, do novo sistema de governo. E aí 
'estará concluído o processo. _ 

Vejam bem V. E:r"5
, a partir do plebiscito, que é o priniei

ro passo de reorganização político-institucional, um ano para 
;refletir sobre a revisão constitucional, .para nada se fazer de 

apressado. Teremos tres anos para preparar o País para a 
prática do novo sistema de governo, o que me parece funda~ 
mental e importante. 

E aqui, Sr. Presidente, quero fazer uma declaração abso
lutamente pessoal, pois não resisto à emoção deste instante 
ao ver o Co_ngresso Nacional debatendo, finalmente, questõe; 
relev~ntes da política brasileira, que não serão por si só, a 
soluçao dos nossos problemas. Enquanto não organizarmos 
-este País, é bobagem pensar em acabar com inflação, é boba
gem imaginar que vamos ajustar toi:la a economia, ajUSta[ 
todo esses desequilíbrios sociaiS, as "injustiças que se cometem 
contra o funcionalismo. Não, eu não cometeria a imprudência 
de dizer, com as responsabilidades que tenho do meu passado 
político, que o Parlamentarismo vai resolver, como num passe 
de mágica, os problemas brasileiros porque não vai. 

Mas se não tivermos o bom.__senso de adequar o calendário 
dos eventos políticos e eleitorais com o tempo, para podermos, 
de forma isenta, suprapartidária, olhando apenas os interesses 
do País, se não começarmos urgentemente a trabalhar nisto, 
o Brasil vai continuar mergulhado no caos, gerando mais de
sesperança no povo brasileiro. 

- -E falo com isenção, neste instante, porque luto pelo parla
mentarismo, luto pela república, creio que é meu último ato, 
e direi aqUi, a çsta altura, oficüilmente, o que já disse ao 
meu partido, aos meus amigos, às minhas bases eleitorais: 
não mais disputarei eleição. Mas vou, isto sim, lutar para 
que neste País finalmente façamos algo sério, responsável, 
porque não imagino o parlamentarismo com esse cenário ba· 
gunçado pelo presidencialismo que aí está, com todas as suas 
mazelas, com o corporativisriió, o clientelismo conduzindo 
a política brasileira. -

Não! Hoje vejo este Senado discutindo questões institu
cionãiS relevantes, e por isso saio da tribuna com_ a alma 
lavada. 

E quero crer que, a partir desta discussão, vamos dar 
~m novo ordenamento jurídico-institu~ional ao País. 

Espero que o Senado Federal e a Cãmara dos Deputados 
se debrucem sobre a análise desta matéria e não tenham ne
nhuma outra intenção a não ser o seu ájuste, sem ver cOnve
niências pessoais ou partidárias, por-mais legitimas que sejam, 
para que possamos finalmente começar um grande entendi
mento nacióhal, dando ao povo um exemplo de que os polítiw 
cos são -capazes de se entender, são capazes de estabelecer 
uma trégua. Não tenho dúvida de que para este País sair 
do atoleiro em que está mergulhado, precisa de um grande 
entendiment~ nacional. Mas, eu, com a experié!ncia -politica 
que tenho, acho que com o presidencialismo jamais chega
remos a esse entendimento. 

O parlamentarismo, portanto, se não é uma solução mil11M 
grosa, é o instrumento mais ·adequado. Aí está o exemplo 
em todos os países do mundo: o parlamentarismo é o instru
mento para, nas horas de crise, de aflições e dificuldades, 
conduzir à união nacional, visando a colocar a casa em ordem. 
É assim que eu vejo o sistema parlamentarista: não como · 
a solução milagrosa, mas como instrumento para rompennos 
esse ciclo vicioso da_ prática política clientelista, corporativista 
e fisiológica qüe impera neSte País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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Durante o discurso do Sr. José Richa, o Sr. Mauro 
Benevides, Presidente, deixa ·a cadtira·aa presidêriciâ; que 
é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, J9 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos De'Carli. 

O SR. CARLOS DECARLI (PTB - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr_. Presidente, Srs. Senadores, o inte
resse é um pretexto perigoso, principalmente quandO exerci
tado em causa própria -ou- Com a explícita finalidade de bene
ficiar grupos, regiões, comunidades ou políticas. EnqUadra-se 
nesse perfil a decisão ·da Petrobrás de desativar as Superinten
dências de Exploração, Perfuração e Produção de Petróleo 
instaladas em Manaus, que superintendem os trabalhos reali
zados em Urucu- Coari, sem basear-se em motivações mais 
convincentes do que a opinião de um burocrata ou, que supe
rintendem os trabalhos realizados em Urucu-Coari, aquele 
interesse de que falávamos. _ _ 

Tanto é assim que Dão se trata de extinção pura e simples 
daquelas unidades, o que já seria extremamente nefasto aos 
objetivos da empresa e do próprio estado, mas de sua transfe
rência para Beléni. Penso que a proximidade dessas suPeiin
tendências dos trabalhos desenvolvidos em Urucu-Coari, no 
Amazonas, seria o tecrticamente correto e adequado-;-como, 
aliás, foi feito até que alguém tivesse a idéia de remanejá·las 
para a capital paraense. 

O Brasil, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está passando 
·por um período muito crítico para que aceitemos com ·natriiá
lidade caprichos como esses, que desservem profundamente 
a eficiência, em nome de intenções nem sempre confeíisâVéiS 
ou de objetivos compatíveis com à- ecóD.omia --operaCiõ:ilãl. 
Como supervisionar, a centenas de quilómetros de-âísTâncía, 
trabalhos que exigem pennanente acompanhamento? 

Não chega a ser surpresa a reação da comunidade ma
nauara em relação à decisão, como o telex que me foi enviado 
pelo Vereador César Bonfim, manifestando seu desaponta
mento, bem como de toda a Câmara Municipal de Manaus, 
em relação à decisão da Diretoria da Petrobrás e solicitando, 
por nosso intermédio, a sensibilização da empresa nO sentido 
de reexaminar a questão e revertê-la, a fim de que não se 
consume tão prejudicial medida para o estado. · 

Confio que a Petrobrás, que sempre deu evidenteS de
monstrações de sua competência e espírito público, reconheça 
que a decisão é prejtidiciãl aos interesses ecóiiõnliCOS-do estado 

· e volte atrás, mantendo em Manaus as Superi"nteD.dências de 
Exploração, Perfuração e Produção de Urucu-Coari, de modo 
a preserVar as conveniênciaS da comunidade e, em nosso en
tendimento, da própria empresa. 

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

p SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hydekel Freitas. 

O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL- RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'J e Srs. Senadores, 
a criação da Escola Nacional de Turismo, idéia lançada pelo 
Presidente da Embratur, Ronaldo do Monte Rosa, no ano 
passado, está pronta a sair do papel e se tornar realidade. 
No final de 1992, deverá estar se formando a primeira turma 
de profissionais de nível médio com especialização nas áreas 
de hotelaria, agência de viagens e transporte turístico. O_ pro
jeto da Escola - criado por um grupo de trabalho formado 
por representantes da Embratur, Senac, 1\1inistério da Educa

. ção e de duas escolas técnicas de Pemamcuco e Bahia que 

atu@m em turismo- já eStá nas mãos do Ministro da Educação 
Carlos Chiarem. 

A Escola Nacional de Turismo ocupará alguns andares 
do edifício da Embratur na Praça da Bandeira, no Rio, vagos 
desde a sua transferência para Brasília. Sua prlncipãl função 
será a de suprir a deficiência de profisSiOnais· de nível rilédio 
na formação de mão-de-obra dO- tiniSmo braSileiro. 

A oferta desses profissionais ainda é muito pequena nos 
diversos setores do turismo brasileiro. Por enquanto temos 
o esforço do Senac formando garçons e camareiras, e algumas 
universidades diplomando técnicos para funções de gerencia
·mento. 

A Escola Nacional de TuriSino vem preencher uma lacuna 
COfi'Cã-formação de proflssiOilãis-de nível médio e a criação 
-de um Centro-de Estudos e Pequisas Para-instruir-agente-s 
multiplicadores. 

Os agentes multiplicadores são profissionais de turismo 
com grande conhecimento em suas áreas de atuação que rece
berão-- noções de pedagogia, ou professores de outras áreas 
que ganharão noções de turismo. Depois de formados, eles 
irão ministrar cursos de pequena duração em todo o Pais. 
O Centro também destinará prêmiás como u"iria fo'I'íhá' de 
incentivar profissiOnais e estudantes de outras áreas, como 
economistas e arquitefos, a desenvolverem teses sobre o-turis
mo, que conta com uma bibliografia esca.ssã no Brasil. 

Cumpre-nos ressaltar aqui a colaboração que o Presidente 
dã Embratur vem recebendo do Ministério da Educação, que 
está destinando uma parcela dos recursos a serem dispendidos 
na implantação da Escola Nacional de Turismo, além de se 
responsabilizar pela parte pedagógica e de sua regulamen
tação. 

O turismo; Sr. Preside-nte, é um dos negócios mais rentá
veis do mundo, e o Brasil não poderá ficar à margem de-sta 
importante atividade económica, ·que, ·além de ser grande ge
rador de divisas, é responsável por 6,3% dos empregos e~ 
todo o mundo. 

Gesto como este, da Embratur e do MEC, mei"ecem tOdo 
nosso apoio, pois visa a melhorar a qualidade do serviço aqui 
prestado ao turista e contribuir, brevemente, para colocar 
o Brasil como uma das principais rotas do turismo "interna
cional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as mar
chas e contramarchas resultantes da Medida Provisória n~' 296-
serviram para _evidenciar os efeitos desastrosos da- aUsêilCia 
de uma política salarial, hoje, no País. Vivemos um momento 
de vácuo no que diz respeito ã legislação salarial, pois estão" 
prestes a cessar sua eficáCia as notltlas atualmente em Vigor, 
estabelecidas no Plano Brasil Novo, em janeiro paSSado. Por 
falta Qe uma legislação adequada, a questão salarial tomou 
proporções indesejáVeis, com -repercúSsões polítiOO-S-Ocíais ex~ 
tremament~ desgastantes para as instituições-e para -toaa· a 
sOciedade brasileira. 

Há anos não se verificavam salários reais tão baixos em 
nosso País. Segundo uma estimativa do Departam-eritó Inter
sindical de Estatística e Estudos Sócio-EconômiCOs- DIEE
SE, a parcela dos salários na renda do Brasil chegou a menos 
'de 35% este ano, enquanto essa fatíã era de 52% em 1970. 
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Sem dúvida, Srs. Senadores, o P-aís atraYessa um mo
: menta de crise salarial, e um foco importante dessa crise está 
. no serviço público. São os agentes do poder público que, estão 
~ tendo sua situação financeira totalmente deSestabilizada" e se 
. vêem em situação de quase desespero diante da perda vertigi
nosa do poder aquisitivo de seus salários. No setor privado, 
bem ou mal, patrões e empregados vêm negociando e resol
vendo seus problemas com antecipações salariais que-aliviam 

, a situação financeira ínsuportáVel dos trabalhadores. 
Já no setor público, assistimos, nos últimoS meses, à mUlti

plicação do movimento grevista, abragendo as mais variadas 
categorias profissionais, que clamam por uma recomposição 
salarial inadiável, que, infelizmente, o projeto de lei, hoje 
em votação;não consegue atender. Lamentavelmente, o Sena
do Federal não poderá discuti-lo, pois temos consciência de 
que o mais importante é não retafdar a aprovação, para que 
o funcionalismo receba, ainda este mês, os reajustes conce
didos no projeto - 20% de índice de reajuste geral, a título 
de antecipação salarial, e os reajustes diferenciados para as 
categorias que têm planos de carreira próprios. Temos cons
ciência que isso é pouco, tendo em vista os elevados índices 
da incontrolável inflação brasileira. 

Todos sabemos como foi grande a luta dos funcionários 
por um reajuste geral ma:ior. O íi:J.dice concedido não atende 
â defasagem salarial observada desde janeiro dest~ ano, e 
não foi capaz, por exemplo, de acabar com a greve-que-atinge 
a quase totalidade das universidades federais do ~aís. Há 
mais de dois meses os professores e funcionários do ensino 
superior público estão paralisados, deixando sem aulas 350 
mil alunos. Um movimento de tal magnitude revela o nível 
da insatisfaçãO da categoria, devido aos níveis salariais iviltan
tes que fazem com que um professor adjunto 4, doutorado, 
em início -de carreira, ganhe tanto quanto um motorista de 
caminhão de. lixo em algunias capitais do País. -

A Fiocruz, um dos maiores centros de pesqUisa do l;lrasil, 
, está em greve, pois, assim como o CNPq, não foi incluída 
. entre as categorias beneficiadas com aumentos diferenci~dos. 
·O Brasil é o maior prejudicado com a atual situação de indigên
da do magistério de nível superior e das atividades de pesquisa 
do País. A evl'são de cientistas, professores e pesquisadores 
para o exterior ou para outras áreas de atiVi<.Jade em nada 
contribuirá para acelerar o tão almejado desenvolvimento na
cional. 

Como convencer um ·grevista com salários aviltados, sem 
condições de sustentar sua família, de que sua greve não é 
justa e que está causando danos à Nação? Entra _governo, 
sai governo, entra ministro, sai ministro, entra plano econó
mico, sai plano económico, e· a _solução é sempre a mesma, 
Sr. Presidente: arrocho salarial. 

Esse quadro difíCil que todos nós enxergamos me leva 
a repudiar veementemente, daqui desta tribuna, o injurioso 
artigo publicado em 4 de julho deste ano, pelo jornalista Paulo 
FranCis, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, tecendo 
comentários sobre greves-,- em particular sobre as do Banco 
do Brasil. Em meio a uma série de inverdades e acusações 
aos funcionários dessa importante instituição financeira, o Sr. 
Francis critica a imatufidade e o irracionalismo dos brasileiros 
e, textualmente, "os energúmenos da Constituinte" que "lega~ 
lizaram o direito da greve" no País. 

Opinião tão desre~itosa e insensata só poderia partir 
de uma pess_oa incapaz de compreender a importância do 
direito de greve para um País como o ~osso, onde o arrocho 

salarial é uma constante e as condições de vida dos tra_balha
dore_s são cada vez piores . 

Felizmente, Sr. Presidente, os parlamentares brasileiros 
não tiveram sua sensibilidade embotada nem sua visão detur
pada pelo distanciamento. Verrios de perto, e não "0a Embra
tel, a dramática situação de penúria em que se eilcontram 
os trabalhadores das mais diversas categorias profissionais e 
os funcionários públicos de nosso País. Têm chegado ao Cor~
gresso Nacional as inquietações que angustiam os funcioná
rios, todos vivendo dificuldades de sobrevivência multiplica
das, em virtude das perdas salariais acumuladas e da indigência 
da reclamada recuperação. A defasagem salarial é flagrante 
desde a implantação do Plano Collor I. As perdas são imensas, 
e a situação dos funcionários do Banco do Brasil e de suas 
familias nunca foi tãO-difícil. Há perdas reconhecidas por pa
trões, governo e TST, da ordem de mais de 350%, desde 
a última data-base. 

Não satisfeito cOm os absurdos menciomidos no"artigo, 
o citado jornalista houve por bem defender a privatização 
do Banco do BraSil ou, como ele diz, "bastava passá-lo a 
quem arcasse com o passivo ... Essa opinião do Sr. Paulo Fran
cis parece a de um advogado de defesa de interesses interna
cionais. Há muito vem-se fazendo sentir uma pressão interna~ 
cional para que o Governo brasileiro reduza o porte e o campo 
de atuação dos bancos oficüús - do Banco do Brasil, em 
particular- no mercado financeiro brasileiro. 

Sr. Presid~nie,-Sfs. Senadores, -n:~ilhum- paÍs--do ~undo 
pode ter desenvolvimento real se tiver seu sistema financeiro 
dominad9 por outro país. O Banco do B~asil é um insti"uritento 
imj)Tescitidível para O" desenvoívimento social do País. Suas 
linhas de crédito são fundamentais para o financiamento da 
agricultura e da pequena e média empresa em nosso País. 
O grande problema é que vem ocorrendo uma distorção das 
funções básiCaS -do Banco do Brasil. A pretexto de modernizar 
o- Banco~ procura-se transform.á~Io num banco igual aos ou~ 
tros. Implantou~se, nos últimos tempos, a diretriz de priorizar 
as ativídades lucrativas, fechar agências e postos deficitários 
no interior do País, sem atentar para as graves conseqüências 
dessa política: a queda da produção -a-irfcola e o aumento 
do êXodo rural. 

O Banco do Brasil vem sendo subutilizado, Sr. Presi~ 
dente. Sua utilidade para o proirama de desenvolvimento 
nacional está sendo negligenciada pelo Governo Federal. Com 
isso, o pequeno e médio agricultor, que sempre foram assiSti-

.. dos pelo banco, estão completamente desamparados. Os re
cursos que o banco recebe para aplicar na agricultura são 
insuficientes, e as últimas quebras de safra são uma eloqüente 
denwnstração disso. A extinção das dotações do Tesouro Na
cional para o crédito agrícola, que permitiam ao -Banco .fii:J.an
ciar a produção com juros subsidiados, prOvocou, sem dúvida 
alguma, uma enorme redução""do papel desempenhado pelo 
Banco do Brasil na economia nacional. 

Sr. Presidente, nós. parlamentares sabemos o quanto é 
importante defender os interesses nacionais e os interesses 
do povo e do trabalhador brasileiro. Desde f979, quando 
foi instituído o reajuste semestral, até o Plano Collor II, tive
mos quínze modificações na política salarial brasileira. Todas 
sem êxito. Gatilhos, cascatas e abonos não conseguiram evitar 
o_ desmoronamento do poder aqQisitivo da população. Mesmo 
com todo---o arrocho salarial, a inflação -pennanece em níveis 
altos. 

Urge que o Governo Federal e o Congresso NacionaJ 
discutam amplamente a fixação de uma política salarial está

i 
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vel, compatível com as atuais çondições do País, antes 'CJ.Ue 
as tensões sociais comec_em a e§capar ao controle das autori- · 
dades. A situaçãO é sena. O ai't<H;ho salarial parece não ser 
capaz de acabar com a inflação, mas a fome e a miséria-póaem. -
acabar com o trabalhador brasileiro. 

Srs. Senadores, só com o ª'um_ento do poder aquisitivo 
da população poderá existir o cres-dme-ntõ-Ôo mercado inter
no. Sem isso, pouco valerá o Governo apostar no crescimento 
da economia brasileira. Busquemcrs, com o Poder Executivo, 
um consenso que nos permita, com a maior urgência, dar 
ao País uma legislação salarial duradoura. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. (Mui~o bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Teotonio Vilela Filho. -

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,_$_~~ Senadores, 
a apreciação do projeto de reajuste do fundOitalismo público 
federal não pode ser dissociada de uma di~_cussão mais aiQ.pla 
das políticas salariais do atual Govemd, que tem traços marca
damente comuns. O pagamento de pessoal, na ótica do Gover
no, é o que dificulta a eficiência e inviabiliza a prestação 
de serviços por parte do Estado. Os aumentos de Salário, 
também na perspectiva do Governo, é que empurram para 
o alto a inflação. _ . . . __ . 

Em relação ao servidor, o Governo aprofurida o arrocho 
salarial, como política de pessoal, em relação aos salários; 
criam-se cortinas de fuma_ça como_ o _engodo de livre negocia
ção, que tem o único objetivo de esconder a f~nalida_de maior 
de aprofundamento do criminoso confisco sã.I~i:íãllmpOsto 
no Brasil no atual Governo. Num e noutro caso, o Governo 
apenas persiste em sua ~niqüidade de toial descaso pela aiã.r
mante questão social._ E aprofunda o seu equívooo--de pensar 
que o Brasil ou qualquer país do m.undo, algum dia, será 
moderno com um povo faminto, doente,_analf(lb~to, amon
toado na proemiscuidade das favelas. ou segregado no_vexame 
das prisões. .. _ _ __ _ .- .. ... . 

Como desconhec~:r. q dado inquiet3.nte que- -nos traz o 
Dieese, em seu estudo das políticaS salãri<iis do-Brasil nos 
últimos trinta anos? A participação dos salários na ren~ nacio
nal caiu a meros 35%; praticamente à metade do que repre
sentava nos anos 70. E d~ l* para cá a inflação só aumentou 
- hoje os índices de .um mês são o percentual de úm ano 
inteirõ, DaqUeles tempos. No Goverilo Collor, a participação 
dos salários na renda do País caiu sete pontos percentuais 
- mas nem a golpes de pacotes sucessivos, de confisco de 
poupança e de ati vos financeiros, nem ao preço da intranqüi
lidade económica e do _sobressalto empresarial se conseguiu 
domar a inflação. 

O Governo, em relaç.;i_o ao servidor,_ prepara projeto de 
extinção da estabilidade. Nem quero discutir o méritO da ques
tão, se deve ser garantido ao funcionário um ínstituto_que 
a Constituição negou ao trabalhador da empresa privada. Mas 
qualquer que seja a opinião sobre o instituto da estabilida~c;:,_ 
qualquer que seja seu destino na revisão constitucional, é 
forçoso reconhecer que seus efeitos serão de médio e longo 
prazos, e não permitirão, de--imediato, o ajuste pretendido 
pelo Governo. Mais airida: a estabilidade não existe para os 
antigos celetistas do Governo, que representavam pratica
mente a metade dos funcionários públicos. Nem por isso eles 
foram demitidos. Ao contrário, o atual Governo foi que pro
pôs o Regime Jurídico Único, trazendo-os para o abrigõ do 
estatuto do servidor. A conclusão parece óbvia: por mais d_is-

cu~_ív_e_! q~e seja, a estabilidade não pode ter o grau de respon
sabilidade rio desajuste das contas do Tesouro. 

A estabilídade, evidentemente, será discutida no momen
to OJlOTtiino. Por agora é preciso apenas sobre ler o que nos 
dizem, esparsarnente, os fatos e as posturas do Governo: hoje 
é O-arrocho salarial do funcionalismo, amanhã será o confisco 
salarial de todos os trabalhadores. Depois, o fim da estabili
dade, o pilgamento do ensino superior, a priVatização da previ
dência e outros projetes do governo que são a cara do "Brasil 
Novo Collorido". Todos com um ponto em comum, todos, 
parte de um mesmo e inquietante perfil: apenas escondem 
a questão central, que é de gerência. Até quando iremos 
mudar as leis para não alterar as políticas? Até qUando iremos 
impingir ao povo novos e maiores sacrifícios, apenas para 
esconder o grave e crónico problema de descaso adminis.
trativo. Incompetência do Governo n&o se resolv~ com re_for
ma constitucional, mas com reforma no governo. É disso, 
de fato, que se precisa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ney _Maranh_ã_o. __ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, mani
festo, desta tribuna, minha solidariedade à República da China 
e a seu povo. quando séria calamidade em forma de enchentes, 
geadas e tempestades cai Sobre aquele País. ProvínciaS inteiras 
foram dolorosamente atirigida·s, num total de 18. 

A situação é precária e os prejuízos daquele pafs e do 
seu povo já chegam à casa de mais de oito bilhões de dólares. 
Trinta e oito milhões de hectare.s de terra agricultável foram 
atingidos: mais de duas mil pessoas morreram; quase_quareõ.ta 
mil sofreram danos físiCos; 320 milhões de pessoas estão desa
brigadas e há mais de dois milhões de casas destruídas. 

A China, Sr. Presidente, está recebendo ajuda do mundo 
inteiro. Da Europa, da Ásia e da América do Norte. Os 
chineses, domiciliados no Brasil, conseguiram levantar 130 

-mil dólares para ajudar a pátria-mãe. 
Pensar solidariamente na China, Senhor Presidente, nes

se momento em que a calamidade se lhe abate, é humano, 
é cristão e é urgente, pois~ apesar de a solidariedade das 
nações ter sido grande, a China precisa de mais aj1,1da ainda 

O mal de uma calamidade é nunca vir sozinha. Com 
_eJa_ vêm várias doenças epidêmicas como a diarréia e a hepatite 
que estão grassando por aquele país. 

Assim, Sr. Presidente, a China está necessitando de mais 
remédios, de mais roupas, de mais comida e de mais outras 
formas de ajuda. 

Aqui, meu apelo ao governo brasileiro. O Brasil não 
pôde faltar à coisa, como nunca faltou a país qualquer nas 
mesmas circunstâncias. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -,- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, encon
tra-se tramitando no Congresso Nacional, sob o número 
965/91, projeto de lei que propõe radical modificação no pano
rama esportivo brasileiro. Também conhecido como "Lei Zi
co" - já que na sua elaboração a Secretaria de Desportos 
da Presidência da República estava a cargo daquele famoso 
ex-jogador da seleção brasileira de futebol - este projeto 
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deve merecer a atenção de todos aqueles parlamentares que 
estão conscientes da importância do esporte em nossos dias, 
seja no que diz respeito ao lazer e ao bem~estar físico dos 
cidadãos, seja no _que se refere as aspecto político e diPlomá
tico das grandes competições em níVel mundial. 

O projeto de lei é exfremamente polêmico porque:derru
ba uma série de tabus, especialmente no tocante ao futebol, 
esporte que é a paixão nacional. Estabelece, por exe-mplo, 
em seu art. 28, que, ao final do contrato de trabalho, o atleta 
estará livre para celebrar novo contrato com qualquer entida
de. Os clubes brasileiros não vão aceitar pacificamente esta 
decisão porque, em getal, boa p-arte dos seus recursos Yêm 
da venda do passe de seus jogadores, especialmente daqueles 
forinados nas_ categorias inferiores. __ - _ - _ _ -

Devo citar ainda as novas determinações quanto à desti
nação dos recursos da Loteria Esportiva, que tradicionalmente 
são distribuídos à COnfederação Brasileira de Futebol, ao Co
mitê Olímpico Brasileiro e aos clubes. O Projeto de Lei n• 
965 também aborda a questão da representatividade das fede
rações, dando voto apenas àquelas que efetivamerite partici
pam dos torneios nacionais,-a-fim de alijar do processo eletivo 
das confederações aq~ela~_ ~~tid~des que são constituídas ape-
nas com fins eleitoreiros. · _ . . -. . -

. Igualmente inovador é o art. 21, que trata as entidades 
de prátiCa desportiva "com ou sem fins lucrativos", abrindo 
as portas para a constituição de empresas que tenham o esporte 
como produto gerador de lucro. Na justifícativil_, o ex-Secre
tário Arthur Nunes Coimbra, Zic_o, diz que é preciso reconhe
cer que "o espetáculo esportivo é hoje produto_mercantil 
de primeira magnitude pelos interesses económicOs que en- -
volve". 

Poderia me estender ainda mais em considerações sobre 
pontos palpitantes do referido projeto de _lei, que nos parece 
extremamente oportuno, pon;ua ·racionalidade e por sua mo"' · 
dernidade. No entanto, prefiro, ne:Ste-rápiâO pronunciamento, 
abordar um tema muito grave que vem sendo escamoteado 
da opinião pública brasileira: falo da rápida, profunda e im
pressionante decadência ~a prática desportivã_em nosso Pafs, 
muito mais visível no futebol, esporte preferido dos brasileiros. 

A transmissão televisiva dos jogos do campeonato brasi
leiro mostra-nos; em geral~ estádios -imensos quase Vazios .. 
CaUsa-nos péssima impresSão ver joj;adores profissiomii~ Mui-
tos deles de categoria interrtacioifal, exibirem-se para arqui
bancadas vazias. E deprimente ver que esses atletas apresen
tam-se em gramados precários ....,.... qu-e maiS parecem campos 
de várzea - com riscos evidentes de lesões sérias. _ 

A decadência do futebol nacional toma-se indesmentível 
quando assistímos, pelas mesmas emissoras de televisão, jogos 
ou cenas de jogos realizados em campos europeus. Temos 
então estádios lotados, gramados excelentes e, jogando, ·os 
maiores atletas de todos o mundo, entre eles os principais 
jogadores brasileiros que já emigraram.. . · - · 

São muitaS as causas da decrepitude do f~teb!)J brasileiro. 
A principal, sem dúvida, é o brutal pro_cesso de empobre
cimento ao qual o PaíS foi submetido nos anos oitenta. A 
verdade é que os trabalhadores brasileiros, hoje, não têm 
condições financeiras de enfrentar os gastos cOm um domingq 
no estádio: transporte, ingresso, lanche, etc. 

De outro lado, temos que apontar também a incapaci
dade, a ineficiência e a incompetência - em muitâs- ~oS
criminosas - dos dirigentes dos clubcs._Muitas vezes, esses 
"cartolas" buscam apenas a promoção pessoal, que pode, 
inclusive, render-lhes mandatos políticos. 

No que se refere ao atleta, temos o_ excessiv9 _desgaste 
físico, geiado pOr alucinantes calendários de jogos, arranjados 
conforme interesses dgs "cartolas". Assim, submetido a jogos 
em demasia, vivendo em hotéis, concentrações e aeroportos, 
o atleta brasileiro vê na saída para o exterior não apenas 
a conquista de uma melhor remuneração mas principalment, 
o alcance de difnidades profissional, impensável aqui. 

O panorama que temos no futebol mostra-se tão _ou mais 
catastrófico também -quando nos debruçamos sobre outros 
esportes coletivos nos quais o País tem tradição. Também 
no basquete e no vôlei o Brasil transformou-se num celeiro 
de atletas, onde os clubes europeus se abastecem, sem terem 
dispendido um só centavo para formá-los. No auge de suas 
carreirás -são levados el!lbora. Há poucos dias as duas mais 
importantes equipes de vôlei feminino, ganhadoras inclusive 
de um torneio mundial de clubes, dissolveram-se._ Os jornais 
infOfmaram recentemente que o futebol de _salão cresce verti
ginosamente na Espanlia e em PortugãJ; COm jogadores impor
tados do Brasil. 

As nossas grandes estrel~s do atletismo viVem hoje no 
exterioi, principalmente nos Estados Unidos. Nascido aqui 
em B:r:asília, o mais famoso desses ãtlc:itas, Joaquim Cruz, 
ganhador de medalha de ouro, diz que_só alcançou projeção 
por causa das condições para treinar que teve naquele país. 
Numa entrevista à revista Veja, em setembro de 1988, Joaquim -
c!1:1Z ~~entava que o Brasil só tivesse uma pista de ~tletismo 
em bo&S condições, enquanto a Itália - mediana potência 
em termos olímpicos -possuía mais de duzentas. 

Desta forma, acostumamo-nos, a cada olímpiada, ao sur
gimento de uln novO herói, atleta brasileiro que, contrariando 
todos os prognósticos, ganha uma medalha. Em geral, sem 
apoio, seja de entidades governamentaiS Ou-empresariais. Foi 
este o caso de Aurélio Miguel, no judó, em Seul. Foi o caso -
de velejadores e de outros judocas em olimpíadas anteriores. 

Agora, estamos já bem próximos da Olimpíada de Barce
lona, a realizar-se em 1992. Nada indica ·que a nossa partici
paÇão possa ser menos ·medíocre do que foi nas edições ante
fiares. Aliás, ela poderá ser ainda bem mais opaca, já que 
na Esganha cairá aquela velha e polêmica dicotomia entre 
atletas prqfissionais e _amadores. Na verdade, amadores já 
não eXistem há muito tempo nos espdrtes olímpicos. 

As.~nicas alegrias esportivas dos brasileiros nos· últimos 
tempos têm sido obtidas nas piStas de automobilismo, pelos 
nossos corredores de FOrmula Um e Inçly, e das diversas cate
gorias dos campeonatos e-urÇ)peus, embora não tenhamos uma 
só escuderia nacional. 

Sr~ Pfesidente, Srs. Senadores, ninguém desconhece que 
as Olimpfadas e as Copas do Mundo de Futebol se transfor
maram nos dois maioreS eventos teleVísívos do planeta. Bi
lhões de_ pessoas assistem às provas e aos jogos. Assim·, olim
píadas e futebol são, em termos de mercadologia. as n;taiores 
"vitrinas" do mundo. 

-Empresas, países e governos invC:stem muito alto para 
projetar mundialmente suas imagens. Este foi o ·caso. por -
exemplo, da Coréía do Sul que, com os jogos de 1988, quis 
mostiar ao mundo sua pujança económica. _ 

Barcelona, no ano que vem, vai n:tóStrar a Espanha, país 
turístico e que vem crescendo em índices elevados depois 
de ter sido, até recentemente, alinhado entre os países mais 
pobres do coritinente europeu. 

Em termos concretos, a conquista de uma medalha é 
o retorno de um investimento muito elevado. Investimento 
que às vezes leva muito tempo para dar frutos. Infelizmente, 
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como náo temos investido em nossos atletas, é pouco provável 
que venhamos a escutar a execu_ção de nosso hlno e a assiStir 
ao erguimento de nossa bandeira nos jogos de B~r<?el~~a. 

Mesmo os nossos mais destacados atletas olímpicos já 
se acostumaram com o fato de terem que mendigar patrocínios 
eventuais, de terem que pedir passagens aéreas para poder 
competir no exterior.- Tudo é muito precáriO~ improvisado 
no esporte brasileiro. Se conseguem um patrocínio de entidade 
privada, perdem-no pouco depois, já que as empresas se vêem 
a todo momento tolhidas por pacotes económicos qu·e alteram 
as regras de um jogo em andamento. 

O Governo é ttadicionalmente omisso nesta área. Recen
temente, em sua edição de 18 de junho, o jornal Correio 
Brazillense publicou uma extensa reportagem sobre o estado 
de abandono em que se encantra o· centro Olímpico-da Uni
versidade de Brasília,- um- dos maiores da América Latina. 
Com 114 hectares de área total e instalações de seis mil metros 
quadrados, o Centro Olímpico -corre o riscb de ser totalmente 
fechado. Hoje a grama cobre as quadras polivalentes, enquan
to as pistas de atletismo têm tantos buracos que além de 
não se prestarem mais a treinamentos ainda representam riscos 
para os atletas que nelas insistem em se exercitar. -- ~-

A situação-do Centro Olímpico da Universidade de Brasí
lua é emblemática. Se temos um Centro Olímpico em processo 
de sucateamrnto na Capital Federal, algo muito pior deve 
estar ocorrendo pelo interior do País. Ou seja, o- Brasil já 
quase não tem infra-estrutura para treinamento de seus atletas; 
onde ela, por acaso, existe, está em colapso-. 

O paradoxal é que essa decadência esportiva se acelera 
justamente no período em que temos à frente do Governo 
um homem que faz questão de mostrar, dominicalmente, seu 
apreço pelos mais variados esportes. 

O que é preciso mudar, e radicalmente, é a maneira 
de encarar o esporte em nosso País. Parece-me que temos 
uma preocupação exclusiva com o lado festivo do esporte: 
a entrega de medalhas, execução de hinos, foguetórios, carrea
tas e festas ruidosas. Poucos se dão conta de que qualquer 
conquista esportiva é o resultado de um longo trabalho. Árduo 
trabalho dos atletas. Grandes investimentos em rectirs<fs de 
entidades que reúnem estes atletas. 

Temos que nós preocupar desde já com aS Olimpíadas 
do Século XXI. Temos que-começar agora um trabalho sério, 
de longo prazo, para almejar vitórias ·daqui a 15 anos, vinte 
anos. 

Acredito que a discussão do Projeto de Lei n' 965 pode 
ser o ponto de partida para uma nova consciência da impor
tância do esporte em nossos dias. 

O Presidente da República tem reiterado .seu interesse 
em incluir o qosso País entre as nações do chamado Primeiro 
Mundo. Ora, as nações do Primeiro Mundo, como se sabe, 
são també:rri potências esportivas. O.u seja, para chegarmos 
até onde o Presidente propõe temos que- além de promover 
o crescimento económico - dar condições de treinamento 
aos nossos atletas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores as olimpfadas sempre fo
ram marcadas pelos interesses de países e de governos. Este 
tfaço acentuou-se em Berlim, em 1936, quando Hitler quis 
demonstrar nos estádios, a supremacia da raça ariana. Mas 
foi impedido por um negro norte-americano, Jesse Owens, 
que obteve quatro meda.lhas de ouro. 

Após a Segunda Guerra Mundial, tivemos a divisão do 
mundo em dois blocos, um capitalista e outro socialista, que 
levaram suas diferenças para as pistas e estádios. A situação 

chegou a tal ponto que os americanos não disputaram os jogos 
de Moscou e os-soviétivos não foram aás de Los Angeles. 

Hoje, com o fim da guerra fria, é possíVel prever que 
as olimpfâ.das se · 
transformarão numa luta entre países ricos e países pobres. 

Neste caso~ onde ficará o Brasil? 
Muito obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a _ 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, pela Liderança. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, há pouco tempo, teci comentários a respeito da 
situ-ação económica do País. - - -

Naquele momento, alertei para a retomada da crise -irifla
cionário que se avizíiihava, com base nas análises e estimativas 
de economistas de todo o País, inclusive de técnicos de institui
ções governamentais. OU_ seja, nlostrava que,-a partir de julho 
deste ano, estaríamos enfrentando uma nova escalada de pre
ços, a: despeito das afirmações oficiaiS em contráríO_. __ 

Pois bem, Sr. PreSi4ente, Srs. Se!J.adores, a FGV- Fun
dação Getúlio Vargas, acaba de d~vulgar a taxa inflaciónáriã 
_c9i'espondente ao mês que acaba de findar, da ordem de 
13,22%, o que parece configurar o iilício de novo descontrole 
da parte do Governo, com 'relação à política económica. E 
mesmo que não consideremos perfeito este percentual, pela 

·amplitude e possível superestimação do índice de preços nos 
cálculos daquela instituição, a taxa da Fipe, para o mesmo 
período; também registra um percentUal sign~ficativ_o de 
11,30%. E, como vivemos ri este País uma Verdadeira síndrome 
inflacionária, não nos causa surpreSa que os agentes econô
niiêós-do País se coloquem na expectativa deu~ novo choque 
ecónômico. Esse tem sido o comportamento cfclico da história 
económica dos últimos anos, devendo-se ressaltar o fato de 
que a jnflação realmente reflete a crise estruturale_conjuntural 
que· ele atravessa, em sua condição de país subdesenvolvido, 
com enorme dívida social, a despeito de uma já-pujante estru
turação industrial. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como não nos preo
cupannos com afirmaÇõeS do tipo das publicadas por um em
presário impOrtaDie, ·coinà ó Sr. Antônio Ermírid de Moraes, 
anteyendo a perspectiva desse já esperado novo choque econó
mico, que-, no Seu dizer, atingiria uma áltíssim_a- yo~tagem, 
estremecendo a sociedade brasiJeira novamente e __ de fonna 
contundente? Ao meu juízo, o n:oss-0 País, a nossa sociedade, 
nãb pode mais viver sombreada pelo espectro de medidas 
deste teor, após ter enfrentado já cinco choques, cujos efeitos 
não foram outros que iláo a desesperança e a frustração. 

Esperamos que isso não venha mais a -ac.ontecer. Seria 
extremamente negativo que contiitllássemos a ter salários de
fasados, com a produção do País restringida, com a queda 
do nosso Produto Interno Bruto, sem divisarmos em nenhum 
momento uma retomada do crecim.ento e do desenvolvimento 
económico, tão fundamentais para o País. 

O economista e empresário Luiz Carlos Bresser Pereira, 
com sua experiêncfa de ex-Ministro e cbm-sua renmrtada capa
cidade teórica; --nos indica. uma situação de descontrole sério 
a partir de setembro vindouro, quando a economia brasileira 
entraria novamente no campo dos 20% de inflação mensal, 
configurando-se mais uma vez o -vestíbulo de um processo 
hiper1nflacionário concomintante com uma capacidade prodU
tiva ainda combalida. E é realmente o que se pode antever, 
pois não há como se resolver a defasagem dos preços públicos, 
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por exemplo. que segundo cálculos, já devem ter um aumento 
médio de 40%. Isso sem falar na pressão da devolução dos 
cruzados, nos reajustes de aluguéis, no próximo mês e o au
mento dos preços agrícolas. 

Por isso, a impressão que nos cãusam aS declarações re
centes da Secretaria Nacional de Economia, Dorothéa Wer
neck, ameaçando o setor privado com novos controles de 
preços, é de que a equipe económica encontra-se hoje corren
do atrás dos fatos, desorientou-se e procura, como já ftzeram 
equipes anteriores, imputa-r aos agentes económicos a respon
sabilidade pela retomada da inflação. 

E, ha verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta reci
diva inflacionária jâ era de se esperar' como aconteceu em 
todos os planos anteriores de congelamento -e controle de 
preços, após terem provocado profundas distorções na econow 
mla, levando os empresários a defenderem preventivamente 
as suas rendas e os. seus patrimónios. Portanto, não serão 
medidas repressivas e antienipresariais que lograrão exito em 
estabilizamos preços no País. 

Tampouco, os trabalhos- e principalmente eles -pode
rão cruzar os braços, diante de uma das maiores contrações 
salariais já perpetradas por um governo brasileiro. Procurarão, 
obviamente, rOmper a defasagem buscando também a reinde
xação dos seus salários, defendendo a recuperação do seu 
poder real, ou, em outras palavras, a sua capacidade aquisitiva. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, devemos 
cuidar de maneira objetiVa para que- os SafáriõS ilãO continuem 
penalizados pelas políticas económicas, que ao Ióngo dos últi
mos anos os têm elegido como responsáveis principais pela 
crise inflacionária. Cerramente, a iníquã distribuição de renda 
neste Pais, a julgar pelos cânOnes ortodoxos, já deveria ter 
propiciado o melhor dos mundos, em termos de estabilização 
económica. Pois, com uma demanda permanentemente repri
mida, os preços deveriam manter-se em nível baixo. Mas, 
qual a realidade económica a que temos assistido? Diferen
temente do que estabelece o equivocado diagnóstico das e-qui
pes económicas, que se têm sucedido nos- últimos governos, 
foi justamente nos momentos de alta conjuntura q_ue, nos 
últimos cinqüenta anos, o Brasil conviveu com taxas mflacio
nárias declinantes. É preciso, portanto, que, antes de tudo, 
tenhamos uma política de rendas cujo objetivo precfpuo seja 
o de garantir, no míniino, a defesa do poder de compra salarial 
e que fâça crescer o mercado interno. -- - -

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- SenadOr--s-urriberto 
Lucena, V. E:xf aborda um tema que hoje é a quase obsessão 
de todos os brasileiros que procuram se inteirar da situação 
da República. V. Ex~, na verdade, descreve a nossa História 
recente e reiterada, História protagoniZada por váriOs gover
nos, por vários economistas e por vá~os_ d_i_rigentes, e que 
se repete. Há pouco, ouvimos o Senador José Richa fazer 
a defesa da necessidade de uma reforma institucional como 
pré'condição para que haja um acordo capaz de permitir o 
controle da economia. Eu queria juntar os dois discursos. 
Os fatos apontados por V. EX' são absolutamente límpidos 
e não podem ser contestados. Neste momento, sente-se a 
pressão inflacicrnariaforte. E disse V. Ex•, também com razão, 
que os-sã.Iários pagaram sempre o preço, foram sempréCoritrow -
lados, e estão sempre atrás da inflação,- a despeito de todos 
os planos que foram feitos. Disse V.Ex• também que não 
a-dianta recriminar apenas o empresário, pdsto -que sem. inVes
timento não vai haver desenvolvimento. E também, acres
cento eu, não se pode deixar de ver que não dá mais para 

_o Estado cortar a sua carne porque já cortou mais do que 
podia - desta vez do lombo do funcionário público -, em 
detrimento muitas vezes do funcionamento e da eficiência 
da máquina pública. V. Ex~ aponta, como razão principal 
desse desaguisado, a questão da inex:ístência de uma política 
de rendas. Tem razão V. Ex• Mas política de rendas é definição · 
de quê? É juro, salário e preço. O nosso engano nacional 
-e V. Ex• foi um dos primeiros a me alertar, há muitos 
anos - é de imaginar sempre cj_ue a solução vai ser uma 

· solução técnica, ou a nomeação de uma nova equipe econó
mica. Nós já assistimos a várias equipes da maior competência, 
como, aliás, a a-tual, e como muitas outras, opostas ou diver
gentes desta, de competência indiscutida, mas resultado po
bre, resultado parco. Parqué? Porque realmente, enquanto 
não houver uma situação política que permita ao conjunto 
do País sair do emaranhado em que estamos, não vamos ter 
solução. Ninguém vai votar - pelo menos eu não vou votar 
.....-. contra salário, na expectativa de que o juro vai baixar, 
porque não vai baixar. Ne_m os banqueiros, nem o Banco 
Central Vão deixar que se bãixe a taxa de juros porque dirão 
que haverá liquidez-grande e com liquidez grande a inflação 
sobe. O Orçamento que vamos vota-r agOra, vamos todos lutar 
para melhorá-lo, porque ele vem apertado e todos sabem 
que estamos tratando o Estado brasileiro como o cavalo do 
inglês: quando aprendeu a viver sem comer, morreu. Estamos 
tentando fazer com que o Estado viva sem recursos. Não 
é possível. Então, para que possamos sair desse emaranhado, 
só há uma via, que é a via -da credibilidade e do entendimento. 
Não predico isso por amor a governos e muito menos a estar
mos nós, de oposição, nos governos;-Não se trata disso. Tra
tawse de que, efetivainente, os países-que passaram por situa
ção semelhante à brasileira só conseguiram sair do imbróglio 
quando foram capazes de uma solução política. Nós, infeliz
mente - digo nós -, não estamos construindo essa solução 
política. V. EX' fala de uma crise que se aproxima. Estou 
com V. Ex~, mas não sei se ela se aproxima ou se já está 
aí, sob a sua forma económica de profundo conflito distribu
tivo e estancamento da economia. Não refresca muito o povo 
brasileiro, nós simplesmente mostrarmos uma vez mais que 
é assim. Temos que niostrar como é que se sai diss.o. Tenho 
certeza que V. Ex•, como Líder do PMDB, pode dar uma 
ajuda importante, para também mostrar que se não criarmos 
as condições para uma transformação política efetiva, voltada 
à credibilidade, em que se possa então dizer: não vou aumentar 
o salário agora porque também não vou aumentar os preços 
e nem os juros, e todos acreditarem, enquanto não houver 
isso, vamos continuar nessa oscilação permanente entre estagw 
nação e inflação. 

OSR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço o lúCido apar
te de V. EX', que trouxe notável contribuição ao debate do 
tema que abordo neste instante. Tema este de interesse naciow 
nal, na medida em que procuro comentar o desdobramento 
da situação económica do País, que se agrava,- ao invés de 
encontrarmos a solução adequada, com reflexos cada vez mais 
sérios no campo social, a ponto de estarmos numa conjuntura 
económica que deixa a todos atónitos-. O Governo insl_ste · 
ilurita polífiCa de recessão, com todo o seu cortejo sinistro 
de desemprego e arrocho salarial, sem que, entretanto, nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso --e isso é que é o 
Iriais grave -cheguemOs a um resultado positivo. Se a inflação 
começa a recrudescer é sinal de que alguma coisa está errada 
na política económica rija e ortodoxa que estáo se rido executada 
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pelo Governo Collor, à luz da orientação do Fundo Monetário 
Internacional. Eu diria_ mesmo, sem ser economista, que a 
mim me parece que o grande equívoco da equipe que af está 
-que, como muito bem disse V. Ex~, é tecnocrática, quando 
deveria ser, sobretudo, políticã.- é que a nossa inflaÇão não 
é de demanda, mas de custos. O que está fazerido, a meU 
ver, a inflação subir, mais e mais, são os altos·juros que 
decorrem, como todos sabemos, do serviço da dívida interna 
que continua inuito grande e não foi r-esolvida até agora, 
apesar, inclusive, do confisco d.._os ati vos financeirOS dás pes
soas jurídicas e físicas promovido pelo Plano Collor L 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresso-me a 
defender de imediato a indexação de _salários e o estabele
cimento de um mecanismo, como o do gatilho, que lhes per,;, 
mitia acompanhar, sem prejuíZo, a desvalorização monetária. 
Principalmente, aqueles salários que se situam na faixa até 
dez salários mínimos. __ A__livre negociação, que o goVerno tanto 
defende e, de resto, uma reivíifdicação do próprio movimento 
sindical dos trabalhadores, não pode coadunar-se com situa
ções de inflação alta, desemprego e com uma estruturação 
sindical ainda frágil, se considerarmos as categodas de traba-
lhadores do país como um todo. -

Desse modo, há que nos conscientiiarmos da neCessidade 
de, no primeiro momento, ímpedir a linha de conduta reces
siva. Evitar que os jurOs atinjam urh- patamar-muito alto, 
o que inviabiliza o sistema produtivo nacional, sobretudo o 
funcionamento das pequenas e médias empresas. Mas, para 
isso, faz-se necessário jtiSfa-mente que se mude a visão da 
política económica, de modo a que trabalhadores e empre
sários brasileiros possam enc·ontrªr urna fnõdus vivendi, urna 
situação capaz de promover a real retomada da economia 
do País. 

E esta retomada, Sr. Presidente, Srs. Senadores,- não 
pode ser conduzida, senão com um planejarnenfo governa
mental que não despreza o papel articular do Estado, em 
termos económicos. A nínguéin deve passar despercebido o 
fato de que os países capitalistas avançados, depois da guerra 
do Golfo Pérsico, acompanhando a derrocada dos regimes 
socialistas do Leste Europeu e da própria União Soviê!tic"a, 
estão consertando um novo- esquema mundial de hegemonia 
político-econômica. É um momento em que os países do Ter
ceiro Mundo, e dentre estes o Brasil, têm de reformular sua 
postura. 

Evidentemente, e neste ponto, posiciono~nte"'"contra e 
a favor de algumas colocações do Senhor Presidente d~ Repú
blica, Fernando Collor, que, em três artigos recentes publi
cados em jornais impo-rtantes-do pafs, como O Globo e Correio 
Braziliense, defende o chamado "Projetão" - Projeto_ de 
Reconstrução Nlrciornrtc - - -

Não posso, por exemplo , apoiar os itens- relacionados 
com a extinção da estabilidade do serviço público, da aposen
tadoria por tempo de serviço e, bem assim, do ensino público 
e gratuito nas universidades e do monopólio estatal da explo-
ração do petróleo. _ -

Sem dúvida é fundamental que racionalizem a máquina 
administrativa, corripatibilizando o funcionamento- da União 
com os estados e osmuniçípios; que-o Executivo e.o Legislativo 
busquem se entender como se fez positivamente pãra a apro
vação da Lei de Benefícios e Custeio da Previdência, no Cori
gresso, e a Lei de Informática, recentemente--aprovada na -
Câmara dos Deputados. 

Temos convicção plena, também, de que se deve promo
ver a chamada desautarcização da economia brasileira, que, 

por força da própria conjuntura mundial, a seu tempo, teve 
de fechar-se para promover o que o economista Raul Prebjsch 
da Cepal, chamou de_desenvolvimerito háeia adentro. Signfica 
que ternos de buscar o capital estrangeiro e nos abrimos para 
o murrdo. 

-Contudo, o "projeto consensual sobre o Brasil moderno .. , 
que o Sr. Presidente da República propõe como tabalho de 
todas as instâncias- da sociedade, através de um "grande deba~ 
te" _centrado no Congresso, e que deve rrierecer"nosso apoio, 
nâo _pode ofuscar o fato que os países avançados náo estão 
verdadeiramente fazendo o jogo noeliberal, que nos indicam 
como saíd~. _Eles continua_m a exercer flagrantes protecio
nisP"!OS e- síil~lizam, na prática, para uma nova orde:m de sub~ 
missãO. É preciso, desse_m:_Qdo, impedir que se e.scancare nossa 
economia de modo precipitado, principalmente após ter-se 
aprofundado a debilitação de muitos segmentos de nosso par
que industrial com a política recessiva, baseada no arrocho 
salarial e na concentração de rendas, o que facilitaria sobrema
neira Unt terrível processO de dumping. 

______ Não se u_a_ta, pot1anto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
da adoção de um posicionamento xenófobo e fe-chado perante 
o mun~o. Temos, evidentemente, de buscar a nossa integração 
~Il'l:pe_titíya _ cofr _o mercado mundial, mas não ao custo do 
sucateamento de nosso parque industrial, tão fundamental 
pàra o nosso d_esenvolYimento. Pdender os salários, apoiar 
o empresariado nacional, deve ser entendido como um ca
minhno irretorquível para sairmos da crise em que vivemos 
at~almente, sem prejuízo da abertura da economia brasileira 
para o exterior, que deve ser normatizada, através de uma 
legislação adequada e oportuna. 

-.A lufa ii3.0 deve ser, Sr. PrC-$idente, Srs. Senadores,_ con
d~zida cegam-ente para domar a inflação neste País .. Ela, como 
já disse. muítas vezes, -é um epifenómeno, reflete as enoriltes 
distorções de nossa sociedade e. nossa ecçnomia. Trabalhar 
para: que essas disfunções se feduzãm e sé extingam é o ponto 
prioritário, em torno do qual devemos unir nossos esforços, 
pàfá levarmos o País à necessária mode-rnidade. 

-- Sr~ PreSidente, Srs. _Senadores, ao concluir, quero dizer 
q·u-e estou de pleno acordo em gênero, número e grau com 
as palavras do nobre Senador Fernando Henrtque C&doso, 
Uder do PSDB nesta Casa, quando se refere à _necessidade 
de nos voltarmos para um grande entendimento nacional. 
Mas esse entendimento depende, sobretUdO,- de um gestO de 
humildade do Sr. Presidente da República, Fernando Collor 
de Mello. Sua Excelência tem· que se convencer de que chegou 
a hora- de pôr de lado a sua índole autoritária. E refletir 
sobre a idéia de convidar todos os partidos políticos para 
se assentarem com ele em tomo de uma mesa, a fim de se 
repensar o Bra~il. r-lias _o Senhor Presidente .da R;epública 
teria que dizer ali, clararaente, aos qi.Ie comandam os partidos 
políticos, diante .. do agravamento do processo inflacionário, 
que reconhece que os planos que lançou - Collor I e Collor 
II._- não deram os resultados__esperados nos prazos preestabe~ 
lecid<:>s, e que por isso estavam ali apelando, patrioticamente, 
para _o espírito público de todos os partidos políticos, no sen-

- tido de. que se pudesse elaborar um :novo plano de Governo 
para o Brasil, que não seria de Sua Excelência, nem seria 
dos seus adversários, mas de toda a sociedade brasileira, da 
me_sma maneira como oconey. na Espanha, em Israel e no 
M~xico, sem que isso" -significasse a adesão dos partidos de 
oposiçã_o ao governo. Não, absolutamente não._ Nós estaría
mos de acordo çom a tentativa do Plano Alternativo de Gover
no, e dali sairíamos_ pai" a àpoiar as medidas que fossem acerta-
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das consensualmente, mas ficaríamos na oposição, fiScalizando 
a sua execução pelo Governo, sób o comando do Senhor 
Presidente da República e dos seus ministros, com-o"t~spaldo 
dos partidos que lhe dão sustentação no Congresso Nacional. 
Mas, se realmente, se chegasse um Plano Alternativo da so_cie
dade, nós, todos, nos comprometeríamos com ele e iríamos 
dar-lhe, também, sustentação parlamentar no CongressO Na
cional, no Senado e na Câmara, para retirar o País da crise, 
a fim de evitar a covulsão social, para que --ela não venha, 
amanhã, a ganhar as ruas diante da recessão, com o desem
prego crescente e o arrocho salarial que está aí, ameaçando 
comprometer a própria consolidação do nosso projeto demo
cráticO, que custou a todos nós, que lutamos contra o autorita
rismo militar, tanto suor, tanto sang-ue e tantas lágiimas, ao 
longo de tantos anos. 

Era o qo.e·eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso _do Sr. Humberto Lucena, o Sr. 
Alexandre Costa, ]v Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, como líder. 

O SR: MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Colllo Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Onidor.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores, permitir-me-ia, preliminar
mente, trazer ao conhecimento da Nação um fato que, há 
poucos minutos, me deixou extremamente constrangido. O 
nobre SenadOr Valmir Campelo apresentou aqui, no Senado, 
projeto que "determina a venda dos imóveis ocupados por 
mllitares, mais ou menos nas mesmas condições em que lei 
autorizada por-este Congresso já peimitiu aos funciort3rió"S 
ciViS. - - - -- ----- - - - - -

O projetO já foi aprovado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, tendo sido o seu Relator o nobre Senador 
Jutahy Magalhães. Não há diferença entre servidores civis 
e militares, 'tanto é que o Diário Oficial, de 11 de- janeiro 
.de 1991, trax.uma relação de quase uma dezena de militares 
que trabalham no Palácio do Planalto e no Superior Tribunal 
Militar _e ·que passaram a poder comprar os seus apartamentos. 
Só rião podem comprá-los os cabos, os oficiais menos gradua
dos, enfim, dentre muitos, os aposentados, as viúvãs etc. 
· O pr6prlo Supremo Tnbunal Federal já entendeu que 

essa venda é possível aplicando o princípio da isonomia.- -
Há um grupo de militares aposentados, que tem atuado 

aqui no Congresso, alguns, até-~ da ativa, no sentido de traba
lhar em busca da aprovação desse projeto. Dentre eles, encon
tra-se o major Onildo Lima da Silva, cuja mulher é paraplé
gica, não têm filhos e vivem num modesto apartamento; evi
dentemente da quota dos militares. Foi preso, está recolhido 
ao Grupatnento de Fuzileiros Navais, condenado por pena 
disciplinar;· a dez dias, simplesmente porque acompanhou al
guns outros militares na busca de uma solução, e tem lutado 
para que se concretize esse ideal da compra dos seus imóveis. 
Mora no seu apartamento há mais de quinze anos. 

Fica aqui, portanto, o meu registro de indignação a esse 
tipo de atitude extremamente revoltante dentro do quadro 
que vivemos de constitucionalidade no Brasil. É lamentável 
que isso ocorra. Exatamente, por ter vindo defender ·os Seus 
iD.tefesseS, intéresses-~aaSua coletividade, o major foi preso, 
apenas e tão-somente por isso. Quero que nos Anais do Sena-

do fiquem registrados esses dados constrangedores para todos 
nós. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias, o Presi
dente da República deu-me o privilégio de convidar-me para 
uma audiência. Essa solicitação me foi trazida pelo Senador 
Marco Maciel, Líder do Governo nesta Casa, e, depois, foi 
confirmado esse entendimento através do eminente Senador 
Jarbas Passarinho. 

Aceitei o- convite, porque me posiciono, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na firme convicção de que não teremos condi
ções de transpor os obstáculos_ e as dificuldades que estamos 
atravessando se não nos dispusermos ao diálogo. 

Houve época em que não era possível procurarmos o 
Palácio do Planalto, porque lá estava assentado um poder 
discricion&rio, um poder que pisoteou as liberdades e garantias 
do povo brasileiro, que foram os militares. Esse poder perse
guiu e condenou o povo, não- permitiu qUe houvesse o direito 
de defesa; discricionariamente inVerteu a Ordem constitucional 
e a ordem jurídica brasileira passou a ser um pandemónio. 
Procurar "ir ao Palácio do Planalto, naquela ocasião, pare
cia-me algo que feria minha dignidade. 

Todavia, hoje, sobre um texto constituckinal que erigi
mos, que elaboramos que discutimos ouvindo a opinião públi
ca bras_ileíra, não é mais jUsto, nem tarripouco aceitável, ·que 
não se dialogue com os contrários. Creio que é até um dever, 
pata enconli"armos caminhos qüe õão favoreçam o Senhor 
Fernando Collor. Como tal, que não favofe_çãtri o·seu partido, 
mas que engrandeçam, que dignifiCJ:Uem a Nação brasileira, 
em busca da _solução dos graves problemas que estamos viven
do. Eis a razão pela qual concito também, neste instante, 
a existenciá esse_salutar díálogo. Através dele poderemos en
contrar algumas soluções._ Isso não quer dizer que haja perda 
de identidade, que vamos nos subjugar a idéias doutrinárias, 
a idéias programáficas, com as quais não podemos concordar. 
Podemos discutir os interesses do Brasil, mas não vamos per
der a nossa identidade, a nossa dignidade, o nosso modo 
de pensar. _ _ 

Si. Presidente, Srs. Senadores, é o momento de o Con
greSSo Nacíonal avocar para si ás suas altas responsabHidades, 
pois não temos, até agora, tido o zelo de cumpt:ir as determi
nações ditadas pela Constituição que elaboramos. Não pode
mo-s nos curvar diante das atrabiliedades, do arbítrio que às 
vezes o Presidente da República comete, não até pela sua 
própria vontade, mas inspirado por ass_esso~es que não cum
prem as suas obrigações, assessores que traem a causa brasi
leira. 

Desejo trazer aqui, ao conhecimento âesta Casa, que 
não podemos estar passivos, inermes, paralisados, manietados 
diante dessa onda privatizante, assuStadora, diScriminatória,· 
que se pratica contra o patrimôniObrasileiro. Não posso acei-. 
tar que uma empresa como a Usiminas, erguida com o suor 
e o sacrifício do povo brasileiro, sobretudo do _povo de Minas 
Gerais seja entregue a um giupo através de-editaís espúrios, 
editais- indignos, quando estamos aqui em cima de um texto 
constitucional que nos dá a garantia do decteto legislativo, 
para impedir as exorbitâncias do Poder Executivo. 

Discute-se, se seria conStitucional, ou não, o decreto legis
lativo. Por isso, apresentei um projeto de lei, para que possa
mos apreciar em regime de urgência, no sentido de impedir 
que o Presidente da República consume um ato dessa natureza 
que avilta a dignidade da Nação brasileira, que conspurca 
o pasSado patriótico daqueles que, através de um ideal, conse
guiram implantar, em Minas Gerais, uma siderúrgica, uma 
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empresa altamente rentável e que vai ser entregue a grupos 
particulares, financiada pelos próprios recursos do Governo 
brasileiro, portanto, do povo brasileiro. 

Isso não é justo, Srs. Senadores, quando temos condições 
de impedir que isso se realize; ainda há tempo; o edital está 
marcado para o dia 24 de setembro. Se agirmos dentro das 
prerrogativas que temos, teremos condições de impedir que 
esse arbítrio se transforme numa realidade. -

Vender da forma que pretendem vender a Usimin3s, en
tregando aquilo que é nosso a uma meia dúzia de empresários 
que se acumpliciam com o Governo, que estão cóm o Governo 
a todo o instante, porque freqúentam as suas salas, suas pisci
nas, quando sabemos que o patrimônio da Usiminas é -altíssi
mo. Por que não se pensou em privatizar as empresaS defici
tárias com priOridade, ao invés de uma empresa altamente 
qualificada, a sétima do ranking internaciOnal da siderurgia 
do mundo? Por que privatizar a Usiminas se ela dá lucro? 

Por que entregar a Usiminas a um grupo que-nem sequer 
se ~reocupou em democratizar o capital, de tal modo que 
aqwlo ficasse nas mãos de muitas pessoas ou que a Usiminas 
passasse a ter um critério de privathação justo, usando o 
capital particular e não o capital do próprio contribuinte? 

Não posso me conformar absolutamente. Estou disposto 
ao diálogo, ao entendimento. Estou aqui disposto, inclusive, 
a colaborar, como brasileiro, no que for possível e dei a minha 
modesta Contribuição votando favoravelmente à negociação 
dos juros da dívida externa. 

Estou plenamente interessado em que haja um pacto polí
tico no Brasil. Por isso, aqUele encontro de ontem. E quero 
ressaltar aqui que o Brizola foi o primeiro Governador que 
procurou o Presidente da República, e depois dele se fez 
escola. Mas isso nunca quis traduzir que a nossa honra ideoló
gica, que o nosso idealismo, que a defesa dos superiores inte
resses brasileiros fossem confundidos apenas com um gesto 
de entendimento administrativo na construção do Brasil de 
amanhã. 

O Sr- Ney Maranhão- V. Ex• dá licença a um aparte? 

O SR- MAURÍCIO CORRÊA- Perfeitamente, Senador 
Ney Maranhão. 

O Sr- Ney Maranhão- Nobre Senador Maurício Corrêa, 
estou ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Ex~ Todos 
sabemos que V. EX' é um Senador de oposição, mas oposição 
construtiva. Sempre que V. EX' vai à tribuna, é para alertar 
sobre as coisas boas ou ruins do Governo. Senador Maurício 
Corrêa, em primeiro lugar quero dizer a V. EX' que o Presi
dente do BNDES está convocado para dar as devidas explica
ções sobre esse problema da Usiminas, âtravés de um requeri
mento da eminente Senadora Júnia Marise, que tão bem repre
senta o Estado de Minas GeraiS. S. Ex• o convocou para 
um debate, na Comissão de Economia, teferente, juShiinente;
a esse fato que V. Ex• está falando na tribuna. Mas, Senador_ 
Maurício Corrêa, temos que privatizar. V. Ex• sabe que o 
déficit, deste ano, referente às estatais vai parã-m.ãis de 1.4, 
ou seja, um prejuízO acima de três bilhões e pouco de dólares. 
Nossas estatais, Senador, estão quebradas. V. Ex• nunca viu 

, uma estatal ser executada, os títulos protestados. Concotdo 
perfeitamente com V. EXf quando se trata de estatais de segu
rança nacional, como a Vale do Rio Doce ou a Petrobrás; 
enflm, aquelas estatais de importância para a segurança- nacio
nal. Mas queria que V. Ex• ouvisse o presidente do BNDES 
quando do debate que se realizará na Comissão-de Economia. 

.- ~- S• dará os esclarecimentos devidos a essa disputa. Respeito 

I 

o ponto de vista de V. Ex\ como, também, o da Senadora 
Jtínia Marise, do seu estado, onde está havendo essa privati
zação. Mas o Govem<_? que está aí !_l_ão é culpado por esse
déficit ou essa anomalia. Sab~mos que o mundo mudou e 
quando o Governo intervéril, com possibilidade da iniciativa 
privada comandar, está acompanhando o que está sendo feito 
no mundo inteiro. Veja V. Ex• o exemplo da China conti-=
nental, onde estive no mês passado. Lá está havendo abertura 
para o capital estrangeiro. Somos responsáveis, em--parte, 
pelo que está acontecendo aqui, Senador. São três linhas do 
art. 172 da Constituição Federal que devíamos regulamentar. 
Temos uma lei que permite somente 10% da remessa de lucro~ 
Na China comunista o controle de câmbio da República Popu
lar da China permite que o empresário estrangeiro, sócio dO 
governo chinês ou de empresas, de acordo com o art. 22, 
remeta até o total do seu lucro naquele país. No que se refere 
ao problema das noSsas estatais, respeito o ponto de--vista 
de V. Ex• Mas o Congresso Nacional tem que ajudar o Presi
dente da República no sentido de trazer para dentro do nosso 
País, Senador MauríCiO Corrêa, o capital de risco, porque 
a verdade nua e crua é uma só: pensamos que somos ricos 
demais, que somos mais sabidos e que o estrangeiro vem 
para o nosso País para nos assaltar. Temos que dar-lhe facili
dade, como o governo do México hoje está propiciando, onde 
os investimentos de capital de risco, Senador Maurício Corrêa, 
alcançaram oito bilhões e quatrocentos milhões de dólares 
no ano passado, e neste ano vai para-17 bilhões de dólares. 
E quanto a nós, Senador, apenas 475 milhões de dólares foram 
investidos neste País; até empresas nacionais estão saindo 
do Brasil para comprar empresas inglesas, para lá montarem 
platafonnas para a exploração de petróleo. Nós, do Congresso 
Nacional, temos que nos unir. Esses artigos da Constituição 
tenios que transformá-los imediatamente em lei ordinária, 
para que saiamos desse buraco, para que muitas dessas nossas 
estatais que estamos defendendo, como V. EXf está fazendo 
da tribuna, saiam do vermelho e ajudem o nosso País. Era 
o- que eu tinha a dizer a V. Ex• 

O SR. MAURíCIO CORRÊA- Senador Ney Maranhão, 
não sou infenso à privatização, sou contrário ao processtfado
tado pelo Governo para realizá-lo. 

V. Ex~ citou o Leste Europeu, a China, mas se esqueceu 
da Inglaterra que promoveu, exatamente, uma grande privati· 
zação; uma visão diferente daquela onda privatizante, que 
provocou a queda da Senhora Margareth Thatcher. 

Ninguém é contra a privatização. O qu_e não podemos 
aceitar é a forma pela qual ela está sendo feita e os critérios 
adotados. · 

Por que privatizar a U siminas, se ela dá lucro, Senador 
Ney Maranhão? Por quê? Por que vender a Usiminas com 
o preço aviltante que constam nos editais? 

Não posso admitir que isso seja únia- fornià que venha 
a aliviar o Estado brasileiro; pelo contrário, debilita-o, na 
medida em que se permite que haja esse procedimento perdu
lário com aquilo que foi construído com o dinheiro do povo 
e qué constitui um património histórico desse grande setor 
da siderurgia brasileira. 

V. Ex• sabe perfeitamente o respeito que tenho por sua 
pessoa, mas não posso concordar absolutamente com a tese 
que V. Ex~ defende, a de privatizações indiscriminadas. 

Outro dia, presenciei aqui o Senador Antonio Mariz fa
hmdo sobre um artigo do eminente jornalista Barbosa Uma 
Sobrinho, do Jornal do Brasil. Na ocasião, quase todos os 
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senadores que estavam presentes em plenário manifestaram -se· 
favoravelmente sobre a Usiminas. 

Outro dia, Srs. Senadores, não aconteceu o abS-urdo cte 
o Governo mandar para cá uma proposta de empréstimo exter
no para salvar a Embraer ,·quando o próprio Ministro de Esta
do da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques 
Moreira, consignava na sua exposição de motivos_que aquele 
pedido de empréstimo tinha a finalidade de sanear a empresa 
para que, depois, ela tivesse melhores condições de'venda? 

Ora, o Brasil, o povo brasileiro vai injetar dólares na 
Embraer para, ·depois, na hora em que ela estiver dando lucro, 
entregá-Ia a uma meia dúzia de protegidos? Isso não é justo, 
isso é um absurdo. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite:me V. -EX'-um 
aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex•, nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Maurício Corrêa, 
gostaria de apartear V. EX' Estou na fila. 

O Sr. GaribaldfAIVes Filho- Senador MauríciO Cori'éa;
quero _apenas dar uma formação rápida, porque quem viu, 
como eu, o programa HCrftica-e Autocrt1ica" da Rede Bandei
rantes, no último domingo, ficou estupefato com alnfOrmaÇao 
dada pelo empresário Antônio Ermírio de Moraes de que 
o preço que estava sendo oferecido pela Usiminas depois da 
avaliação~ era cinco vezes menor do que o. que deveria ser, 
quer dizer, houve um aviltamento no preço-, e ele fez uma l 
pergunta semelhante a V. Ex•; por que se privatizar a Usimi
nas, quando a Açominas, esta sim, está dando prejuízos, sendo 
aquele empresário? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a- V. Ex• É 
um exemplo didático a este rápido pronunciamento que faço. 

Senador J utahy Mag~lhães, ouço V. EX' com muita honra. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Fico agradavelmente surpreso 
com o tema do discurso de V. Ex~ que Sempre aborda matérias 
da maior importância. Mas, nós temos que examinar essa 
questão da privatização" para detemiinar que não somos contra 
ela. Quando veio ao Congresso a medida proVísórfã sobre 
a privatização,--o projeto de lei de conversão foi aprovado 
pela grande maioria· dos congressistas e vetado pelo Senhor 
Pre;sidente da República, naquelas partes em que determinava 
que o Congresso também participaria daquele conselho diretor 
para o estabelecimento das vendas das estatais. O represen
tjlnte dos empregados daquela estatal a ser vendida também 
téria voz para participar dos entendimentos, e isso evitaria 
circunstâncias como essa, da Usiminas. Sr. Senador, estou 
recebendo aqui -e acho que deveremos nos debruçar sobre 
a matéria - a questão das felecomunicaçõeS. O Decreto n9 

177, de 17-7-91, baixado pelo Presidente da República durante 
o recesso parlamentar, à primeira vísta parece estar indo con
tra a Constituição, derrubando uma norma constitucional atra
vés de um decreto.- É essa participação do Congresso que 
o Executivo não deseja. Temos que participar das decisões. 
Temos que acompanhar para saber se os· preÇos são justos 
e qual será a forma de venda, porque vender as ações finan
ciadas pelo próprio Governo ao comprador, não interessa. 
Acho que é preciso verificar se há razão realmente, ou se 
não é mais um benefício que se dá àquele que quer preencher 
o espaço que vem sendo ocupado pela União. Isso é que 
nós devemos examinar e não dizer, quando nós queremos 
somos contra a privatização. Não somos e nem queremos 

impedir o projeto de privatização; queremos Tmpédir é que 
se façam negócios lesivos à Nação. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Agradeço a V. Ex• o 
aparte. Com relação a esse decreto que V. Ex• citou, passei 
vários dias examinando a sua constitucionalidade e inclusive 
estou, neste momento, com o projeto. legislativo pronto para 
dar entrada, hoje airida, ou amanhã cedo~ Co_nvenci-me de 
que ele é realmente inconstitucional. Nós sabemos os critérios 
que o Governo vem adotando para dar essa concessão para 
a telefonia celular; quem ganhou no Rio de Janeiro e segura
mente quem ganhará em São Paulo. Sabemos quais os grupos 
e os direcionamentos que essas -concessões a_tirtgem. 

Logo após conceder o próximo aparte, vou encerrar, fa
zendo uma conclamação ao Congresso para que, valendo-se 
da prerrogativa constitucionãl - no caso da Usiminas tenho 
dúvidas com relação ao decreto legislativo e, por isso, apre-

--Sentei um projeto de lei. Se este tramitar em regime de urgên
cia, haverá tempo de salvação. 

Com relação ao que V. EX" acaba de dizer desse decreto, 
entendo que é atribuição específica do Congresso Nacional, 
estampada no art. 48, através de decreto legislativo: "Impedir 
os atas de exorbitância praticados pelo Poder Executivo". 

O Sr. Mansueto de Lavor - Nobre Senador Maurício 
Corrêa, V. Ex• me concede um aparte? · 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo ao SenadoL 
Mansueto de Lavor o aparte, com muito prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor .:..... Senador Maurício Cori'êa, 
a questão que V. Ex~ coloca para discussão neste Plenário 
- e o faz com bastante percuciéncia --é reãlmente atual, 
importante. É preciso que a sociedade a analise e que, nas 
duas Casas do Congresso, continuem os debates sobre as pro
postas do Governo relativas à priváti:Zãçãó. V. EX' faz uma 
ressalva que todos nós asSumimos: em tese, ninguém c! contra 
a priVatização daquilo que deva ser privatizado. O Estado 
não pode alargar o seu campo, sufocando a iniciativa privada 
~ril atividades que não dizem respeito aO interesse público 
em geral, à soberania nacional, aos pontos estratégicos da 
defesa. Mas ele pode, como sempre ocorreu aqui no País, 
ser a mola propulsora do desenvolvimento. O desenvolvi
mento brasileiro, em grande parte, foi o resultado do esforço 
conjugado do poder público COI;ll a iniciativa privada. Agora, 
o poder público quer se retirar, mas toda retirada tem que 
ser· racional. Além do mais, as conquistas históricas do povo 
brasileiro, entre ela~ o mo:nopólio da exploração do petróleo, 
não póderii ser colocadaS em discussão. Sabemos que a anun
ciada proposttt; de alteração do_ texto constitucional causou 
até a saída abrupta de um funcionário de terceiro escalão 
do FMI. Poucos dias depois, Veio o Vice-Presidente dos Esta
dos Unidos, que - esse sim - deu um verdadeiro recado 
aqui para_~ País. E S.~ disse~ !_11._esma coisa. EntãQ, agora 
se vem novamente querendo tOcar naqueles pontos: privatizar 
a Petrobrás ou alguns aspectos da exploração do petróleo, 
as telecomunicações etc. ~ão_ somos contra a privatização. 
No entanto, em primeiro lugar, é preciso que o Estado mante
nha o controle de algumas áreas estratégicas impOrtalite(paia 
a soberania nacional. Em segundo lugar, naquelas áreas priva
tizáveis, é preciso que a privatizaçãO se faça sob o estrito 
critériO do interesse público. Para iSSo, o processo tem que 
ter a mais absoluta transparência; além do mais - como seria 
ideal, mas infelizmente não está na lei -, deve estar sob 
a fiscalização permanente, ou· melhor, sob a ficença, a permis-
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sá:o antecipada do Congresso Nacional. Se não temos•o poder 
legal, atualmente, a atribuição legal de dar a permissão anteci~ 
pada, compete~ nos fiscalizar cada ato de privatiiação._NO caso 
da Usiminas, -realniente, todos os Uidicadores são de que está 
havendo uma tentativa de malversação do património público, 
mas também de toda sociedade brasileira. Por isso, uma 

ação está sendo movida por figuras da mais alta nomeada, 
da política, da literatura, do jornalismo, encabeçadas, se não 
me engano, pelo jornalista Barbosa Lima Sobrinho. Essa limi
nar deve ter o nosso· apoio. Não pretendo me alongar, emi
nente Senador. V. Ex• se referiu às aulas de privatização dadas 
aqui pelos ingleses. Pois bem, participei delas, fui pratica
mente agredido verbalmente pelo ministro do Comércio Exte
rior, naquela exposição que os ingleses fizeram Sobre a privati
zação na Inglaterra, porque leva_ntei duas questões. A primeira 
delas foi se o processo de privatização na InglateiTã- irã tãõ 
bom, tã"o correto, tão útil à sociedade, porque havia um movi
mento dos usuários-para-qUe a companhia telefónica inglesa 
voltasse a ser estatizada? O ministro, fá um tanto_jarigadO, 
respondeu que não interessaria a opinião dos usuários-, interes
saria a opinião dos acionistas, e todos os acionistãS da compa
nhia telefônica inglesa, privatizada, estavam satisfeitos. A se
gunda pergunta- e a{ vem a questão a que V. Ex~ se referiu 
- foi se o processo de privatização não estava interferindo 
na queda de popularidade da então Primeira-Ministra Marga
reth Thatcher. Aí sim. S. Ex~ veio com quatro pedras para 
cima de mim, demonstrando uma fidelidade tardia a sua Minis
tra, que caiu poucos dias depois. V. Ex~ tem inteira razão. 
S6 para complementar. Naquela ocasião, o en~ão- Ministro 
da Infra-Estrutura, Ozires Silva, falando da privatização da 
Companhia Siderúrgica Nacional, informou que não daria um 
centavo sequer para o saneamento daquela empresa, que de
veria ser saneada como estava. E, agOia~ _ c~mo presidente 
da Embraer, a primeira medida que fez foi solicitar recursos 
-inclusive com a aprovação do Senado- para o saneamento 
daquela empresa, "que será privatizada", nas suas pfóprias 
palavras. Dois pesos e duas medidas. Precisamos averiguar, 
porque até hoje não entendi essa posição dúbia e duRia do 
Ministro Ozires Silva e do Presidente da Embraer, ~ue é 
o próprio. Parabéns a V. Ex• por .seu importante pronun-
ciamento. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Por mais 
brilhante que seja o discurso- do emine:nte líder do_ PDT e 
os apartes dos companheiros, dos Senadores que o honraram 
com sua intervenção, a Mes~ sente-se no dever de alertar 
ao nobre orador que os seus cinco minutos já se fransfOrril~ram 
em 35, para deleite do Plenário. -Porém, há uma ordem do 
dia a ser cqmprida. Daí por que a Presidência apela para 
que o eminente líder conclua a sua brilhante intervenção na 
tarde de hoje. 

O SR. MAURÍCfO CORRÊA -Sr. Presidente, sei perfeF 
tamente que o Regimento Interno autoriza 5 minuto,~- para 

. o Líder, no Primeiro expediente. O Senador Humberto Luce
na, Líder do PMDB, falou tanto quanto eu, ou mais, só que 
com muito- mais propriedade. 

Sr. Presidente, vou encerrar, pode ter certeza. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência estará atenta às outras intervenções do nobre Líder 
do PMDB; para que ele, que é exe~plar seguidor do Regi
mento, também se autolimite, cumprindo a lei interna da 
Casa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Aliás, quero dizer a 
V. E~ que a forma com que o_ Presidente-dirige o tiã.balho 
tem sido de extrema lisura, porque sabe ponderar, sabe equili
brar. Sei perfeitamente que V. Ex~ só usou da campainha 
porque, realmente, o meu pronunciamento extrapolou, e mui
to, o tempo regiinental. 

Já caminho para encerrar, pedindo desculpa por não ter 
dado os apartes aos outros Srs. Senadores. 

O Sr. Humberto Lucena- Pediria apenas, Com ã perrriis
são do Sr. Presidente que nos honra, um aparte a V. Ex~ 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex• com muito 
prazer, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Ma\lrfcio Cor
rêa; nós dojs falamos em nom~ das nossas bancadas, após 
longo e brilhante discurso do Senador José Richa, que nos 
deu hoje· uma bela lição sobre a sua tese_ parlamentarista. 
Desejo dizer que ouvi o discurso de V. Ex~ e que a bancada 
do PMDB, oportunamente, vai se deter sobre ç exaQl~. da 
sua proposição. Quanto ao seu mérito, achamos -que o pro
cesso_ de privatizaçáo deve respeitar os intereSses nacionais. 
No cas_o _específico da Usiminas, realmente, trata-se de uma 
empreSa lucrativa, pois está dando bons resultados e causa 
~plCie qUe o Governo insista na sua priVatização. M3s queria 
apenas - já que V. Ex~ tocou no assunto - pedir que V. 
Ex~ - como jurista emérito qu~ _é - examinasse melhor o 
ait. 49, item V~ da Constituiçã;o Federal, onde se lê: 

• "Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional: 
V- sustar os atas normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de dele-
gação legislativa.~·"____ · 

Â mim, parece-me, realmente,_que ~proposição de, v.' 
Ex• caberia melhor num decreto legislativo, que seria uma 
decisão soberana do Congresso Nacional; do contrário; ficare
mos sujeitos à sanção ou ao veto do Senhor PreSidente dá 
República. Tenho a impressão de que a grande saíd~ que 
o constituinte de 1988 encontrou, para fortaleC"e"r o:Poder_ 
Legislativo, foi justamente essa, a de criar o poder de sustar 
atas do Executivo, através de decretos legislativos. 

O SR. MAURÍCIO ~CORRÊA- Senador Humlieito Lu
cena, agradeço a V. Ex~ Examinei essa-qúestãó, detidamente:~ 
porque a Senadora J únia Marise apresentou um projeto de 
decreto legislativo.- Só que há uma permissãO legal para O 
Presidente da República promover essas privatizações, que_ 
foi aquela matéria que votamos no início do primeiro pacote 
económico. · 

Ora, se há uma delegação legislativa, como -um projeto 
de decreto legislativo ou um decreto legislativo pode elidir:· 
ãquilo que a lei concedeu? Soffiente uma outra lei, que é_. 
da sua grandeza, é que pode revogar aquela primeira lei que 
foi feita. Agora, o tempo corispira, realmente, porque é dia 
24. Respondendo ao aparte do Senador Mansueto de Lavor, . 
gostaria de dizer que fiquei satisfeito com o seu aparte, sobre
tudo com as colocações sobre a Inglaterra, mas que, evidente
mente, só teremos sucesso com a nova tese se o nobre Senador 
Humberto Lucena, Líder da maior expressão do PMDB, ade-. 
rfr a esSa tese da -urgência, e os outros partidos que acompa
nham essa idéia de que não deve haver privatização nesse 
setor. 

De modo que, Sr. Presidente, agradeço a V. Er Não 
vou me permitir ler os dados técnicos a respeito da privatização 
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da Usiminas, e concitaria as lideranças, sobreTUdo a do 
PMDB, a que votássemos imediatamente e.sse pro)e~o. - -

No mais, encerro estas rápidas palavras, info~a~do ac;)s 
Srs. Senadores que nôs temos um texto constitucional e- que 
temos condições de evitar várias desSas at1fudes-que extrapõ~ 
Iam o poder legal regulamentar do Presidente da República . 

. É por isso que aguardo que esse projeto-de lei possa ser 
votado, para que ele vete ou sancion'e:, mas qu·e _a_ responsa-
bilidade do Congresso- seja salva, porque nós cumprtcios a
nossa obrigação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Alfonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo", pela ordem. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr Presidente, apenas para colabo
rar com V. E~, em primeiro lugar e com a-casa: Não estou 
aqui para chamar a atenção de colega nenhum, mas, re~lmen
te, se V. Ex• for consultar os Anais da Casa ·vai ver que 
dificilmente conseguimos cumprir o Regim-entO n.o---que-cbncer
ne ao horário do Expediente. 

Esse é um hábito que está se tornando inconveniente 
para a Casa, porque, evidentemente, os líderes têm direito 
a cinco minutos, mas, logo em seguida, à Ordem do Dja, 
está previsto no Regimento que os Líderes podem usar a 
palavra por vinte minutos. 

Entáo, o que quer-o fazer é mais uma conclamaçãá para 
que todos nós - e eu digo isso, porque-também poderia 
fazer a mesma coisa se falar por- vinte minutos ;......:, e V. Ex~ 
por uma questão de isoriomia e de cavalheiiismó- iria -deixar, 
certamente. Sr. Presidente, e só iniciaríamos às 17 horas e 
30 minutos a Ordem do Dia, quando há tantà gente esperando 
que decidamos questões muito importantes para o P~ís. 

QuerO somente registrar, para que nós,-líderes: faÇamos 
um esforço contribuindo para que V. Ex~ Possa." cumprir ô 
Regimento. -

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos -~Amazónii'llo Mendes- Antonio Ma

riz-- Carlos PatrocíniO- Dario Pereira ~ Fernanào Henri
que Cardoso-- Hugo Napoleão - Iram_ Saraiva--:- Irapuan 
Costa Júnior- Jonas Pinheiro -José Eduardo -José Foga
ça - José Sarney - Levy _Dias- Mªnsueto de Lavor -
Ney Maranhão - Odacir Soares '- Onofre Qtiió.an '- Ro-
naldo Aragão - Teotonio Vilela Filho. · · 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -A Mesa agra
dece a intervenção do nobre Líder, Senador Affonso Cámar
go, e fica na expectativa de que as palavras de S. Ex~ tenham 
repercussão pedagógica junto aos demais lídereS: desta Casa. 
A Mesa realmente necessita de, na ordenação dos trabalhos, 
fazer cumprir o que prevê o Regimento, iniciafldo-se às 15 
horas e 30 minutos a Ordem do Dia, a fim de que os Srs. 
Senadores possam, após votá-la, atender aos outros misteres 
parlamentares, inclusive redigindo projetas, parece-res- e-aten
dendo aqueles que demandem aos respectivos gabil}etes. _ 

Portanto, vamos prodecer à apreciação da Ordem do 
Dia. (Pausa.) . . · 

A Presidência comunica antes aos Srs. Senadores que-, 
através do OfíciO n9 318, de 12 de agosto, o Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou ao Senado o 

anteprojeto de uma nova lei de imprensa, elaborada por uma 
comissão de juristas, criada com essa finalidade. 

_ A Presidência já encamjnhou o expediente à Coniissão 
de ConstJtuiçãO, Justiça e Cídadania pã.ra que esta u examine 
e, se for o caso", o adote no todo ou em parte, ou o aproveite 
como-subsídio para as matérias em ti'amitaçáo. 

É o seguinte o ofício recebido: 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Conselho Federal 
Brasflía- DF. 

OHéio n' 318/91/Pres. 
Brasflia-DF, 12 de agosto de 1991 

Senhor Presidente, 
De inúmeras fontes chegam reclamos no sentido de ser 

editada, para o país, uma nova lei de imprensa. _ 
O ConseinoFederal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

fiel à sua vocação e ao mandamento de "contribuir para o 
aPerfeiçoamento das instituições jurldicas" (art. 18-1 da Lei 
n9 4.215/63), em novembro do àno passado constituiu- comissão 
incumbida de elaborar anteprojeto de_ uma nova lei de impren
sa. -CornptiSera~-na·o-s eininentes juriStas Evandro Liris e Silva 
(Presidente), RenéAriel Dotti (Relator), João Luiz Faria Neto, 
Leônidas Rangel Xausa, Luis Francisco de Carvalho Filho e 
Manoel Alceu Ferreira. 

É o presente anteprojeto __:_como contribuição da ordem 
ao_ processo legislativo - que, acompanhado de exposição 
de_motivos, temos a satisf'ªção de depositar nas honradas mãos 
dC Vossa ExCelência. Aceite, Sr. PreS1deiife, as mais elevadas 
expressões de nossa homenagem, e o tributo de nosso respeito 
ao Poder Legistatfvo. -

Atenciosamente-, Marcello Lavenére Machado, Presíden-
te.. 

' .. EXM' SR. DR. MARCELO LA VENÉRE MA
CHADO, M.D. PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVO-
GADOS DO-BRASIL. . 

1. A Comissão designada para elaborar um anteprojeto 
de Lei d~ Imprensa tem a satisfação de comunicar a V. E~ 
que chegou ao termo de sua missão. Está pronto o seu traba
lho, realizado nos últimos seis' meses, em reuniões sucessivas 
efetuadas em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, sob a 
noss-a ·coordenação e com a participação do professor René 
Ariel Dotti, como relator, e dos demais membros, Drs. João 
Luiz Faria Netto, Luiz Francisco da Silva Ca-rvillho Filho, 
Leonidas Xausa e Manuel Alceu Affonso Ferreira, que deram, 
todos, excelente contribuição para se chegar ao- texto final 
que hoje tenho a honra de passar às mãos de V. EX' 

2. _O anteprojeto é obra--de equipe e resultou de um 
consenso obtido após exaustivos debates entre os membros 
da comissão. Fixadas as linhas ~rais] o relator soube captar 
e exprimir o pensamento geral com a sua reconhecida compe
tência e extraordinária capacidade de trabalho. Cada membro 
da comissão abasteceu o relator de contribuições próprias, 
de acordo com a distribuição inicial das matérias. Os temas 
de natureza geral, a definição das infrações e a parte processual 
foram devidamente analisados, tendo em vista a nos~a legisla
ção anterior e_ o Direito Comparado. 

O anteprojeto é ~prOduto de maduras reflexões, de medi
tadas observações e da larga experiência dos componentes 
do grupo integrante da comissão que o elaborou. E a sua 
feição inovadora acolhe e adota posição seguida pela quase 
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unanimidade dos penalistas e ·criminólogos do mundo inteiro 
no sentido de só aplicar a prisão como pena ultima ratio, 
para os delinqüentes perigosos que ponham em risco á integri
dade de seus semelhantes. Essa tendência acaba de ser consa
grada no Congresso da ONU para "prevenção e tratamento 
dos delinqüentes" realizado em Havana, em oulUbro do. ano 
passado. 

3. Seguindo essa diretriz, a primeira grande· i:h·o\,..3Ção 
do ante-projeto é a abolição da pena de prisão para os delitos 
de imprensa, substituída pela "prestação de serviço$ à comuni
dade", pela "multa" e pela "suspensão temporária do exer
cício profissional" até trinta dias. 

4. A segunda grande novidade é q caráter reparatório 
dado à multa, em favor da vítima ou de seus sucessores, deve·nM 
do ser fixada na sentença e executuda no próprio ju_ízo da 
ação penal. 

5. A terceira mudança substancial é a que condiciona 
o exercício da ação penal à exaustão do direito de resposta. 
Se este último for atendido plenamente, de modo conipleto, 
terMse-á reparado a ofen~a e _d_ei~x:ará dç _existir razão para 
propositura de um pleito que, então, assumiria caráter i11lida
mente vindicativo. Pareceu à comissão que essa é a solução 
mais racional e civilizada para dar pronta satisfação ao ofen
dido sem as delongas de um procedimento penal, que a expe
riência tem mostrado ineficaz para atender a tempo aos confli
tos desta natureza, que trazem uma natural carga de ansiedade 
pessoal. 

6. Na parte processual, o anteprojeto retoma antiga tra
dição, restabelecendo o júri os delitos de imprensa. A lei 
que criou o júri no Brasil foi o decreto de 18 de junho e 
1822, piedsarilente para o julgamento dos abusso de fiberdade 
de expressão_através da imprensa. No Império, as leis que 
se sucederam a esse decreto, todas mantiveram a instituição 
dos jurados como foro privativo para julgar os crimes de opi
nião. E assiin foi durante mais de um século, até 1923, quan-do 
no Governo Artur Bernardes, através da Lei n9 4.743,_ de 
31 de outubro de 1923, Se retirou dO júri a competê-ncia para 
julgar os delitos de imprensa. Era um período de turbulência 
política, de agitação militar, o país sob permanente estado 
de sítio. Em 1934, cumprindo promessa de campanha para 
a Presidência da República, o governo provisório, com a edi
ção do Decreto n' 24.776, de 14 de julho de 1934, restaurou 
o júri, mas um júri míxto (escabinato), com o votO cio juiz 
de direito e de quatro jurados para os delitos de imprensa. 
Mais tarde, a Lei n' 2.083, de 12 de novembro de 1953", man
teve esse júri mixto, e-p-erdurou até a ·atual Lei n9 5.250, 
de 9 de fevereiro de 1967, que o suprimiu, passando ao juízo 
singular togado a atribuição de julgar os crimes de imprensa. 

Durante mais de 130 anos o júri julgou as infrações penais 
cometidas através da imprensa. 

O anteprojeto restãbelece o júri, coino institUiÇão plena 
e não como escabinato, porque entenderam os seus autores 
que a sociedade é o juiz natural dos delitos de opinião, que 
devem ser julgados de consciência e não através de regras 
puramente técnicas. É importante a funÇão educativa e peda
gógica da participação popular no julgamento deste tipo de 
infração. 

7. O anteprojeto volta ao princípio democrático de que 
a exceptio veritatis pode ser argüida contra qualquer pessoa 
e até a estende aos crimes de difamação. Nenhuma autoridade, 
por mais elevada que seja na hierarquia funcional, pode ficar 
a salvo da prova de alguma acusação que lhe tenha sido feita. 
Rui Barbosa, citando o padre Manoel Bernardes, lembra 1 

a propósito de situação Semelhante; a reSposta _de Çiu~.ut(i, 
rei dos Hunos, quando alguém, para beneficiar-s-e de regalia 
pessoal, alegou ser seu parente: "se provar que é parente 
d'el rey, razão é que lhe façam a força-mais alta". - _ 

O anteprojeto retirou esSe privilégio inConstitucional in
crustado na atuallei de imprensa. 

8. Os quesitos para os jurados são simplificados, cabendo 
ao juiz de direito proferir a setença absolutória ou cQndena
tóiia·: O júri dirá se o réu é-culpado ou não Culpado. 

9. O anteprojeto, que ora encaminho a V. Ex~, vai acom
panhado de uma "exposíçãO de motivos" esclarecedora e que 
será útil para sua ulterior interpretação. 

10. Desejo expressar finalmente, em meu nome e em 
nome dos meus companheiros de comissão, os- nossos agrade
cimentos pela honrosa incumbência que nos foi cometida, 
principalmente pelo seu antecessor, ilustre Conselheiro nato, 
Dr. Ophir Filgueiras Cavalcante, e, depois, por V. E:r', que 
a manteve, dando-nos todo o apoio para o cumprimento de 
nossa tarefa. Tudo fizemos para corresponder à confiança 
em nós depositada. 

Queira, Sr. Presidente, aceitar as expressões do nosso 
maior apreço, estima e consideração. 

Brasl1ia-DF, 20 de junho de 1991. - Evandro Lins e 
Silva, Presidente e Coordenador da Comissão. 

ANTEPROJETO DE LEI DE IMPRENSA 

Exposição de Motivos 

1. Em novembro do ano passado o Presidente Nacional 
da Ordem dos Advogados do Brasil Ophir Filgueiras Caval
cante, institUiu Comissão Especial para elaborar o texto de 
um anteprojeto de lei de imprensa. 

Foram designados o Ministro Evandro Lins e Silva, como 
presidente coordenador, e os_ advogados João Luiz Faria Neto, 
Luiz Francisco da Silva Carvalho Filho, Leónidas Rangel Xau
sa, Manoel Alceu Afonso Ferreira e René Ariel Dotti. A 
este último a comissão, por sugestão de seu presidente, atri-
buiu a função de relator dos trabalhos. ~-

2. A comissão reuniu-se por várias vezes no Rio de Janei
ro, São Paulo e Brasília, e colheu valisosos subsídios além 
de promover Colisllltas individuais a especialistas no campo 
jurídico e em setores da comunicação social. A partir de março 
os membros da comissão perderam a qualificada e inte_nsa 
participação do Doutor Manoel Alceu Afonso Ferreira em 
face da sua ascenção às honrosas funções do cargo de Secre
tário de Estado da Justiça e da Cidadania, de São Paulo. 

3_ A sucessão na presidência da Ordem dos Advogados 
do Brasil não interrompeu as atívidades do anteprojeto, que 
continuam até seu presente e final estágio. 

4. O documento exposto à consideração dos profissionais 
do Direito, das entidades e pessoas ligadas aos meios de comu
nicação social, do Congresso Nacional e de outras instâncias 
representativas da Nação, constitui a síntese de um ideárió 
de liberdades, direitos e garantias essenciais ao Estado Demo-· 
crático de Direito, jurado pela Constituição. Ao reverso da 
primeira impressão qUando se fala de uma nova lei de impren- . 
sa, o anteprojeto não caracteriza a intenção ou o gesto do 
poder oficial dirigido contra a liberdade de expressão do pensa
mento e da circulação desembaraçada das idéias_. Advogando 
radicalmente a soberania dos princípios ineientes :à missáõ 
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da liberdade _de informar a salvo das interdições dã. Censura, 
o presente disegno di legge jamais poderá ser considerado 
como mais uma tentativa de lei penal destinada a coib~r os 
abusos_ praticados no campo da informação. E a maior de
monstração de tal perspectiva reside na completa separação 
entre a imprensa e o Estado, através do rompimento do cordão 
umbilical que sempre ligou as doutrinas de segurança política 
dos governos à estrutura ideológica dos textos legais. ~_asta 
:onfrontar dispositivos da vigente Lei n~ 5.250,- de 9 de feve
reiro de 1967, que protegem interesses relativos à defesa do 
Estado e à hegemonia de princípios-autorifãiícis;-com o corpo 
e o espírito do anteprojeto, para se concluir que este optou 
pela supremacia de valores indispensáveis à dignidade da fun
ção de bem informar e dos objetivos essenciais 'dã imprensa· 
e outros meios de comunicação sociaL 

S. Por outro lado, não é possível questionar sobre a ne
cessidade de um lei específica para regular o exercício da 
liberdade de informação. Diante dos termos da Constituição 
e particularmente frente aos textos que tratam da liberdade 
de comunicação, e da inviolabilidade da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando Q 

direito à indenização pelo dano material ou moral, toma-se 
indispensável estabelecer através de lei ordinária as hipóteses 
factuais de violação dos mencionados valores e as formas de 
indenização. 

6. A história dos diplomas legais brasileiros demonstra 
a inclinação para destacar os abusos com~tidos ~través da 
imprensa e não as liberdades que as devem identificar. Bem 
a propósito vem o Decreto de JS de junho de 1822, com 
a rubrica do Príncipe Regente e o texto de José Bonifácio 
de Andrada e Silva, que alertava sobre a necessidade de atua
ção da "suprema lei de salvação-- pública~' para evitar que 
"ou pela imprensa, ou verbalmente ou de qualquer outra 
maneira propaguem e pUbliquem os inirtiigos da ordem e da 
tranqüilidade e da união, doutrinas incendiárias e_ subversivas, 
princípiáS desorganizadores e dissociáveis, que promovendo 
a anarquia e a licença, ataquem o sistema qu_e os :eoy_<~rs-d_este 
grande riquí~imo l.eino, por sua própria vontade escolheram, 
abraçaram e me requercr~m ... ". 

Embora a ressalva do aludido decreto no sentido de não 
ofender "a liberdade bem -ntendida_da imprensa que desejo 
sustentar e conservar, e que tantos bens tem fei:t-o à causa 
sagrada da liberdade brasílica", a vonta~e do poder e a situa:. 
ção política e institucional do Brasil daqueles tempos já esta
vam a conjurar contra: a proclamada Jiberdade. 

7. Se no crepúsct~lo da Colónia se aludia às doutrinas 
"incendiárias e subyersivas" espalhadas pela imprensa ou mes-
mo verbalmente, no início' do _período imperial não se modifi
caram os critérios, e os--m.eíõs de repressão. A Carta de Lei 
de 2 de outubro de 1823, decretada pela Assembléia Geràl, 
Çonstituinte e Legislativa, após declarar em seu primeiro arti
go -que "nenhum escrito, de qualquer qualidade, volume ou 
denominação, são suje~tOs à cen~ura, nem ãntes, nem depois 
de impressos", hostilizava, logo em seguida, aquela petição 
de princípios ao punir todos os que negassem a ve_rdade d9s 
dogmas da religião católica romana; defendessem dogmas fal
sos; excitassem o povo à rebelião tanto por ação direta quando 
por meios ihdiretos "fazendo alegorias, espalhando _descon· 
fianças" ou atacass~ a forma de Governo, a moral cristã 
ou os bons costumes. O elenco de discriminações e~ restrições 
tinha como vertente a concepção autoritária em toi"no dos 
crimes políticos e religiosos. 

8. A contradição entre a proclamação otimista doS pri
meiros dispositivos e os textos imediatos das leis de imprensa 
em nosso País assumiu conformação rotineira. A propósito, 
basta a simple~ leitura dos seguintes diplomas: Carta de Lei 
de 20 de setembro de 1830; Decreto n' 4.269, de 17 de janeiro 
de !921; Lei n' 4.743, de 31 de outubro de_l923; Decreto 
n' 24.776, de 14 de julho de 1934; Lei n' 2.083, de 12 de 
novembro. de 1953 e Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. 

- O art. I' e seu-§ 1' do diploma em vigor constituem 
o modelo bem ilustrativo desse descompasso entre a retórica 
e·o~faClual: "É livre a manifestação do pensamento e a procura, 
o reéebimento e a difusão de informações ou idéias, por qual
quer meio, e sem dependência de censuras, respondendo cada 
um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer". "§ 19 

Não será tolerada a propaganda de guerra, de· processos de 
subversão da 
ordem política e s:ocial e de preconceitos de raça ou classe" .. 

Finalmente, vale a lembrança ·da crítica desferida por 
Afonso Arinos de Melo Franco ao· apreciar o· Projeto do Go
verno n9 1.943, de 1956, sobre a nova lei de imprensa. 

Referindo-se a um dispositivo do "famigerado projeto" 
comparou-o à Obtusa e féiTea legislação bragantina e destacou 
a insconstitucionalidade ~a ~uspensão do jornal por prazos 

_ variáveis assim comO a lei' de Dom João VI fazia suspender 
a 'pUblicação até as necessárias corieções introduzidas pelo 
çen_sor {Pela Liberdade de Imprensa, Livraria José Olympio · 
Editora, Rio de janeiro, 1957, p. 121). 

9. É compreensível que a sucessão histórica do contraste 
enfi-e a declaração de liberdade e a institucionalização da -cen
sura, produzisse nos·eSpíritos mais prevenidos a natural resis~ 
tência contra as chamadas leis de imprensa. _ 

Não é estranhável, portanto, essa compreensão do prc
blem_a, se reconhecermos que a história da lei de imprensa 
em nosso País é a história da censura oficial. Esta conclusão 
torna-se mais óbvia qüando se constata a grande intimidade 
entre a legislação que reprime os abusos da liberdade de infor
mação e a~ leis que cuidam das infrações políticas. Leis de 
imprensa e leis de segurança nacional foram -concebidas e 
utilizadas como vasos comuni~tes dos regimes autoritários 
de governo e das práticas opressoras do Estado. Daí, então, 
a compreensível opOsição à existência de uma lei especial· 
pára tomar efetiva a-liberdade de informação e assegurar 
a sua prática, além de criminalizar aquelas condutas que se 
opõem a este bem jurídico. --

___ 10. O entendimento de que os crimes de imprensa de
vem ser tratados pelo Código Penal implica em reduzir subs~ 
táncialmente o generoso e complexo universo da liberdade 
de_ informação que abrange direitos e garantias merecedores 
das atenções e cuidados de um diploma especial melhor ade
quado às peculiaridades da matéria. Por outr9 lado, ignoram 
ou fazem ignorar, ós defensores de tal orientação, que os 
delitos contra a liberdade de imprimir e divulg'!r o pensamento 
e as idéias não são apenas aqueles cometidos através dos 
meios de comunicação {calúnia, injúria, difamação, violação 
da iptjmidade ), mas também, aqueles dirigidos contra os meios 
de comunicação. (destruir, inutilizar ou deteriorar maquinário, 
instrllll\entos ou aparelhos, e empastelamento de material) 
ou cqntra os administradores ou profissionais da comunicação 
social. . _ . . . _ 

· O Anteprojeto, nesta parte, inova para criminalizar con
dutas que procuram b~pedir ou -dificultar a liberdade de infor~ 
riiaçã,o, ent,re elas as- que vedam o acesso e a obtenção de 
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dados junto aos órgãos do puder público·, inclusive os -da admi
nistração in-direta ou fundacional. 

Além disso-,- a presente proposta contém especifiCidades 
característicãs'das atiV"idades rotineiras dos meios de comuni
cação- social que não poderiam, como é óbvio, ser tratados 
pelo Código Penal (princípios ger-ais, organiZação da empresa, 
responsabilidade civil, processo e julgamento, etc.). 

Entre os mais lúcidos defensores da liberdade de imprensa 
em nosso País, destaca-se a figura ímpar de Barbosa Lima 
Sobrinho. Em brilhante e alentado artigo·("Necessidade de 
uma nova lei"), o presidente da Associação Brasileira de Im
prensa afirma não ter conseguíâo "entender a atitude de jorna
listas que fazem questão de declarar que não há necessidade 
de uma lei de imprensa, pois que tudo se resolveria com 
a presença do Código Penal, em que figurariam-se os chama
dos abusos da liberdade de imprensa, a injúria, a calúnia 
e a difamação" (Arquivos do Ministério da Justiça n' 165, 
ano de 1985, p. 5). , 

11. Empenhado em mudar o- eixo de rotação do pensa
mento comprometido com a maldição das leis em geral e 
sobre a imprensa em particular, ·o-anteprojeto- tem aS suas 
premissas fincadas nas liberdades, direitos e garantiaS coSagra
das pela ConstitUição comO póntt>s de antiga e c_ontínuã linha
gem de princípiOs e atítu-des em favor da informaÇãO -liVre 
e pluralista. 

O anteprojeto pirte do raciocínio segundo o qual a liber
dade de informação é uma das garantias essenciais do Estado 
Democrátivo -de Diietto;- índentificado pelas expressões -de 
soberania, Cidadania e dignidade da pessoa humana, dos valo
res sociais do trabalho, da livre -iniciativa e do pluralismo 
político (art. 1•). 

12. O capítulO rese"I·vado aos princípios gerais constitui 
desdobramento lógico e necessáiio:_dos generoso~ princípios 
fundamentais que modelam a natureza e o sentido dos obje
tivos básiCoS da República Federativa do Brasil. 

13. No interesse de precisar o alcance de uma lei de 
imprensa, o "anteprojeto rel3.ciona os meios de comunicação 
social. Embora se rec_onhe_ça que o livro é um dos mais antigOs 
instrüiitentOs de veiculação do pensamento e da infOrmação, 
entendeu a ComiSsão de não incluí-lo na relação diante das 
peculiaridades que envolvem a sua edição e a sua circUlação; 
As ofensas à honra praticadas através do livro continuam 
sendo punidas através do Código Penal e do Código Civil. 

14. Ao declarar que a liberdade de informação, bem 
como a divulgação e a crítica dos atos do Poder Público consti
tuem "direitos inerentes e iridispensáveis aos meios de comuni
cação social", o anteprojeto reconhece a importância da publi
cidade dos atos administratiVoS- e das ãtividades dos homens 
públicos como fator de aprimoramento do regime democrá
tico. Trata-se~ sob outro aspecto, de tornar factível o texto 
constitucional que obriga a administração pública a obedecer 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade (art. 37). 

15. Uma lei de imprensa deve _declarar, expressamente, 
quais são as garantias essencias à informação livre bem como 
a abrangência da liberdade de informaÇão, a partir de três 
direitos básicos: o direito= de se informar, o direito de inforihar 
e o direito de_ ser infonnado. 

16. Nenhuma restrição poderá suscitar o disposto pelo 
art. 79 É curial que os aspectos éticos do exercício das ativida
des vinculadas aos meios de comunicação devem ser regulados 
em diploma de natureza deontológica e sob a inspiração e 
orientação das pessoas e entidades representativas ao universo 

da informação social. Mas uma lei destinada ao trato da liber
dade de informáção deve reafirmar a necessidade dos princí
pios éfíCós que mantenham e valorizem a dig~!d~de 4a pessoa 
humana, a salvo das ofensas a sua honra, intimidade, vida 
priVada e outros valores tão caros â civilização e à cultura. 

17. Por outro lado, não se poderá negar a exiStência 
de um confronto antigo e sempre renovado entre a liberdade 
de informação e os diieitOs da personalidade. Ã propósito, 
entre outros, Miguel Urbayen, Vida Privada y Inforn,ació_n; 
un conflicto pennanente (Pamplona, 1977), destaca a palpi
tante e contínua oposição entre tais bens jurídicos fundamen-
taiS: - --- ---

,A Constituição brasileira de 1988 é a grande fomentadora 
do conflito ao declarar que "nenhuma lei conterá díspósitivb 
que possa constituir embaraço à plena liberdade de infonnação 
jomalítica em qualquer veículo de comunicação social" man
dando porém obs_ervar o dispositivo que resguarda a inviola
bilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 

·das pessoas (art. 220, § 1• c.c. o art. S•, X). 
A opção em torno de uma fórmula racional sintética que 

possa compor o Iigítimo entre a informação livre e os direitos 
da personalidade, afigurou-se c_omo necessária e iritrarisferível 
por parte da Comissão que redigiu o anteprojeto. 

18. O art. 9'contém preceito que visa resguardar a liber
dade de circulação dos veículos de comunicação" social, a salvo 
da discriminação que poderá levar à falência publicações regu
larmente editadas. 

- 19. Uma lei especial destinada a tratar dos aspectos_ 
essenciais ã vida e ao funciOriameritõ dos meios de comuni
cação social não poderia prescindir de regras claras a respeito 
da propriedade e outros aspectos_ constitutivOs das empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonOra de sons e imagens. Os 
arts. 10 e 15 tratam de matérias de fundo constituciOnal e 
legal. 

20. É relevante a introdução da fórmula constante do 
art. 15. Com melhor e mais apurada técnica de redação, o 
texto ora proposto visa tomar efetiva a garantia constitucional 
da resposta, nela compreendida a retüicaçãO. 

21. No capítulo da responsabilidade civil e penal foram 
observados não somente os prfncipios que regem a -matéria 
como também detenninadas exigências fundamentais à digni-
dade científica das reações jurídicas aos ilícitos. - - -

O dogma da culpabilidade como elemento nuclear do 
delito e pressuposto- da pena foi rigorosanle"nte- observado 
no anteprojeto, que elimina oS vestfg:ioS- da responsabilidade 
objetiva ainda remanescentes no Sistema legal vigente. Aten
de-:se, com tal orientação, imemoriais brados contra a causa
Hdade cega promovente de tantas injustiças no ceriário forense 
da história. Cumpre-se, também, o disposto -pelo art. 19 do 
Código Penal, introduzido com a reforma determinada pela 
Lei n• 7.209, de 11 de junho de 1984, ao não admitir punição 
sem a existência de dolo ou culpa stricto senso. 

_ Não ob~tante a jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-:
deral no sentido de que não é inconstitucional o sistema de 
responsabilidade sucessiva, "tradicionalmente acolhido pelo 
direitO brasileiro'~ (RTJ, 771220), é necessário que o ordena
mento positivo elimine a dúvida quanto à constitucionalidade 
da fórmula da responsabilidade par cascades que incide sobre 
pessoa diversa do autor do delito e que não concorreu dolosa
mente para a sua realização. Ver, a propósito e sustentando 
a constitucionalidade da r~sponsabilidade sucessiva, o artigo 
de Evandro Lins e Silva ("Volta ao Júri, na plenitude" em 
Arquivos do 
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Ministério da Justiça, no;~ 165, de 1985) quando reconhece a 
tradição sesquicentenária de tal sistema em nossa legislação. 

22. Acolhendo, induvidosamente, o princípio da culpa
bilidade e apagando quaisquer rastros de um direito penal 
baseado na teoria do risco e da imprevisão, o anteprojeto 
consagra a responsabilidade do editor a título de culpa in 
vigilando ou in eligendo sempre que não for identificado o 
autor da publicação ou transmissão, ou no caso·de correspon
dente no exterior ou de autor fora do País. 

23. Também com a preocupação de expungir as situa
ções de injustiça material, o anteprojeto recusou-se a acolher 
o sistema da responsabilidade solidária admitido pelo § 4• 
do art. 37 da Lei n• 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, in 
verbis: "Sempre que o responsável gozar de imunidade, a 
parte ofendida poderá promover a ação contra o reponsável 
sucessivo, na ordem dos incisos deste artigo". 

Sobre este tema, reportamo-nos mais uma vez ao texto 
de Evandro Lins e Silva quando salienta: "Nessa pesquisa 
de legislação não encontramos um único diploma que tenha 
criado a anómala substituição de um autor presente, conhecido 
e idôneo por outro reponsável", E quando considera tal situa
ção "perdidamente inconstitucional" (Volta ao Júri, na pleni-' 
tudé", cit. p. 24). . 

24. A responsabilidade civil da pessoa jurídica que publi
ca ou transmite a matéria incriminada quando o autor ou 
o entrevistador estiver a seu serviço é um c-orolário lógico 
do princípio da solideriedade no campo das obrigações. 

25. O anteprojeto cumpre a CoDstitiliÇão quando torna 
efetivo o instituto da indenizaçáo pelo dano moral. O critério 
utilizado para estabelecer o valor_ da reparação é o mais ade
quado: considera o valor do piso salarial de jornalista. Trata-se 
de mecanismo enxuto e liberto das aracnídeas fórmulas que 
aparecem sob as roupagens dos indexadores, tão incertos 
quanto inseguros a exigir das pessoas em geral e do contri
buinte em particular, especial sensibilidade e pendor para 
a quiromancia e outras práticas congêneres de predição do 
futuro. 

26. O sistema do anteprójeto elimina a pena -priVativa 
de liberdade. Ao cominar a prestação de serviços à comuni
dade, de 1 (um) a 6 (seis) meses; a multa, na forma e nos 
limites previStos pelo próprio anteprojeto e a suspensão tenlpo
rária do exercício profissional, pelo tempo máximo de 30 (trin
ta) dias, o disegnodi legge atende às moderníssimas tendências 
de desprisionalização. A reforma decorrente da Lei n~" 7 .209, 
de 11 de julho de 1984, abriu o caminho das medidas alterna
tivas ao conceder autonomia penal às tarefas gratuítas em 
favor da comunidade e outra,s restrições temporárias de direi
tos. 

Relativamente aos ilícitos da imprensa, o pranteado Ser
.rano Neves advoga, com erudição e sensibilidade, a pena 
pecuniária, a fim de tornar efetiva a responsabilidade decor
rente do abuso da liberdade de informação (Direito de Impren
sa, José Busbatsky, Editor, São Paulo, 1977, p. 459). 

27. Não colhe o eventual argumento crítico -no sentido 
de que mais vantajoso seria ofender a honra alheia através 
de um programa de televisão de incomensurável audiência 
que caluniar, difamar ou injuriar à boca pequena, pois enquan
to para este tipo de crime se comina a prisão, o mesmo não 
ocorre com a outra modalidade de execução. 

A ponderação-é inconvincente, pois além da prática da 
~ustiça criminal demonstrar que as penas restritivas de direitos 
substituem largamente .a prisão nos casos da menor gravidade, 
o importane é adotar pela via da lei especial o cPtério das 

sanções alternativas à privação da liberdade. Aliás, o aconse
lhável seria também ampliar a reforma do Código Penal em 
sua parte especial, para despenalizar infrações de menor po
tencial ofensivo. 

Vale também salientar que as penas alternativas, já consa
gradas pela Constituição de 1988, caracterizam modalidades 

_especiais de resposta ao delito, superando a antiga crença 
de que somente a morte ou a prisão constituiriam penas crimi
nais propriamente ditas. 

Relativamente aos abusos praticados através dos meios 
de comunicação, é oportuna a lembrança de Thomas Cooley, 
considerado pelos pósteros como o- autor que melhor estabe
leceu o conceito de liberdade de imprensa nos Estados Unidos. 
Disse ele em sua obra Constitucional Lim.itations (Boston, 
1903), que: "A liberdade de imprensa não iinplica em com
pleta isenção tle responsabilidade para tudo o que um cidadão 
publique, nem completa imunidade para arruinar a reputação, 
ou os negócios dos Outros, tanto quanto falsidades levem a 
este resultado .•. Ou, em óiJfras palavras, nós entendemos 
a liberdade de imprensa como implicando não só a liberdade 
de publicar como a completa imunidade de censura legal ou 
punição pela publicação, enquanto esta não seja de caráter 
pernicioso (harmfull), segundo os critérios estabelecidos em 
lei"(pp. 601, 605). 

28, A multa reparatória é importantíssima- proVidência 
de reação ao delito~ A sua maior virtude é a de absorver 
a indenização pelo dano moral, atendendo-se, desta forma, 
reclamos de tempos imemoriais em favor da vftima da infração 
penal. 

29. Na previsão dos ilícitos penaiS,-o anteprbjeto adotou 
uma orientação que melhor ampara a liberdade de informação 
através dos meios de comunicação social, como também prote
ge os valores referentes aos direitos da personalidade. 

Seria ingenuidade legislativa ou distração da realidade 
resumir os delitos de imprensa às hipóteSes de calúnia, injúria 
e.difamação. 

-COmo se pode constatar, os crimesconstantc.;s do aniepro
jeto se dividem em cinco grupos: a) crimes contra a liberdade 
de informação; b) crime contra a ordem econômico-financeira; 
c) crime contra a paz pública; a) crimes contra a honra; e 
e) crime contra a intimidade ou a vida privada. São portanto 
diversos os bens júridicos afetados, posto que existem lesões 
cometidas contra os meios de comunicação e lesões praticadas 
através dos meios de comunicação. 

30. Ampliando a tutela jurídica em favor das pessoas 
morais, o anteprojeto considera criminosa a conduta de divul
gar matéria falsa capaz de abalar o conceito ou o crédito 
de pessoa jurfdi~a. 

31. Relativamente à prova da verdade, o anteprojeto 
repudia a sacralização de pessoas que, pelos seus cargos, são 
atualmente imunes à exceptio veritatis. 

32. A melhor redação técnica e a adoção de critérios 
de justiça material tornaram bem mais adequado o sistema 
da prova da verdade. A regra é a sua admissão, como se 
poderá constatar com o dispositivo que permite -a exéePtlo 
veritatis quando se tratar da difamação. Tanto o Código Penal 
como a vigente lei de imprensa restringem a prova às situações 
do ofendido ser funcionário público e a ofensa ser relativa 
ao exercício de sua~ funções. 

33. No campo da extinção da punibilidade, o antepro
jeto contém inovações muitO significativas: amplia aos crimes 
de ação pública os efeitos da retratação e do perdão; permite 
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a extinção do processo sem julgamento do mérito quando 
o.juiZ entender que a divulgação das explicações ou da resposta 
desconstitui a ofeôsa, e admite o perdão judicial nos'· casos 
de calúnia ou difamação quando houver notoriedade do fato 
imputado ou quando a sua divulgação atender a justificável 
interesse público. 

34. No capítulo reservado ao processo e ao julgamento, 
a proposta modificadora se contém na impossibilidade jurídica 
do ingresso da ação penal nos crimes contra a honra, antes 
de se exaurir a via do direito de resposta (extrajudicial ou 
judicial). 

O principal objetivo desta orientação é impedir a forma~ 
ção de processos criminais antes de escoadas as possibilidades 
de solução pelo instituto cpnstitucional da resposta, nele com
preendida a retificação. Trata-se, também, de conferir maior 
prestígio material e processual ao generoso expediente da 
resposta. 

35. Problemas relativos à competência são resolvidos 
de forma simples e eficiente. Assim ocorre quarido a publi~ 
cação ou transmissão da entrevista se verificar através de mais 
de um veículo em diversos lugares. Em tal hipótese o ofendido 

, poderá escolher o foro de seu domicílio ou do domicílio do 
ofensor. -

36. O Ministério Público tem legitimidade para adotar 
a iniciativa de pedir explicações ou a divulgação da resposta 
quando se tratar de ofensa a órgão oU funciOnário público, 
mediante representação do interessado. Porém, somente-este 
poderá avaliar o conteúdo e a forma das explicações ou da 
resposta para aceitá-las ou não. Como se infere por esta orien
tação, a honra e o conceito tanto das pessoas naturais como 
jurídicas constituem be]Js inalienáveis e intransferíveis. 

37. Foi no quadro reservado à ação penal que se tratou 
dos prazos de prescrição e decadência, posto que tanto uma 
como outra destas causas extintas da punibilidade caracterizam 
impedimentos ao exercício da ação ou da execução da conde
nação. Manteve-se o prazo de dois anos para a prescrição 
da ação penal e da condenação, vedando-se ao recebimento 
da denúncia ou queixa a força de interromper o curso da 
prescrição, contrariamente ao que dispõe o Código Penal (art. 
117, 1). 

Nesta parte, entendeu a comissão que o acusado não 
pode sofrer os ónus do retardamento da prestação jurisdi
cional. A interrupção da prescrição pelo recebimento da quei
xa ou denúncia impOrta ãmpliar o tempo de provação a que 
é submetido o acusado que nerihuma culpa tem pelas mazelas 
da justiça penal. Processo no qual não se cumprem os prazos 
estabelecidos na lei é pro-cesso que viola a garantia invididual 
do devido processo legal (CF, art. 5•, LIV). E não existe 
processo legal devido com a eternização dos pleitos. 

38. Outra proposta Criativa d_o anteprojeto se caracte
, riza pela inStituição do proc:esso unitário, isto é, da reunião 
das ações penal e civil no mesmo procedimento. Como Conse

: qüência, a indenização pelo dano moral será -pleiteada na 
própria denúncia ou queixa e-corisiStirá na aplicação de multa 

'reparatória em fã"Vói" do ofendido. 
Se a decisão-obrigando a indenização puder alcançar o 

empregador do réu, deverá ser o mesmo também citado para 
integrar o feito âesde o seu início, c-omo litisconsorte, co~ 
os direitos e garantias assegurados ao réu. 

39. As hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa es
tão melhor reguladas no anteprojeto que no sistema de lei 
de imprensa em vigor. Com efeito, além das causas gerais, 
como a inexistê~cia de crime, a extinção da punibilidade, 

a falta de pressuposto processual ou condição da ação, e a 
inépcia do pedido, a denúncia ou queixa também será rejeitada 
quando as explicações ou a divulgação da resposta forem satis
fatórias ou não se observar a regra da exaustãO do direito 
de resposta quando se tratar de crimes contra a honra. 

40. Se o réu não -for absolvido sumariÇI.mente o juiz_, 
mediante simples despacho, o remeterá a julgamento. 

41. O anteprojeto restaura o Tribunal do Júri para os 
delitos de imprensa. 

A matéria não foi inicialmente pacífica no seio da comis
são. Prevaleceu, no entanto, a proposta de seu presidente 
que em diversas oportunidades tem se manifestado por esta 
solução. Em seu artigo "Volta ao Júri, na Plenitude.,, o Minis
tro E vandro Lins e Silva iniciou a exposição com estas pala
vraS: "Quando se pretende reformular a legislação- sobre os 
chamados "delitos de imprensa", parece ter chegado a hora 
de retomar uma tradição centenária, interrompida em 1923, 
por uma lt;,i de arrocho, logo estigmatizada como "'lei infarrie", 
nome que a enodoou até a sua revogação, no ano de 1934" 
(Arquivos do Ministério da Justiça, n' 165, de 1985, p. 19). 

Outro grande defensor do Júri para os delitos de imprensa 
- e existe uma infinidade deles ~é o presidente da Asso
ciação Brasileira de Imprensa. A propósito, o seu artigo já 
mencionado ("'Necessidade de uma Nova Lei") refere que 
em nosso País a instituiÇão do Júri regeu os destinos da impren
sa por mais de um século: de 1823 a 1923; de 1934 a 1937 
e de 1953 a 1967, arrematando com esta importante conclusão: 
"E os princípios em- que deixou --de existir estãO -longe de 
valerem como exemplo ou modelo. O Tribunal de Segurança 
Nâcional de 1937 foi substituído pela Lei de Segurança, confia
da à .Justiça Militar, representando tendências que valeram 
C:Onió eclipses de liberalismo brasileiro" (loc. cit., p. 18). 

42. O texto da Constituição de 1988 relativamente ao 
tribunal popular é mais abrangente que os modelos anteriores. 
Com efeito, dispõe o art. 5', XXXVIII, que "é reconhecida 
a instituição~ do júri, com a orga-nização que lhe der a lei,· 
asseguradas: a) a plenitude da defesa; b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos vereditos; e d) a competência para o julga
mento dos crimes dolosos contra a vida". 

Nenhuma incompatibilidade, portanto, ocorre com o·es-· 
tabelecimento de um tribunal de jurados, denominado Júri; 
de Imprensa, para conhecer dos ilícitos penais praticados con-1 
tra ou através dos meios de comunicação. 

43. Houve restrições a esta solução por parte dos ilustres 
membros da comissão, Doutores Luis Francisco da Silva Car
valho Filho e Manoel Alceu Afonso Ferreira, ponderando. 
sobre as dificuldades de funcionamento do tribunal popular. 
Todos, porém, concordaram num ponto: o Júri de Imprensa 
constitui uma das fónnulas judiciárias para democratizar as 
instâncias formais de aplicação do direito e da justiça. E a 
Constituição já avanÇa neste- 'seiltído ao prever a criação dos 
juizados especiais e a ampliação dos tribunais de pequenas 
causas. 

44. O anteprojeto adota mecanismos e regras para agili
zar a prestação jurisdicional através do Júri de Imprensa. 
Neste rumo propõe-se a redução de formalidades, inclusive 
quanto ao número de jurados e de que~itos. 

45. Havendo condenação, caberá ao Juiz de Direito -es-
tabelecer o valor de ml).lta reparatória pelos danos morais 
e os honorários de advogado, se for o caso. 

A indenização por danos materiais~ deve ser pleiteada 
perante a justiça ordinária, na forma da legislação processual 
civil. 
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46. O anteprojeto não obriga o ofendido a utilizar a 
via do direito de resposta, salvo quando pretender ingressar 
com ação penal na qual se cumula o pedido de _i~_denü;ação 
pelo dano moral. Se a vítima não promover a quetxa o~ não 
exercer direito de representar, por qualquer razão, ou o ilícito 
for somente civil, o interessado poderá propor a ação civil 
autónoma, regulada pelas disposições do proc~dimento suma
rfssimo, consoante os arts. 275 e 281 do Có_digo de Processo 
Civil e perante o Juízo Cível. 

47. Várias disposições finais já integra-m a legisla_ção 
vigente e foram mantidas pelo anteprojeto com aprimora-
mento técnico e de redação. __ 

No entanto é importante destacar a restrição da_ busca 
e apreensão do' impressos, textos ou gravações eletrónicas 
de som e imagem. Tal medida excepcional somente se legitima 
quando for determinada por ordem judicial, nos .casos e na 
forma previstos em lei para a investigação ou instrução crimi
nais. 

48. Neste momento é oportuno invocar o çlássico~e_nsi
namento de Thomas Jefferson, em 1787: "Coubesse a mim 
decidir se devêssemos_ ter um governo sem jornais ou JOrnais 
sem governos, eu não hesitaria em preferir o último". O gran
de estadista referia-se à "imprensa norte.:ãm.ericã.ha tàl como 
como a conhecia, com mais ou menos trinta jóinais sem~nafs_, 
cada um deles sustentando posições políticas e partidárias 
sobre questões da atualidade. _ 

Antes mesmo da Declaração dos Direitos do_ HP!llem 
e do Cidadão, portanto, a notável afirmação em prol da liber
dade de informação tem iluminado os caminhos da prática 
da democracia e serve de referencial necessário sempre que 
se coloca em discussão o fecundo tema do papel da imprensa. 

Nos últimos tempos, o debate assume proporções mais 
amplas quando são considerados os progressos tecnológicos 
que tém contribuído não somente para a multiplicação da 
divulgação da notícia ao infinito ComOüitnbém proporciOnado 
novas fórmulas de comunicação visual e auditiva. -

Na correta observação de Auby e Ducos-Aber, a infor
mação tem como um de seus objetivos a abertura de conheci· 
mento, aproximl!fldo-se, sob este ângulo, dos processos de 
educação e ensino (l}etroit de L'infonn~tion, Paris, 1976, p. 
2). Sendo_assim, a in_formação é pre~~pO~to. nec~ssário_para 
a criaçã6 e desenvolvtmento de um diretto mtlmamente hgado 
à liberdade de manifestação do pensamento: o direito do povo 
a conhecer. 

Esta é a colocação doutrinária de Mathoau, referida pelo 
jornalista Aldo Loiodice 1 acentuando a liberdade de infor
mação como pré-condição da própria Opiriião~--de modo a 
constituir um prolongame-nto nãtural do direi_to à educação .. 

O progresso da civilização está na dependência da partici
pação de todos no~- problemas e nas soluçõés comuns, e t~l 
objetivo será alcançado na medida em que a in~ormação depu
rada e livre permita exercitar o direito de manifeStação do 
pensamento. _ _ _ _ _ . _ 

Na enfáíicã linguagem do publicista José Maria Desantes 
(La información como derecho, Madrid, 1974, p. 31), informar 
é participar e também promover a participação dos demais. 

A participação de todos os cidadãos nos assll:ntos políticOs 
e nos negócios públicos do país é um direito e um dever, 
cujo-exercício depende da liberdade de informação. 

49. O anteprojeto a respeito deste assunto jamais pode
ria estabelecer qualquer perspectiva porquanto se as~ ten
tasse estaria restringindo o mundo das formas de comumcação 

que deve gravitar pare !)l.UÍto além das leis que pretendem 
confinar-lhe a imagem e o destino. 

_ SO. _A_ Comissão E~pecial, durante o tempo de matu
ração do anteprojeto, dedicou-se intensamente à obra de revi
são e de criação de estruturas for_mai_s _que melhor se acomo
dassem às liberdades, aos direitos e às garantias que vertem 
das riquíssimas fontes de comunicação_ e da informação. 

Independentemente das erronias e das omissões que o 
presente documento contém, de um dos defeitos e~ matéria 
de elaboração legislativa ele não padece. Com efetto, a pro
posta que se oferece à reflexão maior não teve o açodamento 
que tanto compromete o trabalho científico. Desde o mês 
de novembro até ª' data de entrega do texto ao presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, os membros da comissão 
flão tiveram nenhum constranghnentO em ·rever poSições pes
soais, inutilizar esquemaS ou abandonar conceitos em favor 
de um diploma que, com o mais amplo debate e a revisão 
dos doutos e sensíveis espíritos, poSsa contribuir para o apri
mOramento d~s instituiÇões democráticas do nosso País. 

51. O conteúdo de uma "l~i de imprensa", tal como 
_tradicionalmente se tem usado entre nós, não esgota o âmbito 
do Direito das Comunicações, hoje em boa parte constitucio
nalizado. A lei fundamental de 1988 assegura a !odos o acesso 
à informação (art. 5~', XIV), bem como o direito a receber, 
dos órgãos públicos, informações de seu interesse particular 
ou de interesse coletivo em geral ( art. 5•, XXXIII). Além 
disso, dedicou um capítulo inteiro à -comunicaÇão ·social, com 

, regras como as do_art. 220, § s~ ("os meios de comUnicação 
social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de moM 
nopólio ou oligopólio"), do art. 223 (que dá ao Congres~o 
Nacional a faculdade de deliberar sobre a concessão, permiS
são ou autorização para o serviÇO de difusão de sons_ e ima
gens), e do art. 224 (que manda, ao Congresso Nacional, 
instituir o Conselho da Comunicação Social). Ne:nhuma dessas 
regras constava expressamente em qualquer das noss?-S ~nst~
tui_ções anteriores. Elas correspçn~em a uma tendencta um
versai nas comunicações, à consideração da nossa realidade, 
e à consciência cada vez maior do papel da informação como 
fonte de poder ideológico. Em obediência a essa _tendén7ia, 
buscaMse, em outros países, desconcentrar o poder 1deológ~co, -
ou ao menos diminuir os vínculos entre poder econômtco, 
poder político e poder id~ológico. Abre-s~ ~min~o ~ssim 
a veículos alternativos, cnam-se regras defmmdo dtrettos e 
deveres éticos de profissionais "dos meios de comun]caçáo c!_e 
massa. A OAB entende por isso, como tarefa inadiável, a' 
positivação dessas regras constitucio:nais e a ediÇão de um 
código de comunicações que_ garanta efetivamente, em nosso 
País, o exercício dos direitos de informar, de se informar 
e de ser informado. Este é um requisito básico pãra que haja 
opinião públfca, sem -a qual inexiste democracia. 

Brasflia-DF, 8 e agosto de 1991. - Mai"Ç!!llo Laveneere 
Machado Presidente - Evandro Lins e Silva - Presidente 
da Comi;SãO, René Ariel Dotti - Relator --João Luiz Faria 
Neto - Leôoidas Raagel Xausa - Luis Francisco de Carvalho 
Filho - Manoel Alceu Ferreira. 

LEIN• ,DE DE 1991 

Dispõe sobre a liberdade de informação através dos 
meios de comunicação social. 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
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CAPÍTULO! 
Dos Princípios Gerais 

Art. 1 ~ Esta lei dispõe sobre a liberdade de informação 
como garantia essencial do Estado democrático de direito. 

Art. 2~ É livre a manifestaÇão do pensamento e da in
formação por qualquer meio de comunicação social, indepen
dente de censura ou· licença. 

§ 1 ~ Consideram -se meios de comunicação social: 
I- jornais e revistas; - ---
II -rádio e televisão; 
III- qualquer outro veículo periódico de informação ao 

público; 
IV- agências de notícia. 
§ 2~ E vedado o anonimato. 
Art. 3' A liberdade de informação e a divulgação e 

crítica dos atas do poder público constituem direitos inerentes 
e indispensáveis aos Iileios de comunicação social. 

Art. 49- São garantias essenciaiS_ à informação livre: 
I- o acesso e a obtenção de dados junto às repartiÇôes 

públicas de qualquer espécie, inclusive entidades da adminisR 
tração indireta e fundacional; 

II - o sigilo profissional e o resguardo da fonte; 
III- o pluralismo de opinião; 
IV -a independência perante autoridades públicas; 
V- a concorrência entre os meios de comunicação so-

cial· 
'VI -a autonomia da empresa; 
VII- a inviolabilidade dos arquivos dos meios de comu

nicação social e dos locais onde são elaboradas e produzidas 
as matérias. 

Art. 59 A liberdade de informação abrange: 
I- o direito de se informar; 
II -o direito de informar; 
III -o direito de ser informado; 
IV- o direito do interessado de identificar o responsável 

pela publicação ou transmissão; -
V- o direito de resposta, nele compreendido u direito 

de retificação. -- - -
Art. 6~ Na divulgação de fatos e opiniões, os meios 

de comunicação social observarão os princípios éticos que 
mantenham e valorizem o respeito à dignidade _da pessoa hu
mana. 

Art. 79 As ofensas cometidas através dos meios de comu
nicação soCial sujeitarão os seus responsáveis à indenização 
pelo dano material ou moral, além das sanções criminais e 
administrativas. 

Art. 89 O conflito entre a liberdade de informação e 
os direitos_ da personalidade, entre eles o relativos à iD.timiR 
dade, à vida privada, à honra e à imagem, será reSolvido 
em favor do interesse público visado pela informação. 

Parágrafo único. Não caracterizam violação-dos direitos 
da personalidade: 

a) a divulgação de informação dada pela autoridade pú
blica; 

b) a divulgação da imagem ou do som colhidos em local 
público ou de acesso público; 

c) a narração e a crítica de fatos de interesse público; 
d) a publicação ou transmissão de informações colhidas 

nas Casas Legislativas e em procedimentos administrativo ou 
judicial, rassalvados os casos legais de sígilo. 

Art. 99 As empresas especializadas na distribuição de 
veículos e matérias impressas, bem como as bancas de jornais_, 

·não poderão discriminar as vendas de publicações regular~ 
mente editadas. 

CAPÍTULO II 
Da OrgaDlzação da EmpreSa 

de Comunicação Social 

Art. 10. A propriedade de empresa jornalística e de 
radiodifusão so-nora ou de sons e imagens é privativa-de brasi~ 
leiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, aos 
quais caberá a responsabilidade por sua administração e Orien~ 
tação intelectual. 

Art. 11. É vedada a participação de pessoa jurídica no 
capital social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exce

- !9 _:f de partido político e da sociedade cujo capital pertença 
exclusivamente a brasileiros. 

_ _Parágrafo único. O capital das sociedades de que trata 
este 'artigo não terá direito- a voto e limitarRse-á a 30% (trinta 
por cento) do capital social da empresa jorJ!alística ou -de 
radiodifusão. 

Art. 12. As empresas jornalísticas e de radiodifusão po
derão negociar suas ações na bolsa desde que os respectivos 
títulos sejam nominalmente identificados como de brasileiros 
natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos. 

Art. 13. Nos registras de veículos de comunicação so
cial será exigida a comprovação de propriedade da empresa. 

Art. 14. Os meios de comunicação impressos indicarão, 
em espaço próprio destacado, o nome do editor responsável, 
a data e o local de impressão bem como o endereço da empresa 
editora. 

§ 1' A mesma exigência será observada para as ativida
des relativas à radiodifusão sOnora e de sons e imagens, na 
abertura e encerramento do programa jornalístico. 
- -- § 2~ As agências de notícia estão obrigadas a registrar 
no cartório o nome do seu editor responsável. 

Art. 15. Os veículos manterão na parte editorial seção 
especial reservada à divulgação de resposta ou retificação. 

Parágrafo único. Espaço com a mesma finalidade será 
_assegurado pelas emissoras de rádio e televisão, no mesmo 
horário da transmissão que originou a resposta ou- retificação. 

CAPÍTULO IIl 
Da Responsabilidade Civil e Penal 

SEÇÃOI 
Das Disposiç_ôes Gerajs _ _ _ _ 

Art. 16. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
imprudência, negligência ou imperícia, violar direito e causar 
dano a outrem, fica obrigado à indenização. 

-Parágrafo único. A violação culposa ou dolosa dos direi
tos à honra, à intimidacle, à vida privada ou à imagem das 
pessoas, obriga à indenizaçã(_) pelo dano material ou moral. 

Art. 17~ São responsável pelos crimes praticados atra-
vés dos meios de comunicação: _ _ 

1.-_Q_o_losam~nte, o autqr da publicação ou transmis
são, nas matérias assinac!as ou por outra forma de autoridade 
identificada; 

II - Cúlposamente: 
a) o editor responsável, quando não identificado o autor 

da publicação ou transmissão; 
b) o editor responsável, no caso de correspondente no 

exterior ou de autor residente fora do País. 
Parágrafo único. O entrevistado responde pelo conteú

do da entrevista se não a contestar ou retificar nO pr::izo de 
10 (dez) dias, contados da publicação ou transmissão. 

:Art. 18. Para os demãiS crimes· ptevistciS nesta lei ap1i
ca-Se, quanto à relação da causalidade, o disposto no Código 
Penal. . 
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Art. 19. A pessoa jurídica que pu~lica ou transmite 
a matéria incriminada é, para os efeitos ciVis, solidariamente 
responsável se o autor _ou o entrevistador estiver a s_eu serviço. 

Art. 20. A absolvição do réu, com fundamento em cau
sa de isenção de pena, não exclui o pedido de indenização 
contra si ou contra ~ó Jitisconsoite. -

Art. 21. O valor da _in_denização pelo dano moral será 
arbitrado pelo juiz, nos limites de I (uma) a 200 (duzentas) 
vezes o valor do piso salarial de jornalista do local da infração. 

§ 19 Para fixação do valor, o juiz levará em conta a 
gravidade e a repercussão do dano, o grau de voluntariedade 
ou da culpabilidade do ofensor, sua situação económica e 
o seu comportamento posterior ao fato; 

§ 29 No caso de litis-ConSorte,- -o jl11i levará em conta 
a capacidade financeira da ·em-presa. 

Art. 22. Para os crimes previsto nesta lei, são comi-
nadas penas de: __ _ 

I- prestação de serviços à comunidade_~ nos lim_ites ·de 
15 (quinze) dias a 6 (seis) meses; 

II-multa, na forma e nos limites fixados pelo art. 21; 
III -suspensão temporária do exercício· profissional, no 

limite máximo de 30_(trinta) dias. 
§ 19 Fica ressalvado a cominação de pena própria parã 

a violência quando a mesma for elemento constitutivo dri 
delito. _ _ _ _ _ _ 

§ 29 A espécie e a execuÇão dos serviços em favor da 
comunidade serão adequadas às condições pessuais do conde
nado e não podem assumir caráter humilhante nem prejudicar 
a própria subsistência e de sua família. 

§ 39 A pena de multa cominada para os crimes previstos 
nos arts. 30 a 36 terá efeito reparatório e consistirá no paga
mento em favor da vítima- ou de seus suGe~sores~ da quantia 
fixada na setença e será executada no próprio juízo da ação 
penal. -

§ 4• A aplicação da multa reparatória absorve o valor 
da indenização pelo dano moral. 

§ 59 O j!Jiz poderá acrescer à multa cominada isolada
mente, a pena de prestação de serviços à comunidade e a 
suspensão temporária do exercício profissioiial quando o crime 
for praticado por motivo fútil qp. torpe, mediante paga ou 
promessa de recompensa ou o _réu for reicídente em crime 

·previsto nesta lei. _. _ 
§ 6• A suspensão referida no inciso III de.s\e artigo apli

ca-se exclusivamente aos profissionais dos meios de comuni
cação social. 

§ 79 A execução da pena não admite suspensão condi
cional 

SEÇÃO II ... 
Dos Crimes e das Penas 

Art. --23. Promove boicote contra meio de comunicação 
soCial: 

Pena:- Prestação de serviços à comunidade e multa. 
Art. 24. Destruir, inUtilizar ou deteriorar maquinário, 

instrumentos ou aparelhos utilizados pelos meios de comuni
cação social ou, de qualquer forma, empastelar material visan
do a impedir ou a dificultar as suas atividades: 

Pena: - Prestaçã~ de serviços à comunidade e multa, 
além da pena correspondente ao dano. 

Parágrafo único_. N_a_s mesmas penas incorre_quem des
trói ou inutiliza banca ou posto de venda ou de distribuição 
de impressos ou de outro material aí depositado. 

Art. 25. Constranger, mediante violência ou grave 
ameaça paga ou promessa de recompensa, administrador ou 
profissional de comunicação social, visando a impedir, fazer 
ceSsar ou dificultar as atividades de informação: 

Pena- Prestação de serviços ã comunidade e multa, além 
da pena correspondente à viõlência. 

Art. 26. Exigir, solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, vantagem indevida para não fazer ou impedir que 
se faça publicação, transmissão ou_distribuição de qualquer 
matéria: 

Pena- Prestação de serviços ã comunidade e multa. 
_ Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem faz 

ou permite que se faça, mediante paga ou promessa de recom
pensa; a publicação, transmissão ou distribuição da matéria. 
.. _ Art. 27. Impedir ou dificultar indevidamente, o exer

cfcio das liberdades de acesso e de obtenção de dados junto 
aos órgãos do poder público, inclusive os da administração 
indireta ou fundacional: 

Pena- Multa. 
Parágrafo únicó. Incide na mesma pena quem, indevi

damente, omite a existência de fato Qu presta-informa.Ç'ão 
não verdadeira. 

Art. 28. Divulgar notícias falsas que provoquem grave 
perturbação da ordem económico-financeira: . _ 

Pena- Prestação _de serviços à comunidade e multa. 
Art. 29. Incitar a prática de crime ou fazer a apologia 

de fato crimino"so; _ 
Pena- Prestação de se-i-viços à co-munidade e muíta. 
Art. 30. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente 

fato definido como crime: 
Pena- Prestação de serviços à comunidade e multa. 
Art. 31. Difamar algu~m, imputando-lhe fato ofensivo 

à reputação: _ 
Pena- Prestação de serviços à comUnidade e multa. 
Art. 32. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou 

o decoro: 
Pena - Multa. 
Art. 33. Di"vulgar matéria falsa capaz de abalar o con· 

éeito ou o crédito d~ pessoa juridica. 
· Pena- Multa. 

Art. 34. Caluniar, difamar ou injuriar a memória de 
pessoa morta: 
- - Pena- Multa. 

Art. 35. Distribuirmatériã que·conStltUã-crime preVisTo 
nesta lei reproduzida por qualquer processo gráfico, mecânico 
ou eletrônico: 

Pena- Multa. 
· Art. 36. Violar, indevidamente, a intimidade ou a vida 

privada de alguém: 
Pena- Multa. 

SEÇÃO III 
na prova de verdade 

Art. 37. A prova da verdade do fato imputado será 
argüida em eXceção ptópria, na foi'ma dos arts. 64 e 66,-vedada 
em caso de calúnia quando: 

a) o fato imputado constituir Crime de ação privada e 
o __ Qfendi<!o não tiver sido condenado por sentença irrecorrível; 

b) do fato imputado, embora constituindo crime de ação 
privada, o ofendido tiver sido absolvido por setença irrecor
rível. 

Parágrafo único. É admitida a exceção da verdade quan
do se tratar de difamação. 
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SEÇÂO IV 
Da extinção da punibilidade 

Art. 3.8. A prescrição e a decadência verificam-se em 
prazos especiais nos termos desta lei. 

Art. 39. A retratação do_ agente e o perdão do ofendido 
extinguem a punibilidade também quanto aos crimes de ação 
pública. 

Art. 40. Ao reconhecer a procedência da exceção da 
verdade o juiz declarará extinto o processso e, se for o caso, 
encaminhará peças ao Ministério Público. 

Art. 41. O juiz poderá extiõgufr o processo-Sem julga
mento do mérito quando entender que a divulgação das expli
cações ou da resposta desconstitui a Ofensa. 

Art. 42. O juiz poderá deixar de aplicar a pena nos 
casos de calúniã- ou difamação quando houver notoriedade 
do fato imputado ou quando a sua divulgação atender a justifi
cável interesse público· .. 

CAPÍTULO IV, 
Do Processso e do Julgamento 

SEÇÂOI 
Das Disposições Gerais 

Art. 43. O exerCíCio da ação penal nos casos previstos 
nos arts. :?0 a 34, está condicionado à exaustão do direito 
de resposta. 

Art. 44. O foro competente para o ajuizimento das 
medidas e açóes previstas nesta lei é o da s_ede do veículo 
·responsável pela publicação ou da transmissão. _ 

§ 19 No caso de entrevista publicada ou transmitida, 
regional ou nacionalmente, por mais de um veículo de comuni
cação, o ofendido poderá escolher o for_o do seu domicílio 
ou do domicílio do ofensor. 

§ 2' O juízo ·compelénte para conhecer do pedido de 
explicações ou da resposta também o será para conhecer dã 
ação penal que venha a ser proposta. 

Art. 45. Os procedímentos de explicações e de resposta 
terão a celeridade e a economia processuais compatíveis cám 
a sua _natureza, neles atuando exclusivamente as partes e o 
juiz. -- -

Art. 46. A ação penal será instruída com os autos do 
pedido de explicações ou de resposta. 

Art. 4 7. O pedido de explicações ou de divulgação da 
resposta será formulado pelo interessado na matéria equívoca, 
ofensiva ou errónea. 

§ 19 Quando se tratar de ofensa a órgão público, incluin
do a administração indireta ou fUndacional, ou a funcionário 
público em razão de suas funções, o interessado poderá repre
sentar ao Ministério Publico para a adoção das iniciativas 
previstas neste artigo. 

§ 29 Caberá ao interessado aceitar ou não as explicações 
ou teor da resposta, bem como desistir da representação. 

Art. 48. . O exercício do direito de pedir explicações ou 
de divulgação da resposta compete ao cônjuge,_ ascendente, 
descendente ou irmão, indistintamente, no caso de morte do 
ofendido, quando declarado ausente por decisão jUdicial ou, 
ainda, no caso do art. 34. 

Art. 49. Os prazos de prescrição e decadência para o 
exercício da ação penal somente começarão a correr após 
vencidos os prazos para pedir explicações ou a divulgação 
da resposta. 

Parágrafo único. O ajuizamento do pedido de explica
ções interrompe o prazo para o eXercíciO· do direito ·de res~ 
posta. 

SEÇÂO II 
.. Do pedido de expticações 

Art. 50. Se, de referências, alusões ou frases se infere 
qualquer dos crimes previsto-s- nos a'rfS.- 30 a 34, quem se consi
derar ofendido pode pedir explicações em jufzo. AqUele que 
se recusar a dá-las ou, a critériO do juiz, não as dá satisfato
riame-nte, responde pela ofensa. 

Parágrafo único: O prazo para requerer as explícações 
é de 15 (quinze) dias, contados da publicação ou transmissão 
e de 5 (cinco) dias para prestá-las, contados da notificição. 

Art. 51. Prestadas as explicações, o requerente será no
tificado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, podendo pedir a sua divulgação. . 

Art. 52. Corri as explicações ou sem elas, os autos serão 
entregues ao requerente, independentemente de translado. 

SEÇÂOIII 
Do direito de resposta 

Art. 53. Quem se considerar prejudicado por publica
ção ou transmissãO contendo matéria ofensiva -ou errón.ea tem 
o direito de resposta, proporcional ao agravo. 

Art. 54. O pedido de resposta poderá ser exercido dire
tamente pelo interessado, por seu representante legal ou pelas 
pessoas referidas no art. 48 ocorrendo as hipóteses ali pre
vistas. 

§ 1_9 O prazo para o -exercício extrijUdicíal do direito 
de resposta é de 10 (dez) dias, contados da publicação ou 
da transmissão. 

§ 29 O pedido será formul~do por escrito com o texto 
da resposta. 

·Ar!. 55. O prejudicado poderá requerer em juízo a di
vulgação da resposta quando: 

-T-=- ó destinatário do pedido não se manifestar no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da entrega comprovada 
do pedido; 

II-a resposta, por alteração" do texto, composição -gráfi
ca, diagramação ou horário de divulgação do meio de comuni
-~ção- não for proporcional ao agravo; 

III- a divulgaç-ão, pelo acréscimo de comentários, assu
mir o caráter de réplica. 

§ 1_9 O prazo para exercer o direito de resposta em juízo 
e de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, contados da 
data em que o meio de comunicação tiver-sidO- notificado 
para a resposta. 

§ 2' O juiz marcará o prazo de 5 (cinco) dias para o 
requerido promover a divulgação Ou alegar as razões de re-

-cusa. -
§ 39 Haverá justa causa para a recusa, quando; 
a) o pedido for impertinente ou ofensivo; 
b) a resposta ensejar resposta de terceiro; 
c) a matéria impressa ou transmitida estiver dentro de 

qualquer das hipóteses do parágrafo único do art. 8' 
Art. 56. Divulgada ou não a_ resposta os autos serão 

entregues ao _requerente para promover, se for o caso, a ação 
cabível. 

SEÇÂOIV 
Da ação penal 

Art. 51. A prescrição da ação penal dos crimes defini
dos nesta lei ocorrerá após 2 (dois) anos, contados do dia 
da publicação, transmissão ou distribuição incriminada. 

§ 1 ~ A prescrição da execução da sentença condenatória 
ocorrerá no mesmo prazo. 
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§ 29 No caso de impressos ciue hio -indiquem a data, 
o prazo começará a correr do dia em que o ofendido tomar 
conhecimento da publicação. · 

§ 39 O recebimento da denúncia- ciu- queiXã -rião "inter
rompe o curso da prescrição. 

Art. 58. O ofendido decairá do direíto de queixa ou 
representação se não o exercer dentro de 3 (três) meses, conta
dos do dia em que for intimado a receber os- autos do pedido 
de explicações ou resposta (ar!. 52 e 56) ou no caso do § 
29 do art. 59, do dia em que se esgotar o prazo para o ofereci-
mento da denúncia.- -

Art. 5~. .Aação penal será promovida: 
I - por denúncia do Ministério Público, mediante repre

sentação ·quando ·a ·ofendido for ófgão público, inclusive da 
administração indireta-ou fundacional, ou funcionáriápúblico 
e a ofensa se relacioriar Com o exercício da função; 

II- por queixa do ofendido oo·de quem tenha qualidade 
para: representá~lo nos casos dos arts. 30 a 36; --

III - por queixa- oferecida por quaisquer das pessoas 
referidas no art. 48 quando o crime for praticado contra a 
memória de pessoa morta ou que tenha falecido antes da 
queixa, ou contra a honra de pessoa ·ausente, assim declarada 
por decisão judicial; 

IV --por denúncia- do Ministério Público oo_s_ demais 
casos. 

§ 1<:> O prazo para o ofefic1Iiu:!-nto da denúncia é tie 
15 (quinze) dias, contad.os da data em que o Ministério Público 
tiver ciência do procedimento ou dos elementos necessários. 

§ 29 Se o Ministério Público não oferecer denúncia no 
praz;o legal, será admitida açã<J privada subsidiária. 

§ 3' A queixa poderá ser aditada pelo Ministério Públi
con.o.prazo de5 (cinco) dias. 

§ 4' Sob pena de nulidade é obrigatória a iiltervenção 
do Ministério Público em todos os atos da ação penal, exceto 
na sessão de julgamento do Júri de Imprensa quando se tratar 
de ação penal privada, de cujos debates participarão apenas 
os advogados das partes. 

Art. 60._ A denúnCia Ou a queixa serã iristruída com 
o exemplar do impresso· ou o avisO de preservação da matéria 
transmitida e obedecerá ao disposto no art. 41 do Código 
de Processo Penal, contendo o rol de testemunhas até o máxi
mo de 5 (cinco) e o requerimento das demais provas. 

Parágrafo único. A indenizaç-ão pelo dano moral será 
pleiteada na própria denúncia ou queixa e consistirá na iplici
ção da multa reparatóriaem favor do ofendido. 

Art. 61. Despachando a denúncia ou queixa, i:i-jU.fZ 
mandará citar o réu para 'responder, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

§ 1 <:> Se o réu nã_o for encontrad.o, proceder~se~á à citã.
ção por edital, com prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2<:> Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior 
e o decêndio assinado para a defesa preliminar sem resposta 
do réu, o juiz o declarará revele lhe nomeará defensor. 

§ 3' O empregador do réu será citado para integrar 
a ação na qualidade de litisco_nsorte se a sentença que- condene 
à idenização puder alcançá-lo. 

§ 4' O litisconsorte poderá contestar o pedido de inde
nização no prazo referido neste artigo, atuando como litigante 
distinto e com os meSmos direitos e garantias assegurados 
ao réu. 

§ 59 A revelia do litisconsorte será regulada pelo dispos
to no Código de Processo Civil. 

Art. 62. com a defesa preliminar. o réU Poderá reque
rer a produção de provas e a inquiriÇão de, no máximo, 5 

_(cinco) testemunhas. . 
_ ~-Parágrafo úriicO. Igual número de testemunhas poderá 

ser arrolado pelo litisconsorte. "-
Art. 63. O juiz rejeitará a denúncia ou· a qüeixã--apõ·s

a defesa preliminar e a contestação, quando: 
I - o fato narrado não constituir crime; 
II - as explicações ou a divulgação da resposta forem 

satisfatórias; 
m --estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou 

outra causa; 
IV - faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação penal; · 
V- não for observado o disposto no art. 43; 
VI -o pedido for inepto. · 
§ 1' Haverá inépcia da denúncia ou queixa quando a 

petição não descrever os fatos e indicar os fundamentos jurídi
cos com clareza e precisão de modo que o reú possa -exercer 
a sua defesa. 

§ 2<:> Da decisão que rejeitar a denúncia·au·queixa cabe 
recurso em sentido estrito. 

Art. 64. Além das excessões previstaS na lei processual, 
o réu e o litisccrnsorte poderão argüir a exceção da verdade 
do fato ilnputado. 

Parágrafo único. A exceção da verdade deverá ser opos
ta no prazo da defesa e correrá em autos apartados, sem 
suspensão da causa. 

Art. 65. Admitindo o processamento da argüição, o 
juiz: 

I- mandará ouvir a parte contráiüi- no-prazo de 3 (três) 
dias; 

II -designará audiência de instrução e julgamento para 
data não superior a 8 (oito) dias se não puder decidir o inci
~ente à vista dos documentos apresentados pelo excipiente 
e pelo excepto. _ _ 

Parágrafo único. As partes poderão arrolar até 3 (três) 
testemunhas. 

Art. 66. _ Da decisão que nãÕ admitir a exceção ou que 
a julgar improcedente, caberá r..ecurso em sentido estrito sem 
efeito suspensivo e se julgada procedente, caberá apelação 
do excepto. 

Art. ~7. Recebida a dep.úncia ou a queixa com ou sem 
o pedido de indenização, o juiz -marcará dia e hora para a 
d~núncia de _instrução e julgamen~o, em prazo não superior 
a 30 (trinta) dias. · - · · 

§ 1' O réu será qualificado e interrogado antes da inqui
rição das testemunhas, ouvindo~se primeiramente as arroladas 
pela acusação. - --

§ 2<:> O juiz poderá marcar nova audiéncia para conti-
D.úàção e encerramento da instrução dentro de, no máximo, 
8 (oito) dias. 

§ 3<:> Encerrada a instrução, o autor, o réu e o litiscon
sorte terão o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para as alegaçOes 
escritas. -- -

Art. 68. O juiz absolverá desde logo o réu quando se 
convencer de circunstância que exclUa o crime ou isente de 
pena o téu. 

Parágrafo único. Desta decisão caberá apelação. 
·11-rt. 69. Não havendo fundamento para a absolvição 

sumária, o ju-iz, meará.nte simples despacho, submeterá o réu 
a julgamento. 
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Art. 70. O julgamento compete a um Tribunal de Jura
dos denominado Júri de Imprensa, presidido _pelo Juiz de 
Direito que houver dirigido a instrução do processo. 

Art. 71. O Júri de Imprensa será composto de 5 (cinco) 
cidadãos sorteados dentre 15 (quinze) jurados_do mais antigo 
Tribunal do Júri da Comarca. 

§ 1' O sorteio dos jurados será feito pelo Presidente 
do Tribunal do Júri, mediante requisição do juiz do processo, 
5 (cinco) dias antes da sessão do julgamento e na presençe 
das partes, se o quíserem. O reSultado do sorteio se-rá comu~ 
nicado ao juiz do processo_ por ofício, que será juntado aos 
autos depois de ordenada a intinfação das partes e dos jurados. 

§ 29 Os jurados que, sem motivo justificado, não com
parecerem à sessão de julgamento, serão sujeitos à multa 
imposta pelo juiz que presidir o processo, de acordo com 
o que estabelece a legislação penal em vigor. 

§ 39 Os jurados não poderão escusar-se, senão pOr mo
tivo de doença 1 provada por inspcção de saúde determinada 
pelo juiz. 

§ 49 Não podem servir corijuntarttente no julgamento 
como jurados, os ascendentes, irmãos, cunhados durante o 
cunhadio, tios e Sobrinhos, sogro e genro, padastro e enteado. 

Art. 72. No dia designado para o julgamento, aberta 
a audiência e feitOs Os pregões de praxe, proceder-se-á à cha
mada dos jurados e o juiz resolverá sobre _as escusas __ que 
forem apresentadas e sobre as multas que devem ser impostas. 
Se houver número legal de jurados, mandar~ apregoar as 
partes e as testemunhas, recolhidas estas a outra sala. Se 
não houver número legal, marcará nova audiência- para o 
julgamento. -· 

§ 19 Se qualquer das partes não comparecer, com escusa 
legítima, o julgamento será adiado para outra sessão, marcada 
para daí a 5 (cinco) dias. 

§ 29 _ Se o autor da queixa não comparecer s-em motivo_ 
justificado, a ação será declarada perempta. Se for o réu o 
faltoso, o juiz nomear-lhe-á defensor. 

Art. 73. Consultados a defesa e a acusação, sucessivã
mente, poderão estas, sem motivação, recusar, cada uma, 
até 3 (três) dos jurados sorteados para o julgamento. 

Art. -74. Organí~ad9_ o T!lbun_al, o }uiz defirlr! o com
promisso aos jurados, fazerido o primeiro Jer o seguinte: -.. ·Pro; 
meto, pela minha honra, decidir de acordo com a verdade 
e a justiça". Os demais repetirãO: "AsSirit o proriteto;-~-----:-

Art. 75. Qualificado o réu, o juiz fará breve relatório 
do processo, expondo o fato, as provas colhidas e as conclusões 
das partes, sem, de qualquer modo, manifestar a- respeito 
asuaopinião. -- - -· 

§ 19 Em seguida dará a palavra à acusação e a defesa, 
sucessivamente, dispondo, cada uma, de uma hora para falar, 
prorrogável, a seu pedido, por trinta minutos. A réplica e 
a tréplica deverão ser feitas, cada uma·, em trinta minutos, 
improrrogáveis. Será comum o tempo do réu e do litiscónsorte. 

§ 29 Antes de iniciados os debates, qualquer das partes 
ou qualquer jurado poderá requerer a leitura de peças do 
processo e a audiência de testemunhas que estejam presentes. 

Art. 76. Encerrados os debates, passarão o iuiz e os 
jurados a deliberar em sessão secreta na presença do represen
tante das partes, sobre as seguintes questões: 

I - o fato imputado a-o réu constitui criffie? 
II -em caso afirmativo, o réu-é culpado ou não culpado? 
Art. 77. A cotação secreta é realizada de acordo com 

os arts. 485 a 491 do Código de Processo Penal. 

Art. 78. O juiZ lavrará em seguida a sentença de acordo 
com a decisão dos jurados da qual também constará, se for 
o caso, o valor da multa reparatória por danos morais e dos 
honorários advocatícios. 

Art. 79. Da sentença caberá apelação no prazo de 5 
(cinco)_clias 1 contados da data em que for proferida. 

Art. 80. Transitada em julgado a sentença condena
tória, o credor poderá promover a sua execuçâo nos mesmos 
autos. 

SEÇÁOV 
Da ação civil autônoma 

Art. 81. O ofendido que não pedir explicações ou exer
cer o direito de resposta poderá promover ação civil autónoma 
para haver indenização pelo dano material ou moral. 

Parágrafo único. O prazo para a apresentação do pedido 
é âe 60 (sessenta) dias, sob peria de decadência, contadOs 
a partir da data da publicação ou da transmissão. 

Art. 82. A petição inicial, instruída com exemplar do 
impresso ou o aviso de preservação da matéria transinitida 
obedecerá o disposto no Código de Processo Civil. 
_ Art. 83. A ação civil autônoma, proposta no juízo civil 
competente, será regulada pelas disposiç6es do procedimento 
surnaríssimo, conforme os arts. 275 a 281 do Código de Pro-
cesso Civil. --

CAPÍTULO V 
Disposiçõés finais 

Art. 84. As empr~sas de radiodifusão e de sons e ima
g~~ _devem conservar em _se~s arquivos, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias: os origin-ais de matériãs e demais textos jorna
lísticos. 

§ 19 OS programas de debates, entrevistas e outros que 
não ~enham textos prévios, devem ser guardados e conser
vados pelo prazo de 5 (cinco) dias para as emissoras de rádio 
e televisão de até 1 (um) kw e 15 (quinze) dias para as demais. 

§ 29 Se notificadas extrajudicialmente, por qualquer 
meio comprovável, as emissoras de rádio e televisão serão 
obrigadas a conservar intactas em seus arquivos as gravações 
de programas à disposiÇão da justiça pelo prazo de 60 (sessen
ta) dias. 

§ 39 O -disposto no parágrafo an-tei'ior aplicã-se à-s trans
missões compulsoriamente instituídas em lei, inclusive as de 
responsabilidade dos partidos políticos; e dos Poderes daRe-
pública. · , 

A:ft. 85. A busca e apreensão de impressos, textos ou 
gravações eletrônicos de som e imagem somente é admitida 
por ordem judicial, nos casos e na forma previstos na lei 
para a investiga-ção ou instruç-ão criminais~ --

Art. 86. Além da presente lei, as empresas concessio
nárias ou permissionárias de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens estão submetidas ao regime da lei especial que 
as_ regula e às Sanções nela previStas. 

Art. 87. Aplicam-se as normas legais de caráter geral 
no que não contrariem com a presente lei. 

Art. 88. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias 
após a sua publicação, revogadas as disposições em -coritrário, 
especialmente a Lei n' 5.250, de 9 de· fevereiro de 1967. 

Brasília-DF, de de 1991. -170' da Independência 
e .103• da República. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica ao Plenário que a Hora do Expediente da 
sessão de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, será deâicada 
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a r~y_erenciar à memória -do ex-Senador Pompeu de Sousa, 
de acordo com o requerimento do Senador Fernando Henri
qu~_Cardoso, aprovado em 12 de junho último. As Tnscrições 
estão abertas aos Srs. Senadores que desejarem usar da pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica também ão Plenário que deferiu, Hd referen
dum da Corrtissão-Diretora, o Requerimento de Informações 
n•439/91, do Senador Júlio Campos, ao Ministério da Infra-Es
trutura. 

O SR. PRESID~ENTE (Mauro Benevides)-,... Sobre a me
sa, ofício que será lido pelo Sr. I• Secretárió.-

É.lido o seguinte: 
PS-GSE/ 197/91 

A Sua EXcelência o Senhor 
Senador Dirceu Carneiro 

Brasília, 12 de agosto de 1991. 

DO. Primeiro ·secretário do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Secretário, 
Tenho a honra de participar a Vossa Excelência ter sido 

constatado erro manifesto nos autógrafos do Projeto de Lei 
n• 1.390, de 199!, que "dispõe sobre antecipação a ser compen
sada quando da revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos, corrige e reesfrütiiia: tabelas de vencimentos, e dá 
outras providências", encaminhado para revisão dessa Casa 
em _9 do corrente mês, na parte referente ao art. 19 , parágrafo 
úriico dq projeto. 

Dando,ç;onhecimento do fato a Vossa Excelência, solicito 
se digri.e Ordenar as providências necessárias no sentido de 
·proceder à seguinte retifiCação: 

· Onde se lê: 

gama Seguinte emenda ao texto do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias: 

Arl. O caput do arf. 2'e o arf. 3•, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, passam· a vigorar Conf·a seguinte 
redação: 

"Ar!. 2• No dia 21 de abril de 1992 o eleitorado deter
minará, mediante plebiscito, a fofma (república -ou mo
narquia constitucional) e o sistema (parlamentarismo ou 
presidencialismo) que devem vigorar no País. 

Art. 39 A revisão constituçional, a ser procedida 
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, em sessão unicameral, deverá realizar-se no 
período compreendido entre os dias 15 ele fever~iro e 
30 de junho de 1993, podendo prorrogar-se, excepcio
nalmente, por 30 dias." 

Justificação 

A antecipação do plebiscito e a fixação das datas do início 
e término da revisão constitucional se justificam pela necessi
dade de racionalizar o calendário políticO-eleitoral até o final 
de 1994. 

Como se sabe, há quatro grandes eventos programados 
para o -período: a escolha dos Prefeitos e Vereadores, a 3 
de outubro de 1992; o plebiscito, marcado para 7 de setembro 
de 1993; a rev.isão constitucional, que a Cons_tituição Federal 
ma-ndou fazer cinco anos após-a sua promulgação; e as eleições 
para Presidente da República, Governador de Estado, Sena
dores, Deputados Federais e_ Deputados Estaduais, em 3 de 
outubro de 1994. 

Cada um desses eventos, entretanto, não pode ser avalia
do isoladamente, mas em conjunto, a partir de suas respectivas 
repercussões políticas, que se interpenetram. 

Tome-se como exemplo a escolha do futuro Presidente 
"Art. 19 ··-·~····· .. ·~········· .. ·----~--··•·u··--~---. ........ da_ República. Pela dimensão maior e importância do pleito, 

Parágrafo único. O percentual de reajuste a _que . 
se refere 0 caput deste artigo incidirá fambém sobre as os diversos candidatos Já estarão praticamente definidos --:-
tabelas constantes nos anexos desta lei e sob os valores e em campanha-, desde meados de 1993, antes até. 
explicitados nos arts. 69, 16, 21 e 27_" · Ora, é fácil perceber que, num clima marcado pelo passio-
Leia-se: - nalismo que costuma reger tais campanhas, não haverá condi-

"Art. 19 ··········~····---····~······-----·~-~.,~~ 
Parágrafo único. O percentual de reajuste a que_ 

'·_.se refere"'o caput deste artigo incidirá também sobre as 
tabelas constantes nos anexos desta Lei e sob os valores 
explicitados nos arts. 69, 16, 20 e 26." - -

· Ap:çoveito a oportunidade para renovar a Vos.sa _Exce-
lêhcia: protestos de estima e apreço. - _ _ 

Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) - O ofício 
que acaba de .ser lido vai à Comissão de Assuntos E.cQnómico$ 
par~ ser_anexado ao processado do Projeto "de Lei da Câmara 
n• 57, de 1991. . ~ 

Sobre a mesa, proposta de emenda à ConstitUição que 
será lida pelo Sr. 1• Secretário. ~ 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO 
N• 14, DE 1991 

Altera a redação do caput do art. 2• e o art. 3• do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos.do § 3• do ar!. 60 da Constituição Federal, promul-

ções de o eleitor decidir e escolher, com a insenção e a tranqüi
lidade desejáveis, a forma e o sistema de governo de sua 
preferência. 

Para evitar que a consulta popular acabe comprometida, 
não seria solução dilatar os mandatos ou modificar a data 
dos pleitos. Resta a possibilidade de antecipar o plebisCitO. 

A fixação do dia 21· de abril de 1992 tem a vantagem 
de tornar o plebiscito eqüidistante também das eleições muni
cipais de outubro do ano vindouro, cujo processo, a rigor, 
é deflagrado seis meses antes. _ _ __ . . 

. Quãbtó -à revisão constitucii::mal~-há maiores razões para 
antédpá-la. Se, do ponto de vista político, nada aconselha 
a Sua realização junto com a campanha presidencial, sob o 
aSpecto técnico é de toda a conveniência preparar o PaíS e: 
seus dirigente para as modifiéações consequentes à resposta 
popular. 

Na hipótese de vencerem a monarquia e o parlamen
tarismo, ou somente o parlamentarismo, há necessidade de 
se refOtn:J.I}.lar_o_~rcabouço institucional, desde o aparelho bu
rocrático até a legislação partidária e eleitoral. Relativamente 
a esta, quaisquer alterações devem anteceder em um ano, 
no--mínimo, o pleito ao qual se referem. Como então, realizar 
as eleições, se o atual sistema_ de governo for efétivamente 
substituído pelo parlamentarismo? E se se adotar o voto distri-



4776 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Ago8to de 1991 

tal, ao invéS do proporcional, ainda que mantido o presiden
cialismo? - --- - -

Por outro lado, considerando-se que a revisão constitu
clonai não pode ser prolongada indefinidamente, a p"révia 
determinação da data de seu final se mostra conveniente e 
necessária. -

Antecipados o plebiscito e a revisão, sem prejUízo das 
eleições marcadas pela própria Constituição Federal, o País 
pode - e deve - con_tinuar trabalhando sem sobressaltos, 
dentro da normalidade democrática. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - José Richa 
- Dirceu Carneiro- José Fogaça - João Calmou- Jutahy 
Magalhães- Francisco Rollemherg- Julio Campos- Almir 
Gabriel - Gerson Camata - Moisés Abrão - Manricio Cor
rêa - Alexandre Costa - Carlos Patrocínio - -Esperidião 
Amin - Ronaldo Aragão - Cid Sabóla de Carvalho - Gari
baldi Alves Filho - Chagas Rodrigues - Rachid Saldanha 
'Derzi - Mário Covas - Affonso Camargo - José Eduardo 
'- Marluce Pinto - Magno Bacelar - Nabor Júnior - Meira 
'Filho - Guilherme Palmeira - Beni V eras - Louremberg 
Nunes Rocha- Divaldo Suruagy- Lourival Bapllsta- Pedro 
Simon. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A proposta 
de emenda à Constituiçãcn[ueacaba de ser lida está sujeita 
às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes 
do Regimento Interno~ __ 

Os senhores líderes deverão encaminhar à Mesa os nomes 
dos integrantes de suas bancadas que deverão compor, de 
acordo com a proporcionalidade partidária, -a ·conlissão de 
16 membros incumbida do exame da matéria. -

Dessa comissão, que-a--Presidéncia designará dentro de 
48 horas, deverão fazer parte, pelo menos, sete membrOS! 
titulares da Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania. 
A comissãO terá o prazo de trinta dias, impi'oi:Togáveis, para: 
emitir parecer sobre a proposição. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me-. 
sa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1' Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 279, DE 1991 

Acrescenta parágrafo ao art. 1~> da Lei n~ 4.090, de: 
13 de julho de 1962 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Passa a vigorar-acrescido do seguinte dispositivo 

o art. I' da Lei n' 4.090 de 13 de julho de 1962: • 
"§ 3" Será consideradO cOMO- de-- Serviç-o o pirfodO 

de afastamento do empregado que estiver em_gozo de 
3UXI1io-doença, quando inférior a seis ffieses." -
Art. 29 Esta lei entrará eni vigor na data de sua publi~ _ 

.cação. 
Art, 3"' Revogam-se _as dispOsiÇões em contrãii:O.-

Justificação 

A Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu: 
a gratificação de Natal (mais conhecida como-déçimo terceiro' 
salário) em favor dos trabalhadÕres, prescreve: 

"Art. 1"' No mês de dezembro de cada ano, a todo 
empregado será paga, pelo empregador, uma gratififaÇão
~alarial, independentemente da remuneração a que fizer 
JUS. 

§ 19 A gratificação corresponderá a 1112 aVos da 
- remuneração devida em de"zembro, por mês de serviço, 
- do ano correspondente. 

§ 2' Afraçãoigüalousuperiora 15âiasdetrãbalho 
será havida como mês integral para as-efeitos do parágrafo 
anterior.'' 
Posteriormente, por iniciativa do atuante Deputado Floriw 

ceno Paixão, a Lei n' 4.281, de 8 de novembro de 1963, insti
tuiu em moldes semelhantes abono para os beneficiários -da 
previdência social nestes termos: 

"Art. 19 Fica criado em caráter permanente, para os 
aposentados e pensionistas dos Institutos de Aposenta
doria e Pensões, um abono especial correspondente 1112 
do valor anual da aposentadoria ou pensão que o segurado 
ou seus dependentes tiverem percebido na respectiva ins
tituição. 

Parágrfo único. A imJ?OftánCi:i á que ·se·refere ·este 
artigo será paga até o dia 15 de janeiro do exercíCio 
seguinte ao vencido. 

Art. 2o O abono de que trata a presente lei é exten
sivo a todos os segurados que durante o ano tenham 
percebido auXIlio-dOença por mais de seis meses, ou a 
dependentes seus, por igual período, tenham percebido 
auxt1io-reclusão." 
Conseqüentemente, em face da legislação citada o traba

lhador que, durante o ano, em virtude de enfermidade se 
afas,ta por -período igual ou superior a seis meses, embora 
perca o direito a uma parte do chamado décimo terceiro salário 
'recebe, em compensação, o abono devido nos termos do art. 
2"' da Lei n"' 4.281, de 1963. Tal não ocorre, entretanto, com 
aquele que adoece e fica impossibilitado de trabalhar durante 
menos de seis n::&ses. Neste caso, como vimos, perde_ 12arte 
do décimo terceiro salário e não faz jus ao .. ãbono devido 
aos aposentados. 

O projeto, assim, visa reparar tal injustiça, conSiderando 
·como de ~f~tivo exercíciO o período de afastamento, por enfer-
1midade, por período inferior a Seis meses, evitando, desse 
·modo, que o trabalhador enfermo sofra redução na sua gratifi-
cação de Natal ou décimo terceíro salário. -

Aliás, de longa data, o tempo de afastamento do trabalho 
pela mesma razão já vem sendo considerado, para fins de 
aposenta-doria e _outros benefícios previdenciários, como de 
efetlvó exeféíciõ, o que é, ComO no caso'- da presente- propo
siÇâõ, plenamente justificável. 

. Salà das Sessões,T3 de ogosto de 1991. -Senador Fer-
nando Henrique Cardoso. 

(A Çomissáo de Assuntos Sociais -- decisáo termina
tiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1991 

Dispõe sobre a criação e o lançamento do selo comemo--
-- - -ratívo dos 160 anos da fotografia no Brasil e dá outras 

providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É criado o selo comemorativo dos 160 anoS da 

fotografia no Brasil. . 
. Pa~ágrafo único-.~ O selo deverá trazer estampada a efí

gie_ do mventor frances Hercule Florence e a do pesquisador 
'brasileiro Correa de Mello. 

Art. 29 As providências e normas para a criação do 
selo serão estabelecidas pela EBCT - Empresa Brasileira 
.de Correios e "I:elégrafos. 1 
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Art. 3• É fixada a data de 15 de agosto d~ 1992 como 
dia do lançamento do selo em todo o País, a ser promoyidó 
pela EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
e pelas entidades representativas da categoria profissional dos 
fotógrafos. 

Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data- de sua publi
cação. 

Art. 5<:> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei propõe a criação e o lançamento 
do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia _no Brasil 
como forma de prestar justa homenagem ao inventor da foto
grafia, o fiincês Hercule Florence, e ao pesquisador dp pro
cesso de fixação de imagens, o boticário e bOtânico Or3sTieiro. 
Joaquim Correa de Mello. 

Lançando mão da câmara escura e das propriedades quí
micas do nitrato de prata - princípiOs ainda hoje básicos 
na reprodução fotográfica- Florence realizou suas pesqu~sas 
no Brasil, designou o novo processo pOr "fotografia" e repro
duziu uma imagem--negativa da vista de sua janela na Vila 
de São Carlos, atual Campinas, em agosto de 1833. . ·· 

Já o boticário brasileiro Correa de Mello, mais tarde 
·celebrizado como botânico, aperfeiçoou· os estudos sobre as 
propriedades do nitrato de prata e sua fundamental aplicação 
no processo fotográfico, ·chegando, posteriormente, ao conhe
cimento do fixador, recurso indispensável ao procedimento 
de registro de imagens. 

O selo comemorativo ao estampar as figuras dos dois 
pesquisadores/inventores prestará justa homenagem àqueles 
que lançaram as bases para o aperfeiçoamento da fotografia, 
indispensável veículo de documentação do nosso tempo. O 

. lançamento do selo e do respectivo carimbo, terá lugar no 
dia 15 de agosto de 1992, e divulgará pelo País, em progra
mação a ser estabelecida pela EBCT, o papel fundamental 
desempenhado pela fotografia na preservação da nos_a história 
e da nossa memória-._ 

. Estas as raz~es justificadoras do presente projeto de lei, 
para cuja aprovação contamos com o apoio de nossos ilustres 
pares. __ . .. ... . . _ , ----'-

Sala das Sessõ_e_s, 13 de agosto de 1991.-Senador Odacir 
Soares. ' . - -

(A Comissão de Educação --decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 281, DE 199f 

Dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Fotógrafo", 
oficializa no Brasil o "Dia Mundial da Fotograf'IS." e dá 
outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
M· 19 Fica instituído o "Dia Nacional do Fotógrafo", 

·a. ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto. 
Art. 29 Fica oficializada, no Brasil, a ·comemoração ~o 

"Dia Mundial da Fotografia", celebrado anualmente no dia 
19 de agosto. ·- -

Art. 3• É criada a figura do patrono do fotógrafo e 
da fotografia no Brasil, na pessoa de Hercule Floren_ce, inven-
tor da fotógrafia. -

Art. 4"' Esta lei enlra em vigor na ·data de sua publi~ 
cação. 
· Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 

O objetívo do presente projeto de lei é abrir espaço nó 
calendário brasileiro para as comemorações do "Dia Nacional 
do Futógrafo" e para o "Dia Mundial da Fotografia", este 
último já comemorado extra-oficialmente, no País, pelos pro
fisSionais dã área~ As datas fixadas neste projeto induzem 

-à prestação de homenagem a uma categofia de documen
taristas e de produtores de cultura presentes em todos os 
grandes acontecimentos do nosso tempo: o fotógrafo. 

Com efeito, o trabalho de documentação fotográfica há 
muito deixou de ser um mero recurso visual de caráter circuns
tancial para se tornar um meio efetivo de -registro histórico, 
veículo de ftxação da memória nacional. 

Em conseqüência, é justa e oportuna a escolha da figura 
de Hercule Florence como patrono da classe. Nascido na Fran~ 
ça, Florence veió para o Brasil ainda muito jovem e,. aqui, 
desenvolveu a pesquisa que o levaria a descobrir a primeira 
fórmula de fixaç-ão -de imagens, tendo designado o Pt:'Ocesso 
por "fotografia" a 15 de agosto de 1932. 

É justo, pois, que a par do reConhecimento pátrio da 
comemoração de caráter mundial do dia dedicado à fotografia, 
fixada em 19 de agosto de cada ano, o Brasil possa render 
suas próprias homenagens ao profissioriã.l da área, no dia em 
que o célebre inventor franco-brasileiro registrou, pela primei
ra vez, a palavra "fotografia" em solo nacional. 

É, pois, meritório o preseri:te projeto de lei e, como tal, 
esperamos seu acolhimento pelos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. -Senador Odaclr 
Soares. 

{À Comissão de Educação- decisão terminativçz.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetes 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes . 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 444, DE 1991 

~--Requeremos urgência, nos termos do art. 33.6,_alínea c, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 53, de 1991, que cria o Tribunal Regional do Trabalho 
da 20• Região. 

• Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. -..,. Francisco 
Rollemberg - Albauo Franco - Lourival Baptista - Esperi
dlão Amin - Rachid Saldanha Derzi- Hugo Napoleão
Alfonso Camargo - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Jutahy Magalhães - Maurício Corrêa- Divaldo Suruagy 
- Garibaldi Alves Filho - Magno Bacelar - Odaclr Soares 
- José Fogaça - Marluce Pinto - Oziel Carneiro - Moisés 
Abrão- José Eduardo - Nelson Wedekin - Chagas Rodri
guêS- AmirLaudo- Melra Filho- Áureo MeUo- Viilmlr 
Campelo - Teotonlo Vilela Filho - Cid Sabóia õe Carvalho 
---João Calmon - Ronaldo Aragão - Beni V eras - João 
Rocha - Henrique Almeida - José Sarney- Nelson Carneiro 
- Ronau Tito- Carlos D'Carli- Nabor Júnior- Alexandre 
Costa - Marco Maciel - Guilherme Palmeira - José Richa 
- Josaph Marinho- Pedro Simon- Jonas Pinheiro - Couti
nho Jorge - Ruy Bacelar - Eduardo Suplicy - Raimundo 
Lira - Elcio Álvares - Antônio Mariz - Ney Maranhão 
-, .. Lavoisier Mala - Hydekel Freitas - Lucídio Portella -
Almlr Gabriel. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
mento que acaba de ser lido será submetido à deUberação 
do Plenário; após a Ordem do -Dia, nos termos do ãrt. 340, 
II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente._ 

Passa~se ã 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA -

N• 28, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arf. 172, 
II, d, combinado com o art. 353, parágrafo único, do 
Regimento Interno). 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 28, de 1991 (n' 2/91, na Casa de origem), de inicíatfva 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano 
Nacional de Informática e Automação- PLANIN, tendo 

PARECERES, sob n' 247, de 1991, e de Plenário, 
das Comissões - -

- de Educação, favorável ao projeto, contrário à 
Emenda n9 2 e solicitando o -exame pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania das Emendas de n9$ 

1 a 4. 
- de Assuntos Econôridcos, favorável ao projeto 

e â Emenda de n9 4, na forma do substitutivo que oferece, 
e contrário às Emendas de n95 1 a 3. 

- de Constituição, Justiça e Cidadarda, favorável 
às Emendas de n~ 1 a 4. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir So3.res~ - - -

O SR. ODACIR SOARES (PFL _;__ Rô - Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dada a relevância 
da matéria e a sua complexidade, quero requerer a V. Ex•, 
com fundamento no parágrafo úriico do art. 345 do Regimento 
Interno do Senado Federal, o adiamento da votação da maté
ria por 24 horas, incluindo-se, portanto, a mesma matéria 
na Ordem do Dia da sessão de amanhã. 

Este é _o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_ A Presi-
dência solicita a manifestação das lideranças. 

Diante da solicitação do nohre Líder do PFL, nobre Líder 
do PMDB, o que entende V. Ex• do pedido do Senador Odacir 
Soares? 

O Sr. Humberto Lucena -S. Ex• solicita o adiamento, 
para amanhã, da votação do projeto relacionado com o Planin. 
Sr. Presidente, nós estamos de acordo com o adiamento. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~s) - Como vota 
o Líder do PTB, Senador Affonso Camargo? 

O Sr. Affooso C amargo - De acordo. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides)- Como vota 
o Líder do PSDB, Senador Fernando Henrique Cardoso? 

O Sr. Fei-nando Henrique Cardoso -::--Sr. Presid~rit~ 1 _a 
matéria é muito importante, e se o Líder do PFL -pede o 
adiame!lt? por 24 horas, não vejo razão para nega:r.· · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Como vota 
o Líder do PRN? 

O Sr. Ney Maranhão- De acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como-vota 
o Líder do PT? ~ ~ 

O Sr. Eduardo SupÚcy-- De acordo, Sr. Presidente." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota 
o Líder do PDC? 

O Sr. Epitácio Cafeteira- De acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ·--,- ÇomovQta 
o~ Líder do PDS? ~ · ~ 

O Sr. Oziel Cal-neirO..:..:... De acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_Como vota 
o Líder do PDT? 

" -o- Sr. Maurício Corrêa -Sr. Presidente, gostaria de 
deiXar claro que o PDT é favorável, o SenadOr bd:aCir _SOares 
já havia falado comigo, vamos ter un_fa reuni~<;> p_ai-4 aCertar 
as arestas. De modo que o PDT se ID:ailifesta favoravelmente. 

-.-O PDT, também, pela palavra do seu nobre Líder, Sena
dor Maurício Corrêa, se manifesta favorável ao adiamento 
por24 horas. ~. . 

A Presidência, então, diante da manifestação Ç!Js-Hc;t~an
ças e, tendo em vista o requerimento do nobre_ Líder_ ~enador 
Odacir Soãi"és, retira a matéria de pauta, nos ternios do dispos
to no art. 345, parágrafo úriico, dt>ReginiCi:tto IDtein&. A 
matéria deverá fig~rar na Ordem do Dia d_a sess~o d~ a~ap.hã: -. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) . ..,.:. Item 2:· 

VotaçãO, em turno único, do PiO]etO-de Lei da Câmara 
~ n' 19, de 1990 (n' 2.082/89, na Casa de origeiii), que 
acrescenta parágrafo ao art. 268 do Decreto-Lei n' 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, 
tendo: - - ' , -, 

PARECER, sob;,_-, 192,~ de 1991_- ci~ conilisão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao 

projeto, ·nos termos-do substitutivo que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessãO de nove 
do corrente. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs .. Senadores que o aprovam q:Ueirahl'pettb.anecei' 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projetb~ 
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de ser· redigido 

o vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N' 1-CCJ 

.(Substitutivo do relator ao PLC n• 19/90) 

"Acrescenta parágrafos aos arts. 4~ e 268 do Decreto-Lei 
n• 3.689, de 3 de outubro de 1941, - Código de Pra<esso 
Penal." 

O Congresso Nadônal decreta: -
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Art. 19 Acrescente-se ao art. 268- do Decreto-Lei n~' 
3-689, de 3. de outubro de 1941 -Código de Processo Penal 
-, o seguinte parágrafo: -

"Parágrafo úniCo. Na ação penal por crime contra 
os direitos hum_anos constituciorializados, cometidos com 
abuso de poder ou violência à pessoa física, e nos em 
que ·o delito deu causa a clamor público por conivência, 
omissão, interesse ou participação de autoridade capaz 
de influir na apuração da verdade desde o inquérito poli
cial, a Ordem dos Advogados do Brasil ---, OAB será 
admitida como assistente do Ministério Público; iridepen
dentemente da manifestação de vontade do ofendido ou 
do seu representante legal, assegurando-se-lhe o uso da 
via recursal conferida ao titular da pretensão punitivã.." 

Art. 29 Acrescentem-se dois parágrafos (transforman-
do o atual parágrafo único em § 1•) ao art. 4• do Decreto-Lei 
n• 3.689, de 3 de outubro de 1941, - Código de Processo 
Penal: 

"Art. 49 ·············~··•u••·•···················----~-···M···· 
§ 1' ············· ······-······--·····---···············-······ 
§ 2~" A competência será necessariamente tranfêrida 

por designação da chefia de polícia nos casos de omissão 
comprovada ou de clamor público por suspeita de omissão 
da autoridade policial em princípio competente. · · 

§ 3• Em todas as hipóteses de infrações penais que 
envolvam participação ou interesses das autOridades poli
ciais ou administrativas competentes, o inquérito será 
necessariamente acompanhado por representantes do Mi
nistério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil 
- OAB especialmente designados para tal fim." 

Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrárió~-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto-de Lei da Câmara 
n• 52, de 1990 (n' 6. 763/85, na Casa de origem), que 
proibe o transporte de presos condenados ou à disposição 
da Justiça em transporte coletivo, tendo: 

PARECER sob n• 191, de 1991, da Comissão. 
. -. de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitu

cionalidade e juridieidade, com Emendas n• 1cCCJ que 
apresenta. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

anterior. 
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo da emenda. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

5eutados. (Pausa.) 
Aprovado. . . _ . . _ _ . 
Em votação a Emenda n~'l, da Comtssaõ âe Constltutçao, 

Justiça e Cidadania. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · · 
Aprovada. . 
A matéria vai à Comissão Diretora par~ a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1990 

(N• 6.763/85, ria Casa de origem) 
Proibe o transporte de presos condenados ou. à dispo· 

siçan clll Justiça em transporte coletivo. 

Ü CõJl-gféSSQJ'T"('~Qfl3l decreta: 
Art. 1~ r,..:.a pi :~Jcta a condução de presos condenados 

ou à disposição da Justiça em transporte coletivo de passa-
geiros dentro das unidades da Federação. _ 

Art. 2>) A violação do disposto no artigo anterior por 
autoridade policia], judiciária ou niilitar, constitui Crime puní
vel com pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de_reclusão e paga
mento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa. 

Art. 3~ Esta lei entra em_ vigor na data de sua publicação. 
A~.~" Revogam-se as disposições em contrário. 

É a segUinte a emenda aprovada: 

EMENDA 

Acrescente-se parágrafo único ao art. J9 do PLC: Jl9 
52/1990, com a seguinte redação: 

uParágrafá iíniço_. Em __ casos e~.cepcíonais,- comprovada 
a absoluta impossibilidade de se observar tal proibição 
sem prejuízo procedimental, poderá o Juízo competente, 

.,...~edian~e despacho fundamentad_o recon:ível, determinar 
o uso. do transporte coletivo de passageiros." 

-· O SR. PRESIDENTÉ (Mauro- Benevidei.}_ - Ítem 4: . 

Discussão, em turno úníCó, do Projeto de Lei da Cârna~ 
ra n• 59, de 1987 (n' 255/87, na Ca•a de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura de concurso 
de projetas arquitetônicos para edifícios públicos do Go
verno Federal e dá outras providências, tendo 

PARECER sob n' 196, de 1991, da Comissão de 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitu

cionalidade e juridicidade. . _ 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do diSposto 

-do art. 235, item II, alínea d4 do Regimento Interno. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não 'havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção . 

É o seguinte o projeto apio~ad<i: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1987 

(N• 255/87, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a_ obrigatoriedade de abertura de concurso 
de projetes arqultetônicos para edifícios públicos do Go
verno Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decrc;:ta: _ 
Art. 19 Nenhum projeto arquitetônico, para ectifiC8.çãO' 

de edifícios públicos da administraçãO federal direta, indireta 
e fundações mantida_s pela União, será levado a efeito sem 
abertura de concurso a profissionais registradOS DóS conselhos 
regionaís específicoS. -- -- -

Art. 29 Excetuam-se os· projetas arquitetónicos, feitos 
por profissionais dos quadros oficiais das repartições do Go.:
verno Federal, arquitetos ou engenheiros: registrados nos con-
selhos regionais da .categoria. · 

Art. 39 As comis_sões julgadoras serão iritegiàdas, obriga
toriamente, -por um !epresentarite do COriseltio Federal de 
Engenharia e Arquitetura e Agronomia. 
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Art. 4• Haverá ampla divulgação do concur~so de projetas 
pelos órgãos de.comunicação social da administraçãa.federal. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6'1 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 

apreciação do Requerimento n• 442, de 1991, de urgência, 
lido no Expediente, para a votação do Projeto de Lei da 
Câmara n• 57, de 1991. ~ 

Em votação o requerimento. 
OS Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. -

Discussão~ em fumo único, do Projeto de Lei da Câma
ra n11 57, de 1991, de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre antecipação a ser compen
sada quando da revisão geral da remuneração dos servi
dores públicos, corrige e reestrutura tabelas de venci-
mentos, e dá outras providências. - -

Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Económicõs.. -
A Presidência esclarece ao Plenário que foram ap-resen

tadas sete emendas perante a ComisSão de Assuntos Econó-
micos, nos- tetmos regimentais. - __ -o-

Soliticito ~ao nobre Senador Cid Sabóia de Carválho, o 
parecer da Comissão de Assuntos Econóniicos sobre- o projeto 
e as emendas. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-- CE. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos, em plenário, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n' 57, de 1991 (n• 1.390191, na Casa de origem) 
submetido à deliberação do Congresso Nacional pelo Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre antecipação a ser 
compensada quando da revisão geral de remuneração dos 
servidores públicos, conige e reestrutura tabelas de venci-
mentos, e dá outras providências. =~ 

O Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Congresso Nacional, pela Mensagem n'1377, de 23 de julho 
de 1991, o projeto de lei que: --

a) concede a partir de 1• de julho de 1991 a antecipação 
de 20% sobre os vencimentos, soldos e demais retribuições 
dos servidores civis e militares do Poder Executivo, da admi~ 
nistração -direta e das autarquias, inclusive as de regime espe
cial; das fundações públicas e dos extintos territórióS, vigentes 
no mês de abril de 1991, a ser compensada por ocasião de 
revisão geral da remuneração dos servidores públicos; 

b) corrige e reestrutura tabelas de vencimentos de Q.eter
minações das categorias funcionals, bem como a tabela de 
escalonamento vertical dos servidores militares, com efeitos 
financeiros a partir de 1• de julho de 1991; 

c) fixa o teta de remuneração mensal para os servidores 
militares; 

d) estende aos policiaiS cíVis dos extintos territórios a 
gratificação por operações especiais devida aos policiais fede~ 
rais e aos policias civis do Distrito Federal; 

e) ajustas adicionais de insalubridad~ e de radiação f(mi
zante; 

I) modifica o caput do art. 37 da Lei n• 8.112, de 1990, 
que trata da redistribuição de servidores para facilitar o apro
veitamento da mão~de-obra proveniente de órgãos extintos; 

~ g) acrescenta os §§ 3• e 4• ao art. 78 da Lei 8.112, d.e 
1990; prevendo o pagamento de indenização_ de férias não 
gozadas por servidores exonerados; 
_o b) modifica a redação doart. 4• da Lei 8.162, de 1991, 
para permitir O pagamento de despesa de locomoção de cola
boradores eventuais; 

i) fixa a remuneração de inventariantes de órgãos extintos 
da administração direta, autarquias e fundações públicas; 

~) manda aplicar o disposto neste projeto de lei aos pro
ventos de aposentadoria ou _de disponibilidade e aos benefi· 
ciários de pensões civis e-militares, observando-se o teto consti
tucional; 

"I) estabelece que o limite ma:Xinió de reinuneração men
sal será observado em relação a cada cargo,- emprego ou fun
ção, nas hipóteses de acumulação constitucional admitida; 

m) extingue funções de direção intermediária e cria 
19.280 funções gratificadas; 

n) permite o saque parcelado em cinco anos dos saldos 
das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Servit;o--dos 
servidores públicos civis .. que passaram -do regirrie -celetista 
para o Regime Jurídico Unico. -

_ Pela Mensagem n9 389, de 5 _ de agosto do corrente, o 
Senhor Presidente da RePública remete ao Corigresso--Nãcio· 
na! proposta de alteração do Pro]etode Lein'1.390, de 1991, 
_que, em resumo: 

-- --a) promove correção'de tabelas de vencimentos de servi~ 
dores do Incra, da Funai,.da Fundação· de Amparo ao Estu
dante- FAE, da Fundação Joaquim Nabuco- FUNDAJ 
• da Fundação Alexadre de Gusmão- FUNAG; 

b) equipara tabelas de vencimentos da Fundação IBGE, 
Instituto de Pesquisa Económica Aplicada - IPEA e Funda
ção Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, 
preservando-se como diferença de vencimentos, os valores_ 
que excedem os limites fiXados; 

c) transforma em cargos de analista de orçamento os car
gos_ocupados da carreira de especialistas em políticas-públicas 
e gestão governamental;_ 

d) concede gratificação aos integrantes das carreiras de 
orçamentos e de finanças e controle; 

e) aumenta a contribuição para a pensão militar em 50%, 
incidindo o mesmo percentual sobre os valores .dos benefícios 
das referidas_ pensões; 

-O modifiCa as normas para conceSsã-o de pensão militar, 
seguindo os parâmetros adotados na concessão-de pensões 
a beneficiários de servidores civis. --

Apreciado, inicialmente, pela Câmara dos Deputados, 
consoante o estatuído __ no art._ 64 da Constituição Federal, 
o projeto de lei em questão foi aprovado com doze alterações 
naquela Casa, que podem assim -ser sintetizãdas: --

-- -~)_ acrecentem-se o § 3<;> ao art._ 4~, estabelecendo _que-
o regime de quarenta horas de trabalho d~ médico de s_~úde 
pUblica, médico do trabalho e médico-veterinário, correSpon
de a um cargo com duas jornadas de vinte horas semanais 
de trabalho, e que o adicional por tempo de serviço -será 
calculado sobre os vencimentos, ficando assegurada a aposen
tadoria integral aos atuais ocupantes dos referidos cargos; 

b) excluiu-se do _texto do art. 911 o teta de remuneração 
dos servi-dores civis, haja vista que já consta do art. 42 da 
Lei n~ 8.112, de, de 1990; dessa forma, o art. 911 pass_a a cuidar 
exclusivamente do limite- de remuneração dos servidores mili
tares; 

c) no art. 15, substituíram-se os percentuais de adicionais 
de insalubridade, periculosidade e de radiação~ iõlli:Zante, 
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constantes do projeto, por percentuais estabelecidos na legisla
ção específica de proteção das condições mínimas de trabalho, 
obrigaram~se os órgãos da União a m;mter serviços especia
lizados em segurança e medicina -do trabalhO, bem· como a 
constituir Comissão Interna de Prevenção de Aciden~es -
CIPA; 

d) no art. 17 foi iritroduzida nova redação, prevendo que, 
na redistribuição de servidores devem ser observadas também 
a vinculação entre os graus de complexidade e responsabi
lidade, a correlação de atribuições e a equivalência entre os 
vencimentos, tudo relativo ao cargo; 

e) acrescentou-se o art. 31, mandando aproveitar, em 
sessenta dias, os servidores colocados em disponibilidade; 

O introduziu-se o art. 32, álitorizaildo õ Põdei' Exe-cutivo 
a conceder, em 19 de outubro de 1991, a antecipação de rea
juste remuneratório aos servidores civis e inilitares até o limite 
previsto no art. 3"8, no- Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; 

g) adicionou-se ao projeto o art._33, estabelecendo que 
o Poder ExecutiVo enviará, nó prazo de sessenta dias, projeto 
de lei dispondo sobre as diretrizes para os planos de carreira; 

h) foram acrescentados os arts . .34, 35 e 36, __ qis_p~::mdq 
que o Poder Executivo submeterá à apreciação do Congresso 
Nacional projeto de lei: _ _ ______ __ · 

1"') em 45 dias, reformulando-se as atuiiis tabelas de re
muneração dos servidores das instituições- federais âe erisina; 

2"') em trinta dias, reformulando as atuais tabelas de re-
muneração das instituições abaixo relacionado~s: 

a) instituiÇões federais de pesquisa; -
b) Fundação Roquette Pinto; 
c) Corriissão Executiva do Plano da Lavoura Çacaueira; 
d) Fundação das Pioneiras So_ciais; _ 
e) campanhas nacionais de saúde pública; 
f) Fundação Nacional de S~_úde; e 
g) CoriliSsão Nacional de Energia Nuclear. 
Foram suprimidos os arts. 19 e -zo do _projeto do Exe_cutivo 

que previa um saque parcelado em_ cjn_ç:o anos do.s saldos 
das contas do FGTS _çle servidore.s incluídos_ no Regime Jurí
dico Único. _ __ ~-- - --- _ . -· 

No exame da relataria, verificou-se no art. 7"' um defeito 
de redação, e por um equívoCo redaé_ioilal, deixou de- constar 
a expressão "filhas solteiras", de tal sorte, a relataria r~solve, 
como ernenda de redação, incluir a expressão ~'filba_s solteiras'' 
no art. 79, item I, porque se trata de um defeitO que teria 
graves conseqüências e que traía uma legislação, quase secular, 
exatamente, sobre a mesma matéria. · · 

Das emendas. 
No Senado Federal foram apresentadas sete- emendas. 

SeíS,--de autoria do nobre Senador Odacit Soares, e uma de 
autoria da Senadora Marluce Pinto, propondo cor_rigir omis
sões verificadas no projeto de lei com relação ao_s servidores 
policiais civiS e técnicos adroinistrátivos das instit:uições. de 
ensino dos extintos territórios, _ . , , ,=~ _ o _ 

Deixamos de acolher essas emendas por alterarem subs
tancialmente o projeto, e por questões que serão analisadas 
a partir do momento em que o relator prolatar o seu voto. 

Em decorrência de rejeição da Medida Provisória n9 296, 
de 1991, pelo Congresso Nacional, o projeto que ora se exa
mina é fruto_de e~u_.s_tjvos entendimentos entre o Poder Exe
cutivo e as principais lideranças partidárias .. 

É de reconhecer-se que o reajuste não atende, de modo 
algum, âs reivindicações dos servidores públicos robustecidas 
pelas perdas salariais havidas _nos último:s tempos. Todavia, 

o·aumento de despesa dele decorrente está no limite máximo, 
segundo o Poder Executivo, que os cofreS do Tesouro podem 
SUportar. O relator discorda substancialmente do aumento 
linear de 20% e acolheria as emençlas no mérito, não fórá, 
!).O entanto_, a razãó e_metgetfclal que agora se ergue, porque 
qualquer alteração do Senado Federal retardaria maís ainda 
a solução dessa questão, com a matéria retornando à Câmara 
dos Deputados_, que já se encontra a braços com outras maté
rias de igual importância, inclusive a política-safarial, de grande 
iri:ipOrlância para ó -trabalhador brasileiro. 

Assim, o parecer é pelo acolhimento da _matéri~ tal qual 
Chega· da Câmara dos Deputados ao Senado Federal, m?.S 
com o apelo, notadamente à Liderança do Governo no Sena
âo, para que, de imediato, se estabeleça o diálogo para resol
ver, primeiro, a questão da universidade brasileira, o desman
tél~mento da universidade, o achatamento salarial, a redução 
de v~r:bas da universiQ.ade brasildt:~. a impossibilidade de fun
cionamento do ensino universitário, tal coino Se apresentam 
as condições naciotüiis quantO_ aO" ª-etor·. 

- ·--O relator, ao aprovar. em seu parecer, o projeto -de lei 
vindo da Câmara dos Deputados, entende que é absoluta
mente necessário que, de imediato, se instale um canal de 
comunic:ição do congresso-Nacional CÇlm o Poder Executivo 
e vice-versa para solução urgente desses problemas; 2"') é pre
ciso também.solucionar a queStão dOS-terrliórfõs-, questão que 
foi enfocãda pelos Senadores Odacir_ Soares e Marluce Pinto. 

Têm plena razão no que propõem, mas isso significa um 
aumento de despesa que extrapola a competência constitu
cional do parlamentar, daí porque adviria uma indagação de 
ordem constitucional para a natureza de cada emenda, o que 
não impede ao relator reconhecer o cabjmento perfeito das 
sete emendas apresentadas, sendo Seis pelo Senador Odacir 
Soares e uma pela Senadora Marluce Pinto, abordando essa 
questão de primeira ordem. _ 

Com relação aos aspectos isonómicos, o projeto merece 
o deVido exame, procura Corrigir distorções, mas é evidente 
que não houve felicidade nessa correção porque as distor_ções, 
de_ certo. m?do, se a&r!ivam. 

Mas a relataria, como já expli_çou, verifica no momento 
a emergência que 'existe, a sitUação dramática do Servidor 
piíblico, a fome que se instala nos lares dos servidores públicos 
que percebem menos mensalmente e, por isso, deixa para 
esse mesmo canal de negociação a·revjsão da tentativa isonó
niica que fez o Poder EXec::utiVo, mas que se torna mal sucedida 
nesse momento. É exato que o projeto de lei não corrige 
aS disparidades remune_ratórias verificaOas no servlçõ público 
federal, mas não é correto afirmar-se que não há essa tentativa 
de qUe, em algUnS ciisos, o Governo riãcdogre êxito. Logra 
êxito parcial, não total: ajusta em .determinado rumo para 
desajustar, como outra conseqüência. 

Urge, portanto, ultimarem-se as providências pará a" vota
ção do projeto de lei oriundo do Poder Executivo que estabe
lece as_ diretrizes para a elaboração âos planos de carreira 
e que se encontra em tramitação no Congresso NacionaL Uma 
tramitação, no entanto, interrompida, em face_ do clima abso
lutamente adverso ao servidor público. 

A situação no- Brasil chegou a tal gravidade que há o 
receio de qualquer inovação no Direito Administrativo, rela
tivo ao servidor público, em face da posição do Poder Execu
tivo frontalmente contra -o servidor que virou bode expiatório 
neste País. 

Relativamente às emendas apresentadas no Senado Fede
ral, embora sejam pertinentes e visem a suprir lacunas do 
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projeto, entendemoS que, em vista dos acoidos celebrados 
entre lideranças partidárias, no sentido de evitar o retorno 
do projeto à Câmara dos Deputados - o que retardaria a 
sua aprovação- somos pela rejeição. 

Por fim, queremoS lamentar que, na questão __ do ensino 
superior, da universidade brasileira, muito embora tenha sido 
apregoado que houve o diálogo da Presidência da Repúbli_ca 
com as forças sindicais do setor, isso não ocorreu. O projeto 
é imposto à uniVersidade brasileira, o que leva o rela~or ~ 
consignar esse reparo, para efeitos históriCos, nos Anais do 
Senado Federal. 

Concluindo, fizemos a alteraçãO reda"Cfonal no ãrt. 79 para 
inclusão da expressão "filhas solteiras" antes da e~pressão 
.. e filhos menores de 21 anos", porque ficaria um defeito 
da maior gravidade e de sérias conSeqüências pa-ra os servi
dores militares, no momento em que procuramos corrigir tudo 
o que diz respeito àquilo que nos é possível - e é muito 
pouco ---:- relativamente aos servidores militares no Brasil. 

Com essas considerações e diante da necessidade urgente 
dos servidores públicos_ federais receberem a melhoria remu
neratória prOpOsta, somos pela aprovação d~_P_!~jetC!_ de Lei 
da Câmara n~' 57, de 1991, na forma da redação oferecida 
por aquela Casa. com e-menda de redação já prolatada por 
esta relataria. _ - - · 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O párecer 
é favorável ao projeto e contrário às emendas de U95 1 a 7. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lida a seguinte: 

EMENDA DE PLENÁRIO APRESENTADA 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 57, DE 1991 
(De Plenário) 

EMENDAN'8 
Emenda Modificativa 

Modifica o art. 4• do PLC n' 57/91 (o• 1.390/91, na 
Casa de origem), dando-lhe a seguinte redação: 

Art. 49 Os vencimeiito.s dos servidores das categorias fun
cionais de Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho, 
Médico Veterinário e Engenheiro, no efetivo exercício das 
funções de inspeção do- trabalho previstas pela Lei n9 7.855/89, 
integrantes do Plano_ de Classificação de Ç~rgos, regidos_ pela 
Lei n9 5.645nO, vencimentos aos quais fica incorporada a grati
ficação prevista no Anexo XVIII da Lei n• 7.923/89, são .os 
constantes do Anexo I desta lei. 

Justificação 

A redação ora proposta visa assegurar o princfpiõ ftinda
mental da equivalência ou eqüid3.de de vencimentos e salários 
para cargos e atribuições iguais ou- assemelhados, conforme 
previsto no art. 39, § 1~', da Constituição Federal. Neste caso~ 
corrige a disparidade salarial existente entre as funções de 
Médico do Trabalho e Engenheiro, no efetivo exercíci() das 
atividades de inspeção-do trabalho, do MinistériO do Trabalho 
e da Previdência Social, consoante prevê o Regulamento da 
Inspeçácnlo Trabalho, Decreto n• 55.841165, que em seu art. 
29 , inciso II, letras b, e c atribui a ambas as funções o mesmo 
grau de responsabilidade e o mesmo nível de complexidade. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1991. - NaborJúnlor; 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Carvalho, para 
-proferir o parecer da comissão so~re a emenda ~m_ Plenário. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, essa emenda do Senador Nabor Jiínior conta, no-méri
to, com a simpatia de todo o Senado Federal, IJlas não há 
o fundamento constitucional para a propositura, em face do 
acréscimo de despesa sem os devidos provimentos que pudés
semos oferecer para o reparo do ilustre Senador do Estado 
do Acre. 

Assim, em face da inconstitucionalidade, somos contra 
a emenda, muito embora, no seu mérito, gostásseinos muito 
de atendê-la, porque há muito espírito de justiça ·naquilo que 
prop_õe o nobre Senador N abor Júnior. Porém, nãO há aptidão 
.senatorial para oferta dessa corrigenda ao projeto. 

Sr. Presidente, o parecer é co-ntrário". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do Relator, Senador Cid Sabóia- de Carvalho, é contrário 
à emenda. 

Discussão, em turno único, do projeto e das emendas. 
(Pausa.) 

· · O Sr. Maurícjo Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. - · · - · - · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
(!.palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa para discutir. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, o 
projeto que veio da Câmara não atende às mfnirii3s n~cessi
dades do funcionalismo público e militar do nosso País: 

Sabemos que as negoci!lçõ~s. cjue· se desenvolyera.m du
rante todo esse período não levaram àquela expectativa de 
que o funcionalismo público pudesse ter -realmente ganhos 
màis significativos ou pelo menos uma·compensgção pela enor
me perda salarial durante todo esse período. 

Sabemos, entretanto, que as nossas difiCuldades nos im
pedem de aprimorar o projeto, de tal sorte que emendas 
mais favoráveis, dentro dessa agrura do funcionalismo público, 
pudessem ser introduzidas; em virtude das fronteiras estabele
cidas pelo texto-constitucional que não admitem a: apresen
tação de emendas- que redundem num aumento de despesa. 

Por íssó mesino, proni.mêiamO-nos cOii:to Liderança do 
PDT favoravelmente ao relatório do eminente Relator Cid 
Sabóia de Carvalho, de tal sorte, que se mantém na íntegra 
o projeto originário da Câmara dos Deputados. Entretanto, 
é extremamente constrangedor para nós saber que várias cate
gorias, ainda que esse reajuste de adiantamento seja iriSig~ifi
cante, fiCaram de fora, como se foss_em categorias discrimi
nadas ou como se fossem cidadãos de seg~nda categoria. Devo 
dizer quel no projeto inicial, mesmo algumas das categorias 
íiicluídas estavam excluídas, com é o ·caso do Incra, da Funai, 
da FAE e de outras entidades. Mas, através de entendimentos 
mantidos com o Ministro da Justiça, conseguimos que hou
vesse esse progresso, de tal sorte que a iniqüidade não atingisse 
um patamar tão alto como propunha o projeto inicial. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que tenho defendido enten
dimento a que ainda há pouco me referi da tribuna, como 
um contributo necessário para que possamos au~e11tar a faixa 
das conquistas sóci3.is que têm sido extremamente discrimi
nadas por esse Governo, não só no que tánge à política de 
vencimentos e de soldos, mas, talvez, principalmente ao pro
fundo fosso da desigualdade salarial existente em todo o meio 
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trabalhador brasileiro, tanto é que estamOs nos estertoreS-da 
política salarial. 

Impõe-se que encontremos uma compensação para essa 
lamentável situação-em que se encontra O trãba:Ihói' brasileiro, 
sobretudo no instante cm que se reconhece que nurii:a houve 
no Brasil, um momento em que o trabalhador ganhasse tão 
pouco, tanto que os dólares equivalentes ao·que ganha um 
salário mínimo hoje são bem inferiores àqueles que recebiam 
os trabalhadores quando Getúlio Vargas introduziu, pela pri-
meira vez, a sistemática do salário mínimo tto Brasil. · 

No que tange aos funcionários públicos, estamos sendo 
forçados a votar esse projeto embora sem condições. Mas 
seria uma_insensatez que, neste instante, não déssemos o nosso 
apoio, ainda que não concordemos, em hipótese nenhuma, 
com os 20% de aumento apenas, a título de adiantamento, 
quando a inflação aponta, gritantemente, um índice de maio 
de 13%, o que absorve, indiscutivelmente, quase que a totaliM 
dade desses 20% que o Governo se prOpõe a adianta-r. -- --

Entretanto, o Congresso Nacional, nesse aspecto, está 
manietado, sem condições de progredir. É necessário que 
continuemos a dialogar com o Governo, sobretudo com a 
área económica, co;..responsável pela negocí:ação,-para que 
possamos encontrar um denominador comum para fazer um?. 
correção a essa, repito, iniqüidade, que é o tratamentO do 
servidor público e do militar brasileiro. ___ _ 

Quero dizer a V. Ex•, Sr. Presidente e Srs. Sen~ldores, 
que as emendas introduzidas aqui na Câmara dos Deputados, 
na verdade, têm um conteúdo apenas de alerta ao C:werno, 
porque, do ponto de vista constitucíoiJ.al, são emendas extreM 
mamente questionáveiS, tendo em vista a teoria da separação 
dos Poderes. . 

Entretantp, esse registro_ há de ficar, para que -o _PresiM
dente da República encaminhe, nos termos aqui designados, 
os proj~tos, ;as mensagens, as correçóes necessárias para que 
este Pals possa-viver sem entrar em uni beco sem s-alda, sem 
que fique espre-mído o trabalhador, pisoteando o funcionáriO 
público e aviltado o militar, sem condições, Sequer, de levar 
à mesa os alimentos indispensáveis a sua subsiStência. 

Por isso, Sr. p_residente, tornaMse "indispensáVel que esses 
prazos aqui-consigriãdos, embora_prevaleçam como recomenM 
dação, sejam cumpridos pelo Governo, para que rião entremos 
nesse caos que é a revolta do tralhador, da sociedade civil 
como ~m tod.o, que é _a indignação do fu_ncionário público 
e militar contra o desprezo, o desinteresse, a pOlítica de 
injustiça que se praticà em relação a eles funcionárioS públicos, 
militares e trabalhadores brasileiros. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte a 
V. Ex~, com muita honra. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Maurício Corrêa, 
concordo plenamente com o que V. Ex• diz e subscre
vo, adjetiv~ e substantivam_ente, todo~ o seu pronunCiamento. ; 
Gostaria apenaS de aproveitar este aparte para solicitar à LideM 
rança do Governo, anteS da votação, manifestação a respeito 
dos compromissos que poderiam ser assumidos por parte do 
Executivo, de remessa de projetas que venham a atender 
àquelas classes não contempladas nesse projeto que estamos 
votando. Vamos votar integralmente o que veio da Câmara 
pelas razões por demais conhecidas, mais uma vez fazendo 
com que o Senado homologue apenas uma decisão, mesmo 
não concordando com a parte substantiva desse projeto. Espe-

ro que os Líderes do Governo, nesta hora, maitífestem a 
opinião do Governo a respeitO da situação atual das universi
dades, de um novo reajustamento em outubro, como foT pro
posto e aprovado na Câmara dos Deputados, porque estamos 
enfrentando uma inflação cada vez maior e não podemos aceiM 
tar que, só na data base, no próximo ano, tenhamos nova
mente um reajustamento. Quero saber, aproveitando este 
aparte, o que a Liderança do Governo tem a dizer sobre 
o aumento do funcionalismo e sobre o procedimento a ser 
adotado daqui para frente. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concordo plenamente 
com o aparte de V. Ex~, que incorporo e transfiro, posterior
mente, à Liderança do Governo, para saber quais os compro
missos, dentre os aqui existentes, o Governo poderia assegu
rar. Não posso crer, por exemplo, no que tange ao art. 36, 
que a Fundação Roquete Pinto, a Corriissãõ Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira, a Fundação das Pibiieiras SoM 
ciais, as Campanhas Nacionais de Saúde Pública, Fundação 
Nacional de Saúde e a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
tenham tratamento d~stinto daqueleS que, embora minguadas 
as conquistas, passaram a ter de agora em diante. 

lmpõeMse, portanto, uma afirmação do nobre Líder do 
Governo nb Senado Federal,_ para que possamos ficai"tran~ 
qüilos com relação à perspectiva de correção de distorções. -

E quero deixar claro aqui, inaiS uma-vez, que estou diSpos
to, na pequena parte com que posso contribuir, a avistarMme 
com os órgãos do Governo, a dialogar com quem quer que 
seja do Governo, para viabilizarmos um entendimento que 
resulte em uma melhoria de tratamento aos servidores públi
cos e aos militares. ~ão podemos fugir a esse dever, até por
que, a-traVés desse entendimento, creio que poderemos encon
trar soluções mais dignas pãra o trabalhador, mais dignas 
para o militar e para o funciOnário público. 

Ontem, inclusive, recebi no meu gabinete, alguns repre
sentantes da Andes-SN indignados com o tratamento a eles 
dispensado; as univ~.rsidades brasileiras estão em greve, pratiM 
camente todas, em face da insigrtificância do salário de um 
professor hoje. RefiroMme, asSim:, a todas_ as Categorias que 
estão apenas recebendo esse aumento como alguém que supliM 
ca, ·na verdade, uma pequena recompensa, em fUnção -da proM 
funda desigualdade salarial existente_ hoje no fuilcionalismo 
públicO -dã. União, dos estados, e, sobretudo, do setor federal, 
porque alguns estados até o corrigiram, com muito mai-s huma
nidade do que o Governo Federal. 

___ No Rio de_J~neiro, por exemplo, o funcionalismo público 
e militar recebeu um aumento linear entre 100 e ISO%. Algu
mas categorias tiveram 150% mas todos acima de 100%, e-h
quanto na União, a proposta de aumento linear é de apenas 
20%. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço um apelo 
ao eminente Líder do Governo- não sei se o Senador Marco 
Maciel está aqui, mas o Senador Odacír Soares seguramente 
está no sentido de nos informar coni quais dessas emendas, 
introduzidas na Câmara dos Deputados sob a perspectiva de 
atenuar um pouco o sofrimento dos servidores, o Governo 
teria condições de assumir um compromisso, para que nós, 
Senadores, tomemos conhecimento. Isso encampa perfeirãM
mente o que propôs, no seu aparte, o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

Com este protesto~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, saben
do que se trata de um reajuste pífio, indigno até, mas que 
somos obrigados a aceitar, nós, do PDT, votaremos favoravelM 
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mente, na íntegra, ao projeto, segundo o relatório apresentado 
pelo nobre Senador Cid Sab_óia de Carvalho_. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito_ bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Contii:má 
em discussão o projeto~ (Pausa.) - -

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMOB- MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, 
,depois de alguns anos de ausência, retornei-ao "Bom Dia 
Brasil". como um Senador da planície do Partido. Eu deveria 
informar, perguntado pelo entrevistador, se, na minha opi
·nião, achava que esse projeto seria aprovado, e logo. Sr. 
Presidente, respondi afirmando que seria aprovado com ur
gência, em teinpo hábil, para que os funcionários recebam 
o salário deste mês já com o aumento, lhas lamentando que, 
continuamos, no Congresso Nacional, com u~a polític2 f'lp 
aparências. - - -----------

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ou nos sentamo; e acerta
mos a economia deste País para valer, ou o Dieese vaí, outra 
vez, noticiar que os trabalhadores da iniciativa pfvada e os 
funcionários públicos perderam mais 20%, mais 30o/.) do poder 
de compra do seu salário. 

Os funcionários púofícos estão ganhando mal? É o óbvio! 
Todos sabemos, principalmente nós, parlamentarc:.s, porque 
somos também funcionários públicos e, também, foi incorpo
rado aos nossos subsídios a verba de representação. Todos 
nós temos que manter o nosso escritório aberto, e isso_ está· 
embutido no salário. Aparentemente, em qualquer lugar do 
mundo, se não houvesse a verba de representação, os nossos 
subsídios seriam ridículos. _ . ____ _ 

Os militares estão reclamando dos soldos. É verdade. 
Estão ganhando mal. Os funcionários de todas as repartições 
estão ganhando mal. O Salário mínimo cada dia perde o poder 
de compra. 

, O Dieese publicou um estudo onde diz que _de Juscelino_ 
Kubitschek para cã o salário mínimo perdeu 78% de poder 
aquisitivo. E óbvio. Estãrhbs sabendo disso. Mas estainos, 
em termos de política económica e de política em geral, igual 
.a "cachorro correndo atrás do rabo". Reajustamos o salárío 
.a posteriori, sob o pretexto de que se aumentarmos muito 
teremos inflação, e como a inflação neste País já é crónica, 
já é cultural, e tem uma série de fatores para recrudescé-la, 
sempre concordamos, com alguns protestos, mesmo quando 
·vamos à televisão, que o reajuste está bom, que, pelo menos, 
atende às nossas necessidades por alguns meses. _-

Dentro de um, dois ou três meses os funcionários ptlbffcOS 
estarão novamente aqui, os assalariados deste País estarão 
reclamando e continuaremos na ciranda, que até num determi
nado momento poderá ser chamada de uma certa ciranda 
da leviandade. 

Sr. Presidente, se não consertamos a ecortorrtia deste País, 
não salvarmos o navio, ·crrmo um todo, não adianta algumas. 
camadas cooperativistas pUlarem dentro dos escaleres e pensa
rem que irão se salvar. Não irão, pois estamos em alto-mart 
Ou todos nos propomos a vedar os furos do navio, que está 
~zendo água, para iniciarmos o conserto das -grandes e_ drásR 
ticas diferenças, ou veremos, daqui a um ou dois meses, daqui 

a um ano ou mais, o Dieesé coristatar que o salário do funcio
nário público e dos trabalhadores do setor privado perdeu, 
mais uma vez, o poder de compra. 

Já se falou neste País em acordo, mas de forma, que 
eu diria, superficial. Tentamos, até, aqui, no Congre·s-So NaciO:. 
nal, um acordo. Tivemos até piadinhas espirituosas: "vão fazer 
um pacto, quem irá pagar o pato?" Que extraordinário! Que 
humor fabuloso! E as pessoas passaram a rir e não encararam 
o problema ae perto. 

No entanto, Sr. Presidente, qão conheço nenhum país 
sério que tenha saido de ditadura demorada ou de um pós
guerra que não tivesse feito um acordo Ou um pacto. Cita-se 
_sempre aqui o caso _da Espanha, com o Pacto de Moncloa 
e _ _Q Ato Constitucional, da Itália, em 1946, em que_se sentaram 
lá homens da extrema direita com os da extrema esquerda 
e fizeram um acordo para· salvar o país. Clte-se, também, · 
o acordo de Portugal e o acordo do México. Todos os pãfses 
se sentaram à mesa. Ouvi uma vez o presidente de uma central 
dos trabalhadores dizer: ''eu não vou para um acordo, porque 
o trabalQador não tem. mais nada para perder". Tem três 
.anos essa assertiva. 

cã? 
En :--::~.;::.:.:::0; quanto o trabalhador perdeu de lá para 

Mas esse sindicalista ganhou a eleição e continua presiR 
dente dessa central, c o trabalhador continua perdendo. Per
dendo, porque nos falta coragem para dizer o seguinte: "o 
grande navio está fazendo água; a economia deste Brasil parle
c~ e está muito doente. Ou acertamos para valer, ou vamos 
continuar tapando o sol com a peneira". Podemos, às vezes, 
~té arrancar- palmas do auditório, podemos, algumas vezes, 
ser até agradáveis aos ouvidos dos nossos eleitores, mas não 
vamos resolver o problema. 

Nes~e momento que me foi dada a condição de encami
nhar, em nome do PMDB, vou _repetir o óbvio ululante._ O 
trágico do_ óbvio, S"r. Presidente, é não __ ser praticado. Ou 
n6s nos sentamos- Executivo e Legisla-tivo, com a presença 
do Judiciário -e acertamos de uma vez por todas a questão 
da nossa economia, ou vamos c_ontinuar, de tantos em tantos 
meses, a receber projetas de leis, reajustando o salário do 
funcionário público e o salário míninio, esbravejando e dizen
do que é muito pouco, que não satisfaz, mas que não podemos 
votar o contrário. 

Fica o alerta. Não é a primeira vez que o faço. Mas 
gostaria que levássem isso a sério. A meu ver, à nossa crise, 
es_s_a_ que vem sendo empurrada com a baniga, chegou a um 
momento muito grave, a um momento em que foram coloca
dos, Sr. Presidente, duzentos bilhões de cruzeiros em títulos 
da Dívida Pública no mercado brasileiro para rolar a nossa 
dívida interna- estou falando de dívida interna. Sabe quanto 
colocamos, Sr. Presidente? Sete bilhões de cruzeiros. Não 
tem aceitação, não tem credibi!idade. Estão falando por aí 
-que temos um déficit nominal da ordem de 3 a 4%. Porém, 
se não rolarmos a dívida interna, qual será o déficit deste 
País? Vamos rolar com emissão de moeda maciça de 20% 
do PIB? E a inflação vai" pãra 200% ao mês e aí então vamos 
p~econizar mais 400%_de aumento no salário. -

Sr. Presidente, esta é a Casa do debate, por isso mesmo, 
penso que é aqui que deve começar. Ou o Poder Executivo, 
o P()der Legislativo e com a presença do Poder __ Judiciário 
se sentam para discutir e conSertar, de vez, a economia deste 
País, com sacrifício para todas as classes, caso contrário pagafá 
sempre a conta e rebentará sempre a corda do lado do mais 
fraco, ou seja, do lado dos trabalhadores. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão a matéria. _ 

Concedo a palavra ao nobre Líder Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) :-Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a execução orçamentária, publicada pelo Departamento do 
Tesouro Nacional do MinistériO-da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, contém um dado que merece a reflexão dos Srs. 
Congressistas. _ . _ _ __ -~~- -

Durante o prim.eiio setriesti"e de 1991, em relação ao 
19 semestre de 1990, no bloco de despesas, houve alguns itens 
que, em termos reais, aumentaram o seu volume, enqua11to 
outros diminuíram. · -----

Qual foi aquele item de grande importância que diminuiu 
significativamente? Foi aquele relativo a pessoal e encargos 
sociais. - · 

Em termos reais, ·a- GoVertió Federal, que havia pago 
aos funcionários da União, em 1990, 3 trilhões, 112 bilhões, 
em termos de cruzeiros de mesmo valor, passou a pagar, 
de janeiro a junho de 1991, 1 trilhão, 874bilhões. Isso significa 
que, do 1• Semestre de 90 para o 1• Semestre de 91, o Governo 
Fernando Collor de Me li o gastou 40% menos, em termos 
reais, com pessoal e encargos sociais. 

Houve Itens em que se aunientõu a despesa? Houve. 
Qual foi aquele em que houve um aumento significativo? 
Foi o relativo a encargos tia dívida contratada, a dívida intern·a 
e a dívida externa. O aumento foi de 41%. 

Pode-se, portanto, perguntar: o Governo Presidente Co
llor deu prioridade a algum setor na administração dos recur- _ 
sos públicos?_ Sim, ele deu prioridade ao pagamento de juros 
do serviço da dívida interna e externa. São os números que 
o dizem. 

Qual o item a que não se deu prioridade? 
Foi exatamente o referente á6s servidores da União. 
Dizia, erttão candidato, o Presidente Fernando Collor 

de Mello que procuraria respeitar as demandas dos trabalha
dores, dos servidores públicos. Prometia aumentar, em termos 
reais, o salário mfnilrio;- mas nãO arrocharia os salários dos 

'trabalhadores em geral deste Pais. _ _ 
Desde o início do seu governo, em termos do funcíona

Iismo como u-m todo, o que se viu foi, a partír -de março 
de 1990: em outubro de 90, 30% de ajuste na forma de atenci
pação, em janeiro de 91, 81% de ajuste, em fevereiro, mais 
9,3% e agora, 20% proposta nesfe projeto do Executivo. 

Em 1991, o Governo Federal -se contarmos: janeiro, 
81 %; fevereiro, 9,3% -e ãgósto, 20%- concedeu um ajuste 
de 117,6%, COmparado a quanto em termos de inflação? Pelo 
índice de custo de vida do Dieese, de janeiro a agosto,_ é 
de 183,6%; portanto, bem menos do que a inflação: 

Seria possível a um governo, mesmo com imenSas dificul
dades, ajustar a remuneração dos servidores de acordo com 
o índice de custo de vida? 

Há pelo menos um governo neste País que o faz. Por 
exemplo, o governo da Prefeitura Municipal de São Paulo 

tem concedido au.mentos de acordo com o índice de custo 
-de vida do Dieese, inclusive levando em conta a própria lei, 
deixada pelo Governo anterior, que limita o pagamento aos 
termos da arrecadação financeíra. Quando não é possível o 
aumento de acordo com aquela lei, a prefeitura tem procurado 
compensar, logo a seguir. Por exemplo, em 1991, o aumento 
dado pela Prefeitura Municipal de São Paulo foi, de janeiro 
a agosto, de 240,92%, comparado a 117,6%, se_~nsider~mo-s 
o ajuste de 20% proposto. ··- · - - ·-

Assim, o piso salarial da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, hoje, com o último ajuste dado, é da ordem de Cr$ 
101.610,02, valor equivalente, a 4,5 salários mínimos, enquan
to que, na tabela que se examina, do Projeto de Lei da Câmara 
n-9 57 de 1991, a remuneração dos auxiliares mafs baixos está 
em torno de 45 mil cruzeiros._ 

Si. Presidente, solicito que seja dildo ao representãnte 
do PT tempo semelhante àquele que foi dado aos dois oradores 
que me antecederam, tempo que eu, pela minha estimativa, 
aitJda não completei. Espero concluir em breve, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. Ex• sabe 
que quem define isto é O RCgimento:_ 5 minutos para cada 
orador, por partido. 

o·sR. EDUARDO SUPLICY- Apenas peço a eqüidade 
de tratamento. 

Gostaria de salientar, como já o fizeram aqueles que 
me atencederam, especialmente os Senadores Maurício Cor-· 
rêa e Jutahy Magalhães, a importância de o Governo abrir 
o entendimento com os mais diversos segmentos dos servi
dores públicos desta Nação. Cito como exemplo os docentes, 
com quem espero possam os Ministros da Educação, da Justiça 
e da Economia dialogar, pa,a que a Universidade Pública 
Federal brasileira não venha a ser destroçada por uma política 
que não atende às necessidades de desenvolvimento econó
mico, educacional e social deste País. 

Que o Governo possa também ter compreenSão - e, 
isso, com o esforço das Lideranças de todos os Partidos, inclu
sive oó do Governo ~neste Sencido -para com as categorias 
que estiveram lutando por reivindicações mais do que justas 
punidas inadequadamente; que possa haver a devida com
preensão para com os servidores do IBGE, que hoje estão 
clamando por uma situação pelo menos de eqüidade com 
todos os demais servidores, a fim de que não haja punição 
indevida; e que, em 1~ de outubro, o Governo poSsa realmente 
compreender melhor a situação do servidor, darrdo-lhe priori
dade, de acordo com a dignidaç:le de cada um que serve à 
Nação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito heni!) -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDUAR
DO SUPLICY EM SEU DISCURSO: 
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.Durante o discursp do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente deixa a cadeira da presi-

dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Cami!iTo, J<? Secre
tário. 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO~NACIONAL (Ser.llo II) Quarta~feira 14 4787 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)---'- Contínua em 
discussão a matéria. - -- -

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir: -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para discu~ 
tir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto-em discussão 
dispõe sobre a antecipação a ser compensada quando da 
revisão geral da remuneração dos servidores públicos, corrige 
e reestrutura tabela de vencinientos. 

Por essa emenda, vê-se que a proposíÇãô nãõ--:re501ve 
os problemas gerais d_os servidores e, particularmente, não 
abrange as reivindicaçõeS formuladas pela comunidade uni
versitária. Conipreendo~ porém - é o meu pensamento - que 
o projeto deve ser aprovado quanto antes, diante da situação 
em que encontra o funcionaliSmO em geral. De mi ilha parte, 
dár-lhe-ei apoio integral, como está, embora reconheça que 
o pro]eto não é justo em muitos de seus termo~. e conquanto 
admita que nem tudo quanto foi acrescentado na Câmara 
dos Deputados possa ser atendido pelo Poder Executivo. 

Entendoy entretanto, que neste instante, diante da angús
tia por que passam os ·servidores em geral, inclusive os Uo 
meio univetsitáriõ, coilvenierite é conceder a antecipação rios 
termos em que está formulada. Se houver dispositivo a que' 
o Governo não possa dar cumprimento, nos termos votados 
pela Câmara dos Deputados, exercite o Presidente da Repú
blica sua prerrogativa de veto. 

Queria assinalar o que ontem aqui sugeri, através de 
aparte a discurso do nobre Senador Eduardo Suplicy. É sabido 
que a comunidade universitária está erri ·greve há mais de 
60 dias, com um rol de reivindicações que não foram, até 
aqui, devidamente encaminhadas para uma solução. Não pre
tendo declarar neste instante que haja má vontade por parte 
do Governo. Por isso mesmo, ontem sugeri qUe, para criar 
um clima de entendimento entre o Gove-rno e o meio univer
sitário, as lideranças dos diferentes partídos nesta Casa se 
reunissem, as do Governo, as da Oposição e as "dos partidos 
independentes, e conviessem em levar o problema das reivin
dicações universitáriaS-aos ministros competentes, "ou seja, 
ao Poder Executivo. Não seria possível, na discussão deste 
projeto, encontrar-se solução rápída para tais reiviridicações. 

São complexas e vão desde a base de salário de docentes 
até a situação de verbas para as diferentes atividades da univer
sidade inclusive no campo da pesquisa. Se os problemas não 
podem ser resolvidos de imediato neste projeto, podem, conw 
tudo, ser examinados pelo Governo, em harmonia com as 
lideranças políticas. - - -

Ontem observava que não há negociação onde as- partes 
não estejam dispostaS a transigir. Mas, se as partes se enconw 
tram com o propósito de formular soluções razoáveis o enten
dimento pode resultar em solução de interesse_ geral. 

Assim, neste instante- quero reiterar a sugeStão no sentido 
de que as Lideranças políticas se reunam e assumam a reSpon
sabilidade de levar aos ministros competentes a discussão_des
sas reivindicações. De certo que umas poderão não ser aceitas; 
outras entretanto, estarão em condições de admissão por parte 
do Governo. Toda vez que homens de inteligência se e-ncán
tram com disposição de acertar, há sempre Um caminho para 
o entendimento Jicito·e correto·. Ê esta a sugestão que submeto 
às lideranças, sem roubar mais tempo da discussão e votação 
deste projeto_. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A matéria 
continua em discussão. 

Concedo ~ palav_ra ~~- no~re Senador José Paulo Bisol. 

O SR. JOSt PAULO BISOL (PSB - RS. Para discutir. 
Sem revisão do _orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
vou abster-me de tecer comentários sobre os aspectos gerais 
do projeto e a significação política e social do mesmo, até 
por uma questão de melancolia, de tristeza. Quando este pro
jeto foi votado pela Câmara ·ouvi atentamente os pronuncia
mentos, e eles ocasionaram, na miilha intimidade, uma im
pressão de impOtência. Eram discursos nos quais os parlamen
tares diziãin, sumariainente, que votariam no projeto, embora 
discordassem dele, o que explica a razão do que estou afirman
do agora. Quer dizer, n() processo da discussão parlamentar 
deste projeto, há uma subterrânea humilhação do Poder Legis
lativo e uma confisSãO~- nã.s -éritrelinhas da impotência de um 
poder. 

E nós, aqui repetimos aquela linguagem menos patetica
mente, mas estl!mos confirml!ndo a impressão que tive por 
ocasião da discussão deste projeto na Câmara dos Deputados. 

Só quero perguntar ao eminente relator sobre dois deta
lhes: o art. 27 fala em transformação do cargo de analista 
de orçamento em carreira de especialista em política 'pública 
e ·gestão govei'narilental, ou vice-versa. 

-Não quero discutir aqui a tese, isto é não quero discutir 
se existe no Direito AdininistrãtiVõ-a trans-fofinação de cargo, 
porque, a rigor, quando se transforma um cargo, na verdade 
se substitui um por outro, porque os cargos são espaços lógicos 
definiciohaiS de funções. E se modifico o campo definicional 
lógico das funções, na verdade extingo o cargo e, se for o 
caso crio outro. Então essas ti-ansformações, quando estão 
na lei, s-ão, em.- i'egi'a extfnções de cargos e criações de outros. 
No caso do art. 27, isso é- índiscutível. Posso deixar de lado 
a tese. 
~ Aqlii es-râ escrito que são ttansfõimados em cargos de 

analista de orçamento os cargos da carreira de especialistas 
em política pública e gest'ão governamental. Quero afirmar 
que, substancialmente, não há nenhum parentesco entre as 
duas funções. Quer dizer, há uma recolocação lógicO-defi
nicional do caso, o que significa que, Se esSe dispositivo acar
retar· qualquer prejuízo aos atuais ocUpantes dos cargos de 
especialistas em políticas públicas e gestão governamental, 
evidentemente eles vão levantar a inconstitucionalidade do 
texto. Então, pergunto ao eminente relator se isso foi objeto 
de sua consideração? 

Mas mais importante ·cto ponto de vista técnico, seria 
a explicação que o eminente relator pudesse me dar do pará
gráfo único do art. 20. Vamos comparar coril uma simples 
leitura, por exemplo, o art. 26 com esse art. 20. O art. 26 
diz que ficam extintas as funçõeS de direção iiitei'lne_diária, 
DI, de que trata o artigo tal da lei tal, e criadas dezenove 
mil e duzentas e oitenta funções gratificadas. O que significa 
isso? Significa que ó legislador entendeu necessário criar, atra
vés deste projeto de lei, através de uma lei, as funções gratifi
cadas, não e e_vid_en_t~? porque se as funções gratificadas fos
sem adminísti:ativamente criáveis, n-ãõ haveria razão para se 
colocar aqui, ou haveria uma razão _sem razão qual seja, a 
de que exijo a lei para criar as funçõeS gratifiCadas nos espaços 
onde eu não comando; mas nos espaços onde eu comando, 
não exijo a lei. Q_que estou querendo dizer? Estou querendo 
dizer_que no art. 2Q fala-se nas funções gratificadas vinculadas 
ã _Presidência da República,_ e o parágrafo único diz isso. -É 
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muito mal elaborada essa linguagem. Não consigo entendê-la, 
mas desconfio dela. 

"Parágrafo Unicó. O quantitativo das funções a que 
se refere este artigo será aprovado mediante ato do Presi
dente da República, ouvida a Secretaria-da Administra
ção Federal." 
Doís pesos e duas medidas, ou seja naquele outro espaço 

de poder onlie não está o Presidente da República, as funções 
são criadas por este texto aqui. Este projeto de lei, quando 
nós o votarmos, quando houver a promulgação, quando hou
ver a publicação, se transformará em lei e as funções gratifi
cadas estarão criadas. Mas, na hipótese da Presidência da 
República -e nas negociações o extraordinário companheiro, 
Ministro Jarbas Passarinho, mencionou tantas vezes o -proble
ma da is_onomia -, o Presidente, com esse parágrafo único, 
fica discricionariamente com -a_ pos-sibilidade de estabelecer 
o quantitativo que bem entender de funções gratificadas. 

Puxa vida! Esta Nação está realizando uma luta sem tré
guas contra a inflação! E ~essa luta, este País está saçrific:;tndo 
operário por operário, deSempregado por desempregado, mu
lher de desempregado por mulher de desempregado, filho 
de desempregado por filho de desempregado, filho de operário 
e mulher de operário; cada um deles está sendo sacrificado_ 
neste País em nome da luta pela trégua contra a inflação! 

Por q_y.e se abre esta janela de adúltero? Esta é a ~inha 
questão! E minimal?! É insi~íficali.te?! Um pedaço de pão 
é minfrn.al e insignificante?! E para nós; não o é para mais 
de metade da população deste País! -

Gostaria que o eminente relator me tran_qüilizasse e me 
explicasse que isto aqui é conStitucio'nai, que isto aqui é justo 
que isto aqui é correto. Caso eu não fique convencido da 
explicação, solicito desde de já, e entregarei então assinado, 
um requerimento para destaque deste parágrafo, a fim de 
que ele seja, em nome do bom senso e da isonomia, retirado 
do texto. Porque isonomia é uffiã. palavra muito séria. É tão 
séria, Sr. Presidente, que alguns Constituintes lograram alguns 
ConS-titUintes na sua discussão. O textõ da Constituição .Sobre 

· isonomia é mal feito. É feito para que não exista a isono'mia, 
para que não se consiga realizar a isonomia. (O sr. Ptesident~ 
faz soar a campanhia.) -

É em nomedisto, dessa coisa por enquanto abstrata que 
se ·chama isonomiã.-,--que i:eqiü:irO a explicação do emin'ente 
relator e_ antecipo o meu requerimento, no sentido de que 
esse texto do parágrafo úriiCO. seja exluído do projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A matéria 
continua em discussão. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ . _ ~~ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -$r. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O;>ncedo a 
palavra ao nobre Senador Feniando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez, o Se_nado da_ 
República vai votar matéria de suma importância sob um 
certo constrangimento. . 

O Senador José Paulo Bísol, ao terminar o seu discurso, 
mencionou o fato de que,- de alguma maneira, S. Ex.~ sentia 
no ar uma dificuldade por parte dos senadores. E isso é real. 

Essa dificuldade deriva, por um lado, Ue questões formais 
e, pof Outro, de questões substantivas. As formais dizem res
peito a um fato, do qual temos consciência~ de que qualquer 
modificação, por nós introduzida neste projeto, fará com que 
haja um grande atraso na satisfação das_ reivindicações mais 
~o que justas dos servidores públicos federais. Só que essa 
situação se repete, o Senado vota sempre in extremis! As 
negociações se desenrolam longe do Senado e, depois, vem 
a pressão da sociedade para que nós não melhoremos a lei. 
E é patético; o que nos pedem é que não melhoremos a 
leil E, com freqüéncia~ votamos leis que sabemos, de antemão, 
estarem erradas 1 porque cedemos ao apelo, tendo em vista 
a premência, a urgência das condições em que os vários grupos 
que reivindicam chegam até nós. Repete-se a cena; vamos, 
outra vez, votar com esse constrangimento. O Relator acabou 
de fazer, como de hábito, uma breve exposição - e muito 
perspicaz - na qual S. Ex~ demonstrou_ precisamente que 
há_ !lroblemas, mas que também se curvava ao imperativo 
da urgéncia. Nenhum de nós vai fugir a_e~~e imperativO, mas 
todos nós, ou a maioria de nós, pelo menos, votará com esse 
constrangimento. 

Mas há um outro constrangimento, que não é formal, 
que é substantivo. Diz respeito, também, a algo que já foi 
mencionado tanto pelo Senador Ronan Tito, quanto pelo Se
nador José Paulo Bísol; ambos de_ formas diferentes. 

O que é substantivo é que, niais uma vez, o Congresso 
vota matéria salarial sabendo, antecipadamente, que a emen
da, às vezes, é até pior do que o soneto, mas que tem que 
emendar; sabendo, de antemão, que qualquer que venha a 
ser o aumento efetivamente votado na lei, provavelmente, 
será corroído pela inflação em tempo mais breve do que habi
tualmente o é, porque há uma aceleração do processo inflacio
nário; sabendo de antemão que votar matéria que diz respeito 
aqs salários sem que exista um controle da política econômica 
global, é uma ilusão. 

Os servidores tém mais do que razão: os universitários; 
dobradas razões! O piso salarial que pleiteiam é de 120 mil 
cruzeiros, e o que é concedido é de 71 rriil cruzeiros. Passando 
para o dólar, equivalem a 200 dólares. É vergonhoso! Não 
sei se é maís- vergonhoso em cruzeltó OU em dólar! É vergo
nhoso em qualquer moeda. Só que no dólar fica mais chocante, 
gritante, oferecermos 200 dólar_es para um professor univer
sitário! O que eles pedem é um piso salarial de 300 dólares. 
O-que é _ridículo, também. E não obstante. provavelmente 
esses 200 ou 300 dólares vão evaporar com a rapidez de uma 
ventania, porque a situação económica não permitirá sustentar 
sequer o valor real do dinheiro que será recebido no primeiro 
mês. 
_ . E~tão, o Cong .. esso vota cOm muita díficuldade, porque 
tem consciência de que a sua decisão-é-uma deliberação menor 
diante. das resoluções que são fundamentais que se tomam 
no Poder Executivo. E essa afirmação que foi feita, também, 
pelo Senador José Paulo Biso! é verdadeira! E nós nem chega
mos a entender todo o processo. Dessa vez, foi na Câmara 
que ele se desenrolou. Eu não cheguei a entender por que 
sobraram algumas categorias, francamente, talvez por alguma 
raZão, que- não COnsegui entender, repito. A maiOria delas 
foi "atendida", porque, na verdade, foram atendidas nesse 
nível. E o pior é qtle esSe nível é, possivelmente, o exeqüfvel. 
QuaD.do se verificam os dados, conclui-se que o cjue muitos 
afiimain, que o peso da remuneração do funcionalismo no 
Otçarrrento da República é enorme, não é verdadeiro; nem 
comparativamente com outros países, nem internamente com 
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os gastos da República. A grosso -modo, o gasto de pessoal 
corresponde a trinta e poucos por cento do orçamento, ou

1 
se se quiser, feitas as transferências para os estados e muriid
pios a cinqüenta e poucbs por cento. Não há,- pOriiõtõ~ um 
desregramento global quanto ao peso do funcionalismo. E, 
não obstante, se se aumentar, o Tesouro não tem como pagar. 
O Senador Ronan-Tífu mostrou ·aqui o que verda"deirarnente-
ocorre. Sabemos qual é a razão, mas damos voltas em torno 
da mesma e não a resolvemos. O que acontece é que existe 
a chamada crise fiscal do Estado: o Tesouro está falido. E 
o mais dramático é que--está falido depois de ter feito uln 
imenso esforço, tendo, com esse esforço, falido empresas pri
vadas. Antes estava falido só o Tesouro. Agora estão falidos 
o Tesouro e as empresas privadas. A questão nãO é saber 
se a situação piorou Ou nãol Não quero culpar ninguéril! SOmos 
todos responsáveis, porque não tomamos, em conjunto, as 
medidas necessáriaSpara_sairmos desse atoleiro. Mas, a verda
de é que, nessa circunstância, o Gõvei'Iio fica premido pela 
inexistência de recursos e apresenta esse tipo de emenda. 
E a propôe para uma sitUação aflitiva, que é pior do Ciue 
o soneto: 20% de aumento global, linear e alguns ajustes 
em certas categorias que dão, na média, 50,60% Mas, qUando 
se compara com a inflação não se precisa recorrer riem ao 
Dieese, que pode ser sempre acoimado de ser mais favOrável 
ao trabalhador, embora não o· seja. Mas qualquer indicador 
vai mostrar que a ,inflação subiu mais depressa. Nós sabemos, 
Sr. Presidente, assim como o País inteii"o o sabe, que- tanto 
faz indexar ou não. Pode indexar. Já houve indexação, e 
os salários também perderam o seu poder aquisitivo pOrque 
a indexação não ocorre tão depressa quanto o aumento dos 
preços. Então, é uina t3.iefa de físico, essa de saber quem 
vai mais depressa. Recomeça sempre. Constrangidos, iremos 
votar. O PSDB votará a favOr e· creio que tOdOS os- piitidõs 
também o farão, e farão mais ou menos os mesmos discurso_s_. 
Aliás, já os eStamOs repêtihdo. 

Mesmo por uma questão, enfim, de lavar a alma, ter 
uma consciência menós pesada relativamente a _esse assunto, 
temos que dizer que votaremos a favor, constrangidos, porque 
há muitos erro~.- Não sei como o nosso relator responderá 
ao Senador José Paulo Bisai, que é um especialista e demons
trou, aí pelo menos, uma aparente dificuldade constitucional. 
Vamos fechar os olhos a essa dificuldade e passar por cima 
como gato sobre brasa, votando a favor, mesmo sabendo que 
estamos errados. Vamos votar a favor, sabendo que é pouco, 
sabendo que mais, talvez, não nos seja possível dar; a não 
ser que se mude muita coisa. Vamos votar a favor, mas saben
do que relegaremos certas categorias ao desamparo. 

Aceito a sugestão do Senádor Jos·aphat Marinho como 
Líder do PSDB. Acredito que os companheiros de liderança 
de outros partidos também a aceítarão. É precisO abrir nego
ciaçõeS-com o Executivo no que diz respeito a certas Categ"orias 
e principalmente sobre a questão dos universitáríoS qUe e 
realmente dramática. 

Um País que trata o seu professorado desta maneira -
e falamos em professores universitáriOS, para não falar dos 
professores do ensino básico - é um país que não q Uef resol
ver seus problemas. Não sou daqueles que "tapam o sol com 
a peneira"; não acredito que a univeiSídade esteja às mil 
maravilhas; jamaiS concordei com a falta de controle do de
sempenho. Não concordei com promoções automáticas sem 
teses. Sou catedrático da Universidade de São Paulo~ USP. 
Tenho, portanto, formação bastante estrita nessa matéria. 
Mas entre ter uma visão objetiva de co_brança, mesmo da 

universidade, e relegar o professorado a esses níveis de paga
mento, vai uma distância. Com esses níveis de pagamento, 
não temos condiç_ão moral -de ixigii desempenho_. Estamos 
apenas dando condições para uma parca e mera sobrevivência, 
e isso é ri:J.uito grave. ~ - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao encaminhar a votação 
favoravelmente, faço~o preinido pelas circunstâncias. Se eu 
pudesse, não votaria a favor, até que fosse possível haver 
uiri entendimento inelhor em todo o País. Mas não podemos 
penalizar os servidores, como não vamos penalizar, amanhã, 
ds trabalhadores, pela nossa própria incapacidade política de 
enfrentar as verdadeiras questões do Brasil de maneira que 
permita uma saída. Hoje, vários senadores de diversos parti
dos, todos de Oposição, disseram isso. Está na hora de fazer
mos alguma coisa! Está na hora de terminarmos com essa 
lengalenga que cansa. Como não sou dado à demagogia, como 
a maioria de nós não o é - não digo issO parã agi"adar a 
quem quer que seja -, louvo o Senador Ronan Tito outra 
ve:z:. Não nos cabe _agradar, mas cumprir funções, resolver 
ptobtemãs, dar -aquilo que é justo. Não se agrada a uma cate
goria quando sel_l}e c;Jª o que é justo. Apena e desagrada 
quando nem o minimamente justo pode ser dado. 

Sr. Presidente, Srs-. senadores, eSta é a lei pOssíVel de 
um País que se está tomando impossível. Voto, com tristeza, 
a favor desta lei. 

Durante o -discurso o Sr. Fernando HenriQue Cardoso, 
o Sr. Dirceu Carneiro, ]" Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue 
o encaminhamento de votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, 
Uder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como 
Uder. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, vimos dizendo, de algum tempo até hoje, que, 
sem qualquer dúvida, os servidores públicos civis e riiilitares 
constituem a categoria de trabalhadores que mais foi penali~ 
-~ad~_, a9_longo d~ todas essas po~íticas de combate à inflação, 
pelo chamado arrocho salarial. 

Para sermosjustQs, ver~adeiramente justos, teríamos que 
fazer, neste momento, uma reposição em favor dos servidores 
públicos civis e Militares, que talvez chegasse à casa do 
1.000%, tal a deterioração da sua remuneração. Tudo isso 

_decorre de um fato puro e simples que temos comentado 
neste plenário, de que os servidores p-úblicos civis e militares, 
embora tenham ganho os direitos à sindicalização e à greve 
pela nova Constituição Federal, no entanto, têm um poder 
de barganha muitO pequeno àiante do Estado empregador., 
O mesmo não se dá com muitas categorias, por exemplo, 
dos trabalhadores do setOr privado: metalúrgicos, petroleiros, 
eletricitários, securitários, bancários,- que têm por tr3.s de si 
sindicatos fortes a defender as suas reivindicações nos setores 
onde atuam no mercado de trabalho. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegamos hoje 
a essa situação lamentável, como bem colocou o nobre Líder· 
do PSDB, Senador Fernando Henrique Cardoso nas suas bri
lhantes palavras. 

Estamos sendo forçados a votar favoravelmente ao pro
jeto de lei, encaminhado pelo Senhor Presidente da República 
ao Congresso Nacional, que dispõe sobre a antecipação a. 
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ser_ compensada, quando_da revisão geral da remuneração 
dos servidores públicos, que corrige e reestrutura-tabela de 
vencime-ntOs e dá outras providências, com as modificações 
que lhe foram iiltroduzidas, através de algumas emendas, pela 
Câmara dos Deputados. 

Se _dependesse_ de_nós, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
sobretudo dos partidos da Oposição, partiCularmente do 
PMDB, iríamos também __ alterar, no Senado, esse_ projeto, 
para corrigir uma série de normas que não estão bem postas 
na proposição governamental. 

Entretanto, Situamo-nos dia_nte da impossibilidade jurí
dica_ de fazê-lo, porque de nossa parte, se assim agíssemos, 
estaríamos nos voltando contra o texto constitucional, de vez 
que é inicüitiVa- exclusiva do Poder Executivo, pfójetos de 
lei que fixem vencimentos __ o_u _ _reajustes de vencimentos do_s 
servidores públicos civis e militares. Por outro lado, também, 
nos é vedada, pela Constituição Federal, a apre_sentação de 
emendas que aumentem a despesa pública. 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, a mim me parece, e ao 
PMDB, que o grande equívoco que sc_éontém nesse projeto 
govçrnamental vem de longe, vem da Medida Provts6ria n~ 
296, por isso mesmo rejeitãda pela quase unanimiQ.ade do 
Congresso Nacional. 

Do nosso ponto de vista, o Poder Executivo ~deveria t~-lo 
enviado ao Congresso Nacional, nos termos do art. 39 da 
ConstitUição, que dispõe: 

"A União, os estados, o Dístiito Federal e os municí
pios -in-sfit~ifão, iiô ãriilJitO dC silã -competêllCia;-Regime 
Jurídico Unico e planos de carreira pai'ã os séfvldores 
da administração pública direta, das autarquias e das fun
dações."-

Através desses planos de carreira é que poderíamos, Sr. 
Presídente, Srs. Senadores, corrigir as ·chamadas distorções 
salariais qUe-eXistem no seio do funcionafismo--públíCo, -nãO 
apenas no Poder Executivo, mas também nos Poderes Legis-
lativo e Judiciário. -

Ocorre .que já temos no Congresso Naçio_nal "":":"" e .~stá 
aqui no Senado, na COmissão de. Cónstif_u_ição, Justiç-a e Cida
dania, entregue às mãos do Senador Cid Sabóia de Carvalho 
que é o seu relator - o Plano de Carreil'a do..s S~rví4ores 
Públicos Civis da União enviado ao Congfessó, atrav.és de 
mensagem peJo ex-Presidente José Sarney, o que tornaria 
mais fácil resolver o problema, de vez que bastaria que, num 
entendimento entre as lideranças do_Governo e da Oposição, 
se chegasse a um substitut_iy-o que o -senador Cid Sab_óia de 
Carvãlho apresentaria na Coniissão d_e J.ustiça, para que se 
chegasse a um denominador COPJ.j,J..lJ!. 

O Governo, então, neste projeto de lei deveria ter se 
limitado a conceder um reajuste linear de 50%, 60% ou até 
80% aos servidores públicos civis e militares, deixando _o_s 
reajustes diferenciados das várias categOriaS para o plano de 
c:arreira a que me referi. Como isso_ nã.o oçorreu, o que açoh
tece? Temos, aqui, várias categorias beneficiadas.comJ20%, 
100%, 90%, 80%, 70%, de reajustes diferenciados, e outras 
com apenas 40% ou 20%. Por exemplo, a maioria dos_ titulares 
de DAS do Poder Executivo nte.m são_ servidores.públicos 
e exercem funções de confiança. Como é possível que tenham 
um aumento de 120% nos reajustes_ diferenciados, enquanto 
outras categorias de servidores do.Quadrp_Pcrmanente têm 
reajustes bem menores? Assim o GovernO ~oncede esses rea
justes que consideramos injustos, _pela sua discriminação, e 
dá um reajuste linear de apenas 20%, para todas as categorias. 

Sr. Presidente, como fez o nobre Senador Fernando Hen
_rique Cardoso, n6s, da bancada_do PMDB nesta Casa, deixa
mos claro que vamos yotar constrangidamente esse projeto .. 
Se dependesse de nós, também ele não seria aprovado. 

Não quero, assim, encerrar as _minhas_ palavras sem dizer 
que, ainda hoje, recebi uma comissão representativa das uni
versidades federais, para solicitar às lideranças a abertura do 
diálogo com o Governo Federal. .. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevid.es) """"'·A Presi
dência pede desculpas ao nobre Líder Humberto Lucena pela 
interrupção do seu pronunciainentO, a fim de consultar a Casa 
sobre a possibilidade de prorrogação da sessão pelo prazo 
de 15 minutos. (Pausa.) . 
- Havendo, portanto, assentiinento da Casa, a sessão está 

prorrogada por 15 miitútos. - -

O SR, HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, não 
Sei se já houve esse diálogo. O fato, poréiri, é que deVeinos 
nos empenhar, junto ao Sr. Ministro da Educação, para que 
-S. Ex~ receba os representantes dos docentes e d.os servidores 
das universidades, admitindo novas negociações que permitam 
a reabertura das unive.rsi.dades em greve, há mais de sessenta 
dias. 

Espeto e confio que o Senhor Presidente da Repúbfica 
autorize_, nãq só a extensão dos reajustes diferenciados à_s 
_ca~_~_gori~s que _àinda ficaram fora desté projet'? de lei, mas 
também acolha as emendas apresentadas na Câmara dos De
putados. RefirO-me à que estabelece que o Poder ExecutiVo 
está autorizado, em 1~ de outubro, a fazer um novo reaj4_~te 
de vencimento dos servidores públicos civis e militares, na 
perspectiva de aumento da inflação, como antecipação do 
que ocorrerá na data base de janeiro e;- bem assim, aquela 
que fixou que, em sessenta dias, o Poder Executivo encami~ 
nhará, ao Congresso Nacional, os Planos de Cãrreira dos Ser
vidores Públicos Civis e Militares. 

Sr. Presidente, Srs. S_enadores, o nosso voto será pela 
aptOVãÇão do texto dO projeto como veio da Câmara: Se.i 
que há imperfeições- ó Senador Jos-é Pa1,1lo Bisol mencionou 
uma delas -, mas, nesta altura, não temos outro caminho 
para atender aos servidores públicos civ"is e militareS, ·senão 
o·- de- acatar a· proposição govemantental, com as emendas 
da Cãmara dos Deputados. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, requeiro 
a palavra como relator. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) _..,..- Concedo 
.apalavra a V. Ex~ para esclarecer 3. dúvida suscitada pelo 
·senador José Paulo Biso!. 

O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE, 
___ Como Relator. Para explicação. Sem revisão do_orado_f.)

Si". Presidente, quero dizer _ao nobre companheiro José Paulo 
Bisai que, infelizmente, não posso tranqüilizá-lo, primeiro, 
porque não sou defensor desse projeto de lei; fui apenas o 
relator e numa situação extremamente estranha, ou seja, a 
de termos que apressar essa pequena solução para o funciona
lismo e, para isso, temos que concordar, pelo menos formal
mente, com alguns equívocos cometidos pelas comissões técni
cas da Câmara dos Deputados. 

Essa matéria deinorou ba,stante na Câmara, muito mais 
~do que no SenaQo. _ Q_ p.lreCer aqui fof de Plenário, onde, 
-eyidenteme-nte, se fôsSemos a exames IJlÇtis profundoS, tería~ 
mos obViamente que nos tomar intranqüilos, tanto quanto 
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o Senador José Paulo Bisol, e dizer "não" a determinados 
trechos do projeto de lei, fazendo com que ele, emendado, 

·retornasse à Câmara dos Deputados. E o grande problema, 
,Senador José Paulo Biso!, é exatamente o retorno desse pro
jeto por uma questão social, finanCeira, -ecõnômica _e pela 
urgência, pela emergência. A questão é exatamente esta: o 
·retorno desse projeto à Câmara dos Deputados. 

Se V. Eif se sente intranqUilo nesta hora, o relator se 
.sente infeliz, exatamente por não poder consertar os defeitos 
que aqui estão. Apenas diria que, por certo, seria pesado 
o conceito de inconstitucionalidade ao art. 20. Não diria que 
é inconstitucional, pode até ser que seja injurídica, mas-nada 
impediria que o Poder Legislativo, em matéria constitucional, 
atendendo ao Poder Executivo, deixasse à mercê- do Presi
dente da República a escolha das pessoas das quais disporá, 
a seu seryiço, o serviço mais íntimO da pr6pfia Presidência. 
O Orçamento é do Poder Executivo, a providência é rio âmbito 
'do Poder Executivo, sugerida pelo Poder Executivo e com 
:os cuidados administrativos do Poder Executivo. Não diria 
'da inconstitucionalidade, mas de certas impropriedades, ou 
:,tté de não ser um bom direito, de não ser, digamos assim, 
juridicamente, o mais recomendável. _ - _ _ 

Na parte atinente ao-art. 26, o Senador José Paulo Biso! 
o utilizou mais para uma comparação com o art. 20. E, no 
caso do art. 27, .sou virtualmente contra a transformação de 
:cargos, porque entendo que, pela atual Constituição Federal, 
. os provimentos devem se dar exclusivamente mediante a aproR 
vação em concurso. Não há outra solução. S. EX' tem muito 
acerto na sua observação. - ~ ---------

. É o que digo, Senador José Paulo Biso!, V. Ex• inquieto, 
:nós, infelizes, vendo mais uma vez o Senado ter que atuar 
,com velocidade incrível e com o destempero de suas funções 
para atender a uma situação social das mais prementes e das 
mais difíceis, gerada pela própria ·Presidência da República 
que criou, em sua plataforma de atividades, essa ojerizà a 
universidades, ao funcionário público, essa teoria do desman
telamento que leva, é evidente, a providências nem sempre 

.muito atentas à melhor letra da Constituição. 

. Louvo no Senador José Paulo Biso I_ o acerto de suas 
observações que, apena~ com isso, revela a sua inteligência_ 
e a infelicidade de muitas vezes termos aqui no Senado de 
"engolirmos sapos" par~ não criarmos uma problemática soR 

'cial mais grave. 
Era a explicação que tinha a dar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Para encami
·nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Líder, Senador 
·Odacir Soares. ~ ~· ~ 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, parece~me bastante claro a esta altura; depois de 
ouvirmos importantes líderes neste plenário, que esse projeto_ -
não exaure a discussãO do aumento da remuneração dos servi-· 
dores públicos, ao contrário, por si mesmo~ dá início _a estai 
·grande discussão, até porque o projeto que o Poder Executivo' 
.encaminhou originalmente foi pelo próprio Poder Executivo 
emendado mais de uma vez. 

Todos temos consciência -ficou bem claro aq_ui quando 
s·. Ext r o Senador Cid Sabóia de Carvalho emitiU o seu relató
Ii{> - da impossibilidade constitucional, tanto no âmbito da 
Câmara dos Deputados, quanto no âmbito do Senado, de 
ser o projeto emendado, na medida em que isso sigriiftcaria 
amnento de despesa, fato ao qual está o Poder Legislativo 

.vinculado, uma vez que está proibido pela Constituição de 
oferecer emendas que impliquem em aumento de despesa. 

Por outro lado, parece-me também bastante óbvio que 
todos gostaríamos de poder melhorar os níveis e os percentuais 
est~b~lecidos nesse projeto. Lamentavelmente, o Poder Exe-

--Cutivo trabalha sob uma receita executada, não lhe sendo 
lícito inventar receita, nem inventar despesa sem a contra
partida_ da receita. Parece-me ser esta a razão precípua pela 
qual, inclusive, todas as lideranças aqui presentes acordaram 
no sentid<? de que aprovássemos esse projeto na forma como 
veio da Câmara dos Deputados, para evitar também que a 
matéria voltasse ao conhecimento daquela Casa e isso causasse 
prejuíZos aos- servidores públicos que e·stão na dependência 
desse aumento. 

A sugestáo do Senador Josaphat Marinho no sentido de 
que as lideranças partidárias, a p3rtir d3. aprovação desse pro
jeto, reúnam-se para encaminhar reivindicações daqueles seg
mentos do funcionalismo_ público (da administração di reta ou 
indireta) aqui não conteritplados, parece-me ser das mais pro
cedentes. Infelizmente, mais uma vez, vê-se o Senado Federal 
ãt~elado a uma decis~_Ç>_da Câmaz:a dos Deputados, a um proR 
jeto que se alongou naquela Casa e que chega a esta, mais 
uma vez, _com a premência que marca quase todos os projetas 
importantes que aqui chegam, impedindo-nos, muitaS vezes, 
de_ analisar detidamente matéria da maior importânCia, como 
acontece, inclusive, com esta . 

Juntamente com os senadores dos ex-territórios federais 
apresenieí Uma série de emendas Para corrigir diStorções -desse 
projeto. Todavia, fomos vencidos pela argumentação de todas 
as lideranças, no sentido de que retirássemos essas emendas 
e a matéria pudesse ser hoje vot~da e aprovada, nos índices 
referidos nesse projeto, beneficiando os servidores públicos, 
embora, como homens públicos, como políticos, não estãmos 
plenamente satisfei~OJi com esses índi~s. Mas !emos que con
vir que preciS3nios, nesta tard_e_,_ aprovar esta matéria, não 
exaurindo, como disse inicialmente, a sua discussão por ser 
da rp.aior __ importância para os servidores públicos e para o 
nosso País. 

l?t! modo, Sr. Presidente, que,_ de acordo com o parecer 
emitido _pelo eminente relator, votamos pela aprovação da 
matéria, tal como _veio redigida da Câmara dos Deputados, 
sém .n.enhuma modificação, confo~e, inclusive, é o parecer 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Valniir Campelo- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar pelo PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
apalavra ao nobre Líder, SenadoiValmir Campelo, quef~lará 
em nome de sua bancada, o PTB. 

-0 SR. VALMIR CAMPELo'(PTB -DF. Como Líder. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, nós, do PTB, endossamos as 
palavras dos líderes dos demais partidos presentes nesta sessão 
de hoje, não concordando com o projeto apresentado pelo 
Executivo. . 

O Partido Trabalhista Brasileiro é um partido que luta 
pelos direitos do trabalhador, particularmente pelo servidor 
público, e esse projeto, para nós, é um projeto cruel.- Mas 
não adianta discutirmos aquilo que já está aprovado pela Câ
ma.ra dos Deputados,· porque, Se aqui o alterarmos, terá ele 
que retornar à Casa de origem e continuarão prejudic3;dos 
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os servidores públicos, que já vêm com os seus venciiileiltos 
defasados há muito tempo. _ 

De forma que, Sr. Presidente, diante dessa situação, o 
PTB vai encaminhar favoravelmente à aprovação desse pro-
jeto. ~~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi· 
dência consulta a Casa, mais uma vez, sobre se_ concorda 
com a prorrogação, por mais 15 minutos, da presente sessão. 
(Pausa.) 

Como há manifestação unânime do Plenário,- prOrioga-se 
a sessão por mais 15 minutos. · -

O Sr. Oziel Carneiro -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ---c Concedo 
a palavra ao nobre Líder, Senador Oziel Carneiro, que falará 
pelo seu partido, o PDS. ~ 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, não vou repetir o que foi -dito _a:qui pelas diversas lideran
ças, apenas gostaria de, exclusivamente em relação ao pre
sente projeto, isen-tar- a Câmara dOs Deputados de pressão 
sobre as decisões do Senado, o que não é verdadeiro, poréin, 
em relação a muitos outros projetes importantes que aqui 
chegam e não podem Ser estUdados, porque é exigida a· urgên-
cia para a sua aprovação. - -

A verdade é que em relação ao salário do funcionalismo 
público, a Câmara e o Senado estão limitados na sua ação. 
Primeiro; por dispositivo ConStitUcional criado pelo próprio 
Congresso Nacional; segundo, em razão de um desordena
mento da economia brasileita e da inexistência de recursos 
para atender àquilo que seria necessário para cobrir as necessi
dades do funcionalismo federal. E, em_ terceiro lugar, porque, 
se todos_ nós lutamos para que seja eliminado o déficit público 
e, com isso, afaste-se----apenas- um dos ingredientes que têm 
sido os fatores de nossa inflação - porque não é exclusiva
mente o-défiCit públicO~ Gostãria de tom~u· minhas as palavras 
do nobre Senador Josaphat Marinho de que devemos aprovar 
ime~atamente este- pr<?j~to e, amanhã, reiniciarinó·s- lltb) ne
gociação com o Goverrto, para que, à medida das disponibi
lidades do Tesouro, se façam as novas correções, elimin-andO 
o tratamento desigual dado ao funcionalismo públko em rela-
ção as suas diversas categorias. . . _ 

Acompanhando as negociações em torno deste projeto, 
fiqUei eslarrecido com as enormes distorções entre _ _funcio
nários de ministériOs diferentes, em que uns ganhavã:ni "X" 
mais "Y" e outros "X" menos "Y", embora exercendo a 
mesma função. --

De modo que o PDS~ conscienteinellte, é- fàvõi"ãvel à 
aprovação da matéria, na certeza de que o Poder Legislativo 
e o Poder Executivo entrarãç em entendimento imediata
mente para continuar corrigindo essas distorções e a- penali
zação de que é vítima o funCiôTialismo público do País. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesT-,- Concedo 
~ palavra ao nobre Líder do PDT_, __ Se_nador Maurício Córrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PP"f .,..-DF: Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. PJ~sidente, Srs. Senado
res, o Senador Josaphat Marinho fez uma proposta de que 
as lideranças do Senado dialogassem em busca de l.!_~a solução 
para o problema dos professores, enfim, das categorias funcio~ 
nais das universidadeS brasileiras. 

--- Quero dizer que- o PDT a aceita, mesmo porQue iSso 
se insere na minha preocupação de diálogo. Estou inteira
mente à disposição para iniciarmos um trabalho de entendi
mento com o Governo e encontrarmos- a solução. 

Procurei, Sr. Presidente, na fase de discussão, não aden
trar nas questões de natureza constitucional, da duvidosa exis
tê~c:;!~ dessas emendas colocarl:as na Câmara dos Deputados, 
a meu ver, tõdas de duvidosa constitucionalidade, ou quase 
todas inconstitucionais. Por isso, disse que votava, mas enten
dendo que essas emendas valeriam como recomendações ao 
Presidente da República. 

TOdavia, gostaria que o Senado Federal tomasse conheci
mento, neste instante, da gravidade do erro que estamos come
tendo, em virtude de uma emenda apresentada na Câmara 
do_s_ Deputados. Disse que não apresentaria emendas e não 
o fiz. Vãmos aprovar tal e qual está redigido o projeto oriundo 
da Câmara dos Deputados, mas tenho o dever, Sr. Presidente, 
já que estamos sempre preocupados com as nossas prerroga
tivas, de fazer esse alerta sobre o art. 32. 

''Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a conce
der, em 1"' de outubro de 1991, a antecipação de reajuste 
dos vencimentos, soldos e demais retribuições dos servi
dores civiS e militares da administração direta, das autar
quias, inclusive as de regime especial, das funções públi
cas e autárquicas, até o limite previsto no art. 38, das 

--=Disposições Constitucionais Transitórias, a ser compen
sada por ocasião da revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos." 

A Constituição deterinina que a iniciativa~ para propor 
aumento, é do Presidente da República. Se nós--estanios dandO 
tiina autorização ao Presidente da República, estamos pemii
tindo que Sua Excelência, a partir do que está determinado 
n9 projeto, proponha aumento por decreto do Poder Execu
tivo. Notem os Srs. Senadores o que estou falando. Essa Iilaté: 
riã veto· da Câmara dos Deputados. Vo_u apróvá-la mas não 
querO passat O atestado de burrice da minha parte, pelo pouco · 
que sei de Direito Constitucional. Essa é uma delegação que 
se--está concedendo ao Presidente da República, Sua Exce
lência está com tudo nas mãos. A Câmara dos Deputados 
autorizou o Presidente da República a baixar decreto do Poder 
Ex-ecütivo; E não vamos invocar, depois, o art. 48 para propor 
um decreto legislativo que venha a sustar os efeitOs de uma 
autorização que estanlós dandó ·a- Süa- EXcelência. 

~'Fica- o Poder Executivo autorizado ~ conceder ... " 

Não se tem que dizer mais nada, o Presidente está autori
zado. O que está escrito aqui é para vãler, não existe terinos 
ifiOCuos em mãtéria de terminologia jurídica. É isso que acon
tece. Sua Excelência, poderá propor um aumento de 1%. 
Estará cumprida a determinação, se o Presidente da República 
a aceitar. E tenho a impressão de que aceitará. Está sendo 
dada ao Presidente da República, de mão beijadª, essa autori
zação sem nenhuma contestação. 

Sr. Presiden-te, senti-me na obrigação de deixar registrado 
exatamente esse acontecimento e, inclusive, o precedente que 
se abre: o Presidente da República poderá baixar um decreto 
para propor esse aumento, sem precisar encaminhá-lo ao Se
nado ou vir ao Congresso Nacional. A única diferença que 
está faltando aqui para a lei delegada é que ela determina 
que haja uma resolução do Congresso~ Mas na medida em 
que uma lei, na hierarquia das normas constitucionais legais, 
está a~ima· do decreto legisl~tivo e acima do Executivo, é 
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claro que aquela disposiçãQde resolução não existe, porque 
ela está abaixo da lei. Nós estamos autorizando o Presidente 
da República, portanto, a baixar um decreto tranqüilamente 
sobre matéria que é da sua competência. Por que autorizar, 
se Sua_ Excelência tem a iniciativa? 

Registro aqui, portanto, Sr. Presidente, mais essa incons
titucionalidade, ou melhor, essa liberalidade do Congresso 
Nacional. E o Presidente da República deve ter aprovado 
esse acontecimento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Encerado 
o processo de encaminhamento de votação. 

Srs. "Senadores, tomem assento nas bancadas, porque se _ 
vai passar, neste momento à votação do projeto, nete incluída 
a retifiCação iedacional proposta pelo Relator, sem prejuízo 
das emendas. 

Sobre a mesa, requerimento de destaque que será lido 
pelo 1' Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N• 445, de 1991 

Sr. Presidente: . .. 
Requeremos destaque para-rejeição do Parágrafo Único 

do art. 20 do PLC n' S'l/91. . 
Sala de Reunião da Comissão; 13 de agosto de 1991. 

- José Paulo Biso! - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o projeto, ressalvado o destaque r~uerido. 

Os Srs. SenadoreS- que o aprovam -qUeiram -peiin':lnecer. 
sentados. (Pausa.) ·· -

Aprovado. Em votação o destaque. 
O Sr. Paulo Bisol- Peço a palavra, Sr. Presidente, para 

uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Senador 
José Paulo Biso!. 

O SR. JOSÉ PAULO B1SOL (PSB- RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, 
evidentemente o Senador Pedro Simon e eu, ·q-ué assinamos 
o destaque, não quererrios provocar nenhum embaraço para 
votação. E procedemos tal como de fato agimos, no Sentido 
de marcar o caráter de impotência de que se reveste essa 
votação, porque na verdade não é uma votação_. na verdade, 
nós estamos aqui constrangidos à aprovação. e quando há 
constrangimento-à aprovação, n'ãó há votação-nenhuma. 

Quis fazer o registro para cbme'çarmos a pensãr enfriti.Idar 
estruturalmente o processo, de tal forma que o· _Senado possa 
ser Senado em todos Os momentos, e não de quando em 
vez. 

Retiro o destaque para-não criar os embaraços. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
·dência defere a retirada de requeirmento bem como a manifes
tação, no mesmo sentido, do outro signatário nobre Senador 
Pedro Simon. Portanto,'retirado o destaque. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso ---Peço a palavra, 
Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Maum Benevides) ~ Concedo 
a palavra, ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARJJOSO (PSDB -'
SP. Pela ordem.) -Sr. Presidente, eu queria agradecer o 
gesto do Senador José Paulo Biso!. É difícil, esse gesto de 
retirar -clestaque para evitar mais um -constra_ngimento explí
cito, porque o implícito já está em todos nós. 

Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Emvofação 
globalizada as emendas, com o parecer contrário do nobre 
Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado o parecer, rejeitadas as emendas. 
~ A inatéria vai à Comissão Diretora: para redação finãl. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1'~' Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARECER N' 252, DE 1991 
Da ComissãO Diretora 

Redação fmal do projeto de Lei da Câmara n• 57, de 
1991 (n• 1.390/91, na Casa de Origem) 

---ACOiiiissãó DiretOra apreSenta a iedação final do Proje"to 
de Lei da Câmara n' 57, de 1991 (n' 1.390T9J, na Casa de 
origem, que dispõe sobre antecipação a ser-compensada quan
do da revisão geral da remuneração dos servidores públicos, 
corrige e reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1991. 
- Miiuro Benevides, Presidente - Alexandre Costa, Dirceu 
C3:rneiro, Relator - Rac_~id Saldanha J?~rzL 

ANEXO AO PARECER N' 252, DE 1991 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 
1991, que dispõe sobre antecipação a ser compensada 
quando da revisão geral da remuneração dos· servidores 

- públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos e 
dá outras providências. 

-~O _Congr_esso_Nacional decreta: 
Art. 1' É ccncedida, a partir de 1' de julho de 1991, 

anfedpaÇão de vinte por cento sobre os vencimentos, soldos 
e demais retribuições dos servidores civis e inilitares do Poder 
Executivo, da administração-direta, das autarquias, inclusive 
as de regime especial, das fundações públicas e dos extintos 
territórios, vigente-s no mês de abril de 1991, a ser compensada 
por ocasião da revisão geral d~ remuneração dos servidore~-
públicos. 

Parágrafo único. O perceiltual de reajuste a que se refe
re este artigo incidirá também sobre as tabelas constantes 
nos anexos desta lei e sobre os valores explicitados nos arts. 
6', 16, 20 e 26. 

Art. 2'~' Os valores dos vencimentos dos servidores civis 
do Poder Executivo, pertencentes ao Plano de Classificação 
de Cargos instituído pelas leis n'' 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, e 6.550, de 5 de julho de 1978, e os ,da Tabela 
de Escalonamento Vertical, referentes aos-se-rvidores militares 
da União são os indicados, respectivamente, nos Anexos I 
e II desta lei. 

Art. 39 Os valores de vencimentos dos servidores bene-
ficiados pelo a.rt. 3' da Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987. 
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·e dos cargos de direção e funções gratificadas, de que trata 
a Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de 1991, são os con'itantes 
dos Anexos III a VI desta lei. 

§ 1 o O Ministério da Educação e a Secretaria da Admi
nistração Federal baixarão as normas necessárias ao enquadra~ 
menta dos servidores técnico-administrativos das instituições 
federais de ensino·, nas tabelas de vencimentos. 

§ 29 São extintas por in<:;brpora:ção ao vencimento as 
gratificações previstas nos Anexos IX a XV da Lei n" 7 .923, 
de 12 de dezembro de 1989. · . _ 

§ 3~ Aplicam-se aos docentes dos extintos territórios 
os vencimentos correspondentes ao Anexo V dest_a lei.__ _ 

Art. 49 Os vencimeritõS dos servidore$ das categorias 
funcionais de médico de saúde publica, médico do trabalho 
e médico veterinário, iiltegrántes do Plano _de Classificação 
de Cargos regido pela Lei no 5.o45, de 1970, aos quais é 
incorporada a gratificação prevista no Anexo XVIII da Lei 
no 7.923, de 1989, sáo os constantes do Anexo I desta lei. 

§ 19 Os vencimentos fixados aos servidores referidos 
neste artigo corresponderão ao cumprimento de jornada de 
vinte horas semanais de trabalho. 

§ 2" Será majorado, em cinqüenta por cento;-o venci
mento dos servidores a que se refere este artigo, quando cum-
prirem jornada de seis horas diárias. -

§ 3.~> O regime de quarentá horas semanais de trabalho 
corresponde a um cargo com duas jornadas de vinte horas 
. semanais de trabalho. O_ a_diçional por tempo de serviço pre
visto no a.rt. 67 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
será calculado sobre os vencimentos, sendo assegurada a apo
sentadoria integral aos atuais ocupantes dos referidos çargos. 

Art. 59 Os valores de vencimentos das tabelas de_ espe
cialistas de nível m_édio e $Uperior são os cons.tantes do Anexo 
Vll desta lei. 

§ 1~ Por ter sido incorporada aos valores a que se refere 
o caput deste artigo, é extinta a gratificação única, consoli
dada, objeto do art. 4o da Lei no 7.923, de 1989. 

§ 2o A Secretaria da Administração Federal baixará as -
instruções neces_sárias ao enqüadramento dos especialistas nas 
tabelas do Anexo VII. 

Art. 6\' É fixado, como limite superior de vencimento, 
o valor de Cr$485.933,02 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, 
novecentos e trinta e três cruzeiros e dois centavos), para 
as carreiras de Diplomata; Auditoria--do TeSouro -Nãcióiial, 
Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, do Orça
mento e de Finanças e Cqntrole, e_ t;f.a Procur~doria da Fazenda 
Nacional, cujas tabelas de __ vencimt:ntos sã(l aS c.onSta:pfes nOS 
Anexos VIII e XII desta lei. · 

Parágrafo único. ·são extiruas, por incorporação aos venCi
mentos, as gratificações de que tratam os Anexos II, III, 
IV, Vl, e VII, da Lei no 7.995, de 9 de janeiro de 1990. 

Art .. 79 A tabela de remuneração dos cargos de natureza, 
especial, de que trata o artigo '26 da Lei no 8.028, de 12 de 
abril de 1990, e a referente-aos juízes do Tribunal Marítimo 
são as constantes dos Anexos XIII e XIV desta lei. 

Art. 89 A tabela de remuneração dos cargos em. cóiriis~ 
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) 
é a do Anexo XV desta lei. 

Art. 9\' A nenhum servidor militar da União, da ativa 
ou na inatividade, poderão ser pagos, mensalmente, remune~ 
ração ou provento de importância superior ao valor atribuído, 
em espécie a qualquer título, como remuneração, ao cargo 
de Ministro de Estado, excluídas as seguintes vantagens: 

I -gratificação por tempo de serviÇo; 

II - indenização de compensação orgânica; 
III - indenização de moradia; 
IV - indenização de localidade especial; 
V------:--- ajuda de custo, diárias e indenização de transporte; 
VI -gratificação de Natal, adicional de férias, salário-

famt1ia e aux.Hio~funeral. 
-Art. 10. Os vencimentos e demais retribuições doS ser

vidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA, do Instituto Brasileiro 
de Turismo- EMBRATUR, do Instituto Nacional de Coloni
zaçao e Reforma Agrária- INCRA, da Caixa de Financia-

. mç_nto Imobiliário da Aeronáutica e da Fundação Jorge Du
prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO - são os constantes nos Anexos XVI a 
XX desta lei. 

Art. 11. Os ven!:imentos e demais retnbuições dos ser
vidores da Supe-n:ntCitdência de Desenvolvimento da Ama
zónia - SUDAM~ _da Superintendência da Zona Franca de 

. .Manaus - SVFRA:MA - e âa Supeiintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE - são os coiistantes 
do Anexo XXI desta lei. 

Parágrafo único. A Secretaria do Desenvolvimento Re~ 
gional e a Secretaria da Administração Federal, no prazo 
de trinta dias a contar da publicação desta lei, baixarão as 
normas necessárias à aplicação do_disposto neste artigo. 

Art. 12. A gratificação de que trata o art. 15 da Lei 
n9 8.162, de 8 de janeiro cte·1991, é estendida aos servidores 
pertencentes àS- categorias funCionais do grupo Polícia Civil 
dos_ _extintos territórios. 

Art. 13. O abono especial concedido pelo § 2' do art. 
1o da Lei no 7.333, de 2 de julho de 1985, passa a ser pago 
como vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita 
apenas aos reajustes gerais. -

Art. 14. Os valores dos vencimentos referentes aos car~ 
gos de Fiel de _Tesouro, tesouieiro, tesoUreiro alJ.xiliar e de 
conferente passam a ser o correspondente ao .da_ .'referência 

-NS";23 do Anexo I desta lei. 
Art. 15. Os adicionais de insalubridade, peridulOsidade 

e de radiação ionizante devem ser calculados a partir· dós 
índices percentuais estabelecidos na legislação específiCá de 
proteção das condições mínimas de trabalho. · 

§ li> Os adicionais de periculosidade que vêm sendo pa~ 
gos em função de atividades nucleares são transfoimados em 
vantagem pessoal, nominalmente identificada, ficando revo
gado o dispositivo que concede este adicional. 

§ 29 Os órgãos da UD.ião são obrigados a manter servi
ços especializados em_ segl!-rança- e medicina do trabalho, de 
acordo com a legislação específica. -

§ 3o Será obrigatória a constituiçáoda Comissão Inter
na de Preveilção de Acidentes - CIP A, s~ndo _suas ~tFib~i
ç6es, composição e funcioname-nto mantidos conforme legisla~ 
ção específica. _ 

Art. 16. Será concedida, nos termos do regulamento, 
indenização de Cr$4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros) 
por diã, aos servidores que se afastarem do seu local de traba
lho, sem direito à percepção de diária, para execução de traba
lhos de campo, tais como os de campanhas de combate e 
controle de endemias, mal_"cação, itiSpeção e manutenção de 
marcos decisórios, topografia, pesquisa, saneamento básico, 
inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais." -

Parágrafo único. É vedado o recebimento cumulativo 
da indenização objeto do caput deste artigo com a percepção 
de diárias. 
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Art. 17. O caput do art. 37 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 37. Redistribuição é o deslocamento cio servi
dor, com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal 
de outro órgão ou entidade do rnesm..o poder, observados 
a vinculação entre os graus de complexidade e responsa
bilidade, a correlação das atribuições, a equjvalência en- . 
tre os vencimentos ~ o interesse da ad!llinistrª-Ção, com 
prévia apreciação do órgão central de pessoal." 

Art. 18. O art. 78 da Lei n' 8.112, de 11 de dezeml>!:o 
de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

Escola Nacional de Administração- Pública- ENAP- cor
respondem aos fixa~,..· Js-no Anexo XXIII desta lei. 

§ 1~ Havendo diferença-de vencimento, em decorrência 
da aplicação do disposto neste artigo, este valor será pago 
a título de diferença de vencimentos nominalmente identifi
cada, sendo considerada também para cálculo das vantagens 
pessoais. _ -

§ 29 Os órgãos mencionados neste artigo, sessenta dias 
seguintes à publicação desta lei, procederão -ao enquadra
mento dos servidores nas respectivas tabelas de vencimentos, 
observadas_as normas_ estabelecidas pela Secretaria da Admi
nistração Federal da Presidência da República. 

Art. 23. OS valores estabelecidos nest? lei serão reajus-
tfdos nas mesmas época~ e índices dos reajustes gerais dos 

·· ····§-·3·~···o.;~;fã6;·~;~~~fãà~Io-~-rg-··0-:;f·e"'"ti~v-o-, -o~u~e-m--.c-;;ve"'· nciinentos, soldos, proventos e pensões, e demais retribui-
comissão, pe·rceberá indenização_ relativa aõ período das ções dos servidores públicos civis e militares federaiS. 

"Art. 78. . .. _. , ___ ---·-- __ ..... ,. --·--- ·---·. ~·· ·~-------· .. -

férias a que tiver direito e-~ao íócompleto, n~ prop9~ção ~. · Art. 24. O disposto nesta lei aplica-se aos proVentos 
de um doze avos por mês de efetívo cxe:rc(cio, oU fração ·de aposentadoria ou de disponibilidade e aos beneficiários 
superior a quatOrze. dias. · - -· · d&- pensões civis e militares, observados os limites estabele-

§ 4~ A indenização serâ calculada com base na re-. cidos no art. 42 da Lei n9 8.112, de 1990. __ e o disposto np 
muneração do mês em que for publicado 0 atO- exone- art.-17 do Ato das Disposições ConStitucionais Transitórias·. 
rat6rio." Art. 25 .. Nas hipóteses de acumulação constituCional-

mente admitida, o limite máximo de remuneração m:e·nsa1 
Art. 19. O art. 4" da Lei n~ 8.162_, de 1991, passa a. será observado em relação a ca:da cargo, emprego e função. 

vigorar com a seguinte rcdação: Art. 26. São eXtü:itas as funções de Direção Interme-
"Art. 4' Correrão à conta das dota- diária (DI}, de que trata o arL 1' da Lei n' 8.116, de13 

ções orçamentáriaS própriãS dos órgão·s iriteres- de dezembro de 1990·t--e criadas 19.280 Funções. Gratíficadas 
sados, consoante se dispuser em regulamento, (FG} sendo: - · 
despesas descolamento, de alimentação e de I- 5.280 FG-1 no valor unitário de Cr$36.583,34 (trinta 
pausada dos colaboradores as despesas eve!l- e seis mil, quinhentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e 
tuais, iflclUsive membros de colegiados integran- quatr<? centavos); 
tes de estrutura regimental de ministério e das . II---, 6.000 FG,2 no valor unitârio de Cr$28.166,67 (vinte 
secretarias da Presidência da República, quando e -oito mil, cento e ·sessenta e seis cruzeiros e sessenta e sete . 
em viagem de serviço." centavoS);._ . _ . _ . -·- ... . . 

Art. 20. A gratificação de que trata 0 incisei II, do Ane- III- S.OOOFG-3 no valorüriitário de Cr$21.666,67 (vinte 
II d D t L · • 1 341 de 22 de agosto de 1974 e um mil, seiscentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta xo , o ecre o- e1 n· . , , 

l r· p "d" · d R 'bl" · c1 · 6 e.sete centavos). . _____ --=----· --· 
pe o exerC!ClO na resi_ encxa a epu Ica, 1~ usive nos r- § 1" A designação para o exercício da Função Grati-
gãos que a integram; e na Vice-Presidência da República, 
corresponderá, no nível I, a Cr$42.116,67 (quarenta e dois. ficada _re~~irá exclusivamente em seryidor ocupante .de cargo 
mil, cento e dezesseis cruzeiros e· _sessenta e sete centaVos), efetiVo ão quadro do próprio órgão bu entidade.. -- . 
atualizados nas mesmas datas e índices em que forem "ieàjUs- · § 29 O regulamento disporá sobre a distrib~ição. e flS 

· atribuições das Funções Gratificadas·. · .-tados os vencimentos dos servidores públicos federais, e servi-
rão de base para a íncídência dos demais índices estabelecidos § 3" Até que seja aplicado 0 reiulamento, poderão ser 
no Anexo XXII. mantidos, no interes.s~ da administração, os a_tuais ocupantes 

· d - de Fuilções de Direção Intermediária, .com .a. remuneração 
Parágrafo único. O ·quantitãtx~o as fUnções ~ __ que -~e_ reSpectiVa, rea.fUsl:àda nos termos dÜ art. 19 desta lei. 

refere este artigo se·râ aprovadomediantea!2 do :Presidente_ Art. 27. São transformados em cargos de Analista de 
da RepúbHca·. ouvida a Secretaria da Admini~ttaçãõ.Fe.ãeial. Orçamento de que trata o Decreto-Lei n" 2.347' de 23 de 

Art. 21. A remuneração do"s inventariantes de órgãos julho de 1987, oS cargos ocupados da Carreira de Especialista 
extintõs, da administraÇãO direta, autarquias e-fundaçõeS pU- em Políticas Públicas e Gestão GOvernamental, criada Pela 
blicascorresponderáaovalordocargodeDire·çãoeA_ss~s"sóra- Lei n9 7.834, de 6 de outubro de 19.89~ sendo extintas as 
menta Superiores- DAS-10L5, perinitidà ã opção'r'ehi_~ne-. vagas ou vagos atualmente existentes. _ - __ . . 
ratória, n·a forma da lei. Parágrafo único. Os atuais ocupantes dos cargos de Es-

Art. 22. Os Valores de vencimento dos servidores do pecialistas em Políticas Públicas e Gestão Gover.riameilfal são 
Instituto Brasileiro do Património Cuhu-i"al--:."JBPC~ do Insti- posicionados na classe A, padrão I, da categoria de analista 
tu to· Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC, da· Blbliotéca de Orçamento. 
Nacional- BN, da Fundação casa de Rui Barbosa .:..:;;:.;-FCRB, Art. 28. Aplica-se. a parfir da ,vigência desta lei, aos 
da Fundação Cultural Palmares- FCP, da Fundação Legião integrantes das Carreiras de Orçamento e de Finanças e cem-
BraSileira de Assistência___;.. LBA; da Fundação Nacional do trote, a gratificação _de que trata o Decreto-Lei n9 2.191" de 
índio - FUNAl, da Fundação Alexandre de Gusmão - 26 de dezembro de 1984, que passa a denominar-se "Gratifi-
FUNAG, da Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ, da cação de Orçamento, Finanças e Controle" .. ___ -·- -· _ --· .. 
Fundação de Assistência ao Estudante -FAE, da Fu_ndação Art. 29. O ca(>ut do art. 3•·e o art. 7' da Lei n' 3.765, 
Instituto Brasileiro de Geografia e ~statística ~--~GE, do de _4 de maio de 1960, passam a vigorar com as seguintes 
Instituto de Pesquisa Aplicada - IPEA - e da Fundação redações: 
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"Art. 3~ A contribuição para a Pensão Militar será 
igual a três dias do soldo, arredon4ado em cruzeiros par_a 
a importância imediatamente superior. -

Art. 7~ A Pensão Militar é deferida em processo 
de habilitação, tomando-s_e por base de declaração de 
beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na 
ordem de prioridades e condições a seguir: 

I -primeira ordem de prioridade- viúva ou viúvo; 
companheira ou companheiro; filhas solteiras e filhos me
nores de 21 anos ou, quando estudantes, menores de 
24 anos; 

II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda 
que adotivo que comprovem dependência económica dO 
contribuinte; 

III - terceira ordem de prioridade -a pessoa desig
nada, mediante declaração escrita do contribuinte e que 
viva sob a dependência económica deste, qüando menor 
de vinte e um ou maior de sessenta finOs. 

Parágrafo úniCo. Os beneficiários de que trata este 
artigo, quando interditos óu inválidos, ou, ainda, acome
tidos de enfermidade grave, que os impeça de prover 
a própria subsistência, julgados por junta de saúde mili
tar, poderão habilitar-se à pensão, independentemente 
dos limites de idade." 

Art. 30. É incorporado aos vencimentos dos S~?JVido.res 
das autarquias, em regime especial, o abono instituído pela 
Lei n' 7.706, de 1988. 

Art. 31. Os servidores públicos fede_rais colQcados em 
disponibilidade por força dos decretos expedidos pelo Presi
dente da República deverão, no prazo de sessenta di;:ts, se_r 
aproveitados no serviço público, nos termos do art. 30 da 
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 32. É o Poder Executivo at.!:_torizado a conceder, 
e 19 de outubro de 1991, antecipação de reajuste dos venci
mentos, soldos e demais retribuições dos servidores civis- e 
militares da administração, direta, das autarcJ.uias, iliclusive 
as de regime especial, das fundações públicas e autárquiéas, 
até o limite previsto rio- art. 38 das Disposições ConstUuclortais · 
Transitórias,- a ser compensada por ocasião da reviSão geral 
da remuneração dos servidores públicos. · 

Art. 33. O Poder Executivo enviará, ho piáZCfde' ses
senta dias, a contar da publicação desta lei, projeto -de_ lei 
dispondo sobre as diretrizes pata os Planos de Cai:Teira dos 
Servidores Públicos Feder~i~, capaz de assegurar o preceito 
constitucional da isonomia. - - --

Parágrafo único. Dentro do mesmq prazo estabelecido 
neste artigo, o Presidente da República enviará ao C';o_ngreSso 
Nacional projeto de lei dispondo sobre critéiios a serem ·utiliza
dos nos reajustamentos gerais da remuneração dos servidores 
civis e militares. -

Art. 34. No prazo de quarente e cinco -(Hás, o POder 
Executivo submeteram à apreciação do Congresso Nacional 
projeto de lei reformuládo às atuais tabelas de remuneração 
dos servidores das institUiÇões federais de ensino, resultante 
de estudos a serem procedidos por grupo de trabalho que 
conte com a participação de entidades representativas dos 
servidores daquelas instituições. __ 

Art. 35. No prazo de trinta dias, o Poder Executivo 
submeterá à apreciação do Congresso Nacional projeto de 
lei reformulando as atuais tabelas de remuneração das institui

, çóes federais de pesquisa, resultante de estudos a serem proce
didos por grupo de trabalho que conte com a participação 

de entidades representativas de_ servidores daquelas institui
-ções. 

Parágrafo único. Os efeitos finãnceii'os decorrentes da 
refQ,r_mulação prevista no caput deste artigo reiróãgírão a 19 

de julho de 1991. · 
_ _Art._ 36. No prazo de trinta dias, o Poder Executivo 

submete-l-á à apreciação do Congresso Nacional projeto de 
lei reforiim1ando as atuais tabelas de remuneração das institui
ções federais, abaixo relacionadas, resultante de estudos a 
serem procedidos por grupo de trabalho que conte com partici
pação de entidades representantivas dos servidores destas ins
tituições: 

I- Fundação Roquette Pinto; 
li-Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira; 
li -Fundação das Pioneiras Sociais; - · 
IV- Campanhas Nacionais de Saúd_e Pública; 
V- Fundação Nacional de Sai1de; 
VI -Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
ParágrafO único. Os- efeitos financeiros _decorrentes da 

reformulação previstã no caput deste artigo retroagirão a 19 
de julho de 1991. 

Arf. 37. Estã lei entra em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos financeiros a partir de 19 de julho de 1991. 

- -Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente o art. 8• da Lei n• 3.765, de 1960, a Lei n' 4.958, 
de 27 de abril de 1966, o § 2• do art. 1• da Lei n• 7.333, 
de 1985, o art. 2• da Lei n• 7.706, de 1988, a Lei n• 7.834, 
de 1989, e o art. 3' da Lei n'7.995, de 1990. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.} 

. Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · · 
Os S"rs. Sen3.dofes. cjUe a aprovam queifàm permanecer 

sentados. (Pausa.) - · 
Aprovada. Aprovada a redação fiiial, o projeto vai à 

sanção. 
O nobre Senador Jutahy Magalhães encaminhou à Mesa, 

nos termos do art. ~1~.- do Re_gimento-rnterno, declaração 
de voto, ·que será devi~amente publicada. -

· É a seguinte a declaração de voto encaminhada à Mesa: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Mais uma vez, apreciando projeto de lei que trata da 
recomposição salarial do funcionalismo público, de iniciativa 
doPresidente da República e já aprovado na outra Casa Legis
lativa, Com emendas, não teremos condições de sanar as distor
ções que ele contém. Isto porque, de uma forma ou de outra, 
a correç_ãp das injustiÇas f? .aberrações nele imbutidas envol
veria elevação na despesa, o que é vedado pela Constituição. 

Entretanto, não podemos calar-nos ante esses problemas, 
especialmente em relação àqueles que trazem conseqüê_ncias 
mais funestas para o País, como é o caso do tratamento que 
está sendo dado aos professores universitários. 

Sabemos todos que a educação, em geral, e as universi- · 
dades, em particular, são-instrumentos estratégicOs para o 
desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e profissíonal 
de um povo. --- · -

Por isso, é inconcebível a falta de sensibilidade, e até 
o descaso, do Governo, ao tratar _da questão da remuneraçã_o 
dos professores universitários. Desconsidera-se o alto grau 
de complexidade de suas atribuições, a responsabilidade e 
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a imporÍância Social dessas tarefas para o País~ e a necC:ssidade 
de um contínuo esforço de aperfeiçoamento dos mestres para 
se manterem atualizados, de modo que nossas universidades 
não se distanciem, mas ainda, das eXis-tentes nos países de 
origem. 

Na verdade, preocupa-nos muito a visão equívoca que 
o Governo revela, nesSe projeto, acerca da chamada isonomia 
de vencimentos. 

Consoante seu entendimento, isonomia signifiCa _igu31a-r 
os desiguais, oU seja;·a·que Se ãlineja é poder chegãf a uma 
tabela única de vencimentos para todos os cargos de nível 
superior, outra para o nível iriédio e mais outra para o básico. 

É preciso considerar os graus de complexidade diferen
ciados, o nível de responsabilidade, as e~gênc!as de formação 
e de aperfeiçoamento, e até de alta especialização, com dedica
ção quase absoluta, quando se pretende escalonar remune-
ração. · . 

Nas lições de Aristóteles e Rui Barbosa, "tratar com 
igualdade a desiguais seria desigualdade flagrante e n~o_ igual
dade real". E a própria COnstituição determina a isOD.o_mia 
de vencimento_s uparacargos de atribuições iguais ou asseme-
lhadas". (art. 39, § 1') -_ -- --

É preciso reconhecer, Senhor Presidente, SenhOres Sena
dores, que o achatamento salarial sem precedentes que o atual 
Governo impôs ao-funcionalismo público, rebaixou o salário 
dos professores a níveis ridiculamente baixos. 

As perdas acumuladas desde o plano Bresser são de 668, 
31%, até maio de 1991. A classe dos professores tentou nego
ciar Com o GoVerno apenas as -perdas ieferentes- ãO p-e-ríodo 
de 1' de abril de 1990 a maio de 1991, que correspondem 
a 149,83%. · · - . . · 

Com isso, o pisó atual do pl-ofessoi-- · UiilVe:iSifáriO, que 
é de Cr$ 39.890,76, seria elevado para Cr$121.111,78. 

No entanto, a tabela proposta pelo Governo eleva esse 
piso a somente Cr$ 72.348,11. 

Infelizmente, o Poder Legislativo não pode, neste mo
mento, alterar essa situação. 

Mas esperamos que o Governo ac(!rde para o problema 
e reveja, ó mais rápido possível, as tabelas c!e. remuneração 
dos servidores das instituições federais de ensino superior, -
propondo um novo projeto de lei. 

Essa é a nossa expectativa, neste momento, Senhor Presi
dente, Senhores Senadores; e esse é o veemente apelo que 
fazemos 10 Senhor PieSídenfe da República. 

Voto favoravelmente ao tempo em que protesto contra 
o terrível arrocho _salarial imposto ao funcionalismo civil e 
militar, o que mais é superado com a aprovação deste. projeto~ 

Sala da Sessão, 13 de agosto de 1991. ..c. Senador Ju!ahy 
Magalhães. · · _ _ 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ----: Passa:se, _ 
agora, ã apreciação do Requeririlento_ fl9 444, de 1~91, de 
urgência, lido no Expediente. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p-ermanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. _- ... 
A matéria será incluída na Ordem do Dia da segunda,_ 

sessão ordinária subseqüente, nos termos do art. _3_45, item 
Ii, do RegimentO Interno. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convóca sessão conjunta a realizar-se hoje, ãs 19 horas, 
na-plenário da Câmara dos Deputados, destinadas à aprecia
ção de votos presidenciais. 

A Presidência faz um apelo aos Srs._ Senadores para que 
se dirijam ao plenário da outra Casa do Congresso Nacional, 
a fim de que ofereçamos à opinião pública brasileira mais 
uma inequívoca demonstração de que, incansavelmente, tra
balhamos em favor dos interesses do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 28, DE 1991 
Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, II d, combinado c_om oart._35J, 
parági-afo J.nicO, do RegimentO Intemo.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 2&, de 1991 (n' 2/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre o II Plano Na
cional de Informática e Automação- PLANIN, tendo_ 

· PARECERES, sob n' 247, de 1991, e de Plenário, das 
Comissões 

- -de educação, favorável ao-projeto~ con_tt;áxio. ã Eme!lda 
n"' 2 e solicitando o exame pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania das Emendas de n..,s 1 a 4. __ _ 

..:.___=de -ASSuntos Ecqnômicos, favorável ao projeto e ã 
Emenda de n9 4, na forma do substitutivo que oferece, e 
contrário ãs Emendas de n"'5 1 a 3. 

-.:_de Constituição, JustiÇa e- Çldadania, favo~ável às~ 
Eni;endaS Oe -ri9s- !"a 4. -

-12-,-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 85, DE 1989-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei dat~âmara 

n' 85, de 1989 (n' 3.217/89, na Casa de-origem), que dispõe 
sobre o abono de faltas de estudantes, nas condi.ções que 
esp~c-~ça_, _e dá outras_ providências, tendo ' 

. ,l~ARE;CERES, sob n' 210, de 1991, da Comissão de 
....... Educação, favorável, com Emenda n"' 1-CE que apre~ 

senta. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro· Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levante-se a sessão às 18 horas e 58 minuios.) 

COMISSÃO DIRETORA 
REUNIÃO EXTRAORDINÃiUA REALIZADA 

EM 10 DE MAIO DE 1991 . . -

Às oito horas e quarenta m:i'nutos do dia dez de maio 
de mil novecentos e noventa e um;. na sala de reuniões. da 
comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, 
presentes os Senadores.Aiexandre_Cqsta, Meira Filho e Lucí
dio Portella, reúne~se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motivos justificados,- os demais membros_. Abertos os ~raba
lhos, 'o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Ale
xandre Costa que, em seu parecer, apre!llenta a redação- do 
vencido para o turno suplementar do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 84, de 1990, (n' 1.523/89, 
·na Casa de origem), que concede pensão espeCial a Nelcy 
da Silva Campos e O_!ltros_. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a t~atar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
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reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assis- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
tente ad boc, a presente ata que, uma vez rubricada pelo EM 6 DE AGOSTO bE 1991 
Senhor Presidente, vai à publicação. . - As deúSsete -horas e trinta e cinco miriU.tos do dia seiS 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de maio de 1991. -
Senador Mauro ]Jenevides,Presidente. _ de maio de mil novecentos e iloventa e um, náSal3 âe _reuriióes 

da comissão sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA presentes os Senadores Alexandre Costa, Rachid -Saldanha 

EM 4 DE JUNHO DE 1991 Derzi e Lucfdio Portella, reúne-se a Comissão Piretora. Au-
Às dezesseis horas e vinte lriinutoS do dia quatro de junho sentes, por motivos justificados, os demais membros. Abertos 

de mil novecentos e noventa e_um,_na Sala de Reuniões da os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Sena~ 
Comissão, sob a Presidéncia do Senador Mauro Benevides, dOr -Rácfiid Sã.ldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta 
presentes os Senadores Alex;andre Costa, Beni V eras e Lucí~ a redação final do Projeto de Decre,to Legislativo n~ 72, de 
dio Portella, reúne-se a Comissão Diretora. AuseÍltes, por 199f (nP 365~B/90, na Câmara dos_D_eputados), que aprova 
motivos justificados, os de_mais membros. Abertos os traba- o ato que outorga permissão à Rádio Atlântida FM de Gaxi!lS 
lhos, o Senhor Presidente concede a palavra· aO 'Senadcif Ale- do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
xandre Costá que, em seu parecer, apresenta a redação final na cidade de Caxias do Sul, Estado __ d9 Rio Grande do S,i.!-J~ 
do Projeto-de Lei da Câmar~ n~.:z4!_d~ 1~91_ (n_~_§85/91, na Os-Senhores Senadores aprovam o parecer.- Ainda coni_._a_ 
Casa de Origem), que dispôe sobreos venCiril~-ntos, salários palavra,•o Senador Rachid Saldanha.Derf:~ ~presenta em seu 
e demais retribuições de servidores que menciOna, 'e dá ou_tr_as. _ parecer a Tedação firial do Projetq de Dec:reto Legislativo 
providências. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a n' 73, de 1991 (n' 369-B/90, ná Câmara dos Deputados), que 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reuniãó,lavran- iprova õ ato que outorga permissão à 'Erhpréendimentos de 
do eu, Antonio Ferífãndo Ferreira Leite, Assistente ad hoc, Radiodifusão sonora Embalo Ltda., para explorar serviço de 
a presente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, radiodifusão Sonora na cidade de l'aopara, Est~do do Rio 
vai à publicação. de Janeiro: Aprovado o parecer. Seguirido a reunião 9 Se;na-

Sala de Reuniões da Co~issão, 4 de junho de 199L - do(R3;chíd Saldanha Derzi apresenta em se_u parecer a reda-
Sert_ador Mauro Benevides, Presidente. ção tfrial do Projeto de Decreto LegiSlatiVo n" 74, de 1991 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA (n' -370-B/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o à to 
que ou_torga permissão à Rádio Cidade de Jandaia Ltda. para 

EM 6 DE JUNHO DE 1991. explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Jand.!!ia, 
Às dezessete horas e vinte minutos do dia seis de junho do Sul, Estado do Paraná. Os _Se_nhor~li Senadore_s aprovam 

de mil novescentos e noventa .e um, n~_ sala de reuniões da o, Par'ecei. O Senador Rachid SaldanhaDerzi pã.ssa então-
coolissão, sob .a PresídênCi'a do SenadoÍ: Mauro _:Bc;:nevides, à !eitur~. d_e parecer de sua auto:r_ia que dá a redação final 
presentes os Senadon$ Dirc'eu Carneiro, Lucídío Portella e aO ProjeJo de Decreto Legislativo iJ.9 75,-de 1991 (n~ 374~B/90, 
Meira Filho, reúne-se a ComisSão Diretora·:- A_usente_s, por il:i Câmara doS DePUtados), que iprova o ato que outorga-
motivos justificados, os d~mais membros. _Abertos os tr.aba- permissão à Rádio Musical FM Ltcla., para explorar serviço 
lhos, o Senhor Presidente concede ·a palavra ao Séh':idõiDir- d~ radi_o9ifusão sonOra na·cidade de Campo Mourão, Estado_ 
ceu Carneiro que, em- seu parecer, apresenta a redação final .do Paraná._Os Senhores)~e~n.a9ores.aprovam o parecer. Finali~ 
das emendas do SenaQ.o ao Projeto cte_-Lei dª_Câmara _n" zando o Senador Rachid Saldariha Déizi ã.pfeSêritã."êrn:seu 
21, de 1991 -Complementar (n• 181189- Complementar, parecer a redação final da emenda do Senado ao Projeto 
na Casa de origem), que dispõe sobre as normas g_eraio para de Lei da Câmara n' 27, de 1991 (n' 159, de 1991, na Casa 
a organização, o preparo e o empreg-o·-das FOrÇas Armadas. de origem}, que altera disposiÇões do CódigO -de Processo 
Aprovado o parecer, e nada mais h3.vendo a tratar, o Senhor Penal Militare da Lei da Organização Judiciária Militar. Apre-
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, antonio vado o parecer· e nada mais havendo a tratar o Senhoi Presi~ 
Fernando Ferreira Leite,- Assistente ad hoc, a presente ata dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu~ Antonio Fer~ 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à pub1i- nando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente ata que, 
cação. uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, var à p·ublicação. 

Sala de Reuniões da CorriiSsão;ô de junho de 1991. - Sala de Re_uniões da Comissão, 6 de agosto de 199_1 
Senador Mauro Beoevldes, Presidente. · - ~~Sena(ior Mauro Benevides, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 -ATA DA 122• SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1- Parecer 
Referente à seguinte matéria:· 
- Proposta de Emenda à Constituição n' 6/91, que 

dá nova redação ã letra b do inciso X do § 2' do art. 
155 da Constituição Federal. 

1.2.2- Leitura de proposta de emenda à Constituição · 
- N' 15/91, que dá nova redação ao inciso V do art. 

37 da Constituição Federal. 
1.2.3 - Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n~' 282/91, de autoria 

do Senador Francisco Rollemberg, que permite o abatiR 
menta das despesas de creche para fins de apuração da 
renda líquida sujeita ao imposto sobre a renda progressivo. 

- Projeto de Lei do Senado n' 283/91, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que cõ-nl.pfementa -o §"59 do 
art. 40 da Constituição Federai e dá outras providências. 

-Projeto de Resolução n~' 54/91, de autoria da Comis
são Diretora, que dispõe sobre a remuneração dos servi
dores do Senado Federal~ e dá outras providências. 

1.2.4- Requerimentos 
- N' 446/91, de autoria do Senador Ney Maranhão, 

solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, 
a partir de 15·8·91, pelo prazo de quatro dias. Aprovado. 

- N' 447/91, de urgéncia, para o Projeto de Lei da 
Cãmara n• 46/91, que altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8• Região e dá outras providên-
cias. _ 

- N' 448/91, de urgência, para o Projeto de Lei da 
Cãmara n' 55/91 (n' 5.992/90, na Casa de origem), que 
cria o Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região. 

1.2.5 - Oficio 
- N' 179/91, da Liderança do PDT, referente ã indica

ção do Senador Magno Bacelar, para responder tem pora
riamente pela liderança do partido. 

1.2.6..:.. Comunlcaçao 
-Do Senador Ney Maranhão, que se ausentará do 

País. 
1.2. 7 - Comunicações da Presidência 
~Recebimento do Ofício n' 85/91, do Presidente da 

Co~iSsão Diretora do Programa Nacional de Desestati
zação, encaminhando cópia da contestação do BNDES à 
Ação Ca-utelar impetrada contra o processo de privatização 
da Usiminas. 

-Referente ao tempo destinado aos oradores do Ex
pediente da presente sessão, que será dedicado a homena
gear a memória do ex-Senador Pompeu de Sousa. 

Oradores: 
O SR. PRESIDENTE MAURO BENEVIDES 
SENADOR CID SABÔIA DE CARVALHO 
SENADOR MÁRIO COVAS . 
SENADOR MAURÍCIO CORRÍÍA 
SENADOR NELSON CARNEIRO 
O SR:PR.ESIDENTE BENI VERAS- Fala associa

tiva em nome da Mesa. 
1.2.8- Discurso do Expediente 
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder

PuniÇão,.pela Secretaria da Administração, de funcionários 
públicos federais em greve. 

1.2.9- Comunlcações 
- Do Senador Humberto Lucena, que se ausentará 

do País. 
- Do Senador Pedro Simon, que se ausentará do 

País. 
1.2.10- Requerimento 
- N' 449/91, de autoria do Senador Carlos De'Carli, 

_comunicando que esteve ausente dos trabalhos da Casa, 
ná ·período de 19 a 9 de agosto do corrente ano. conforme 
atestadO médico em anexo. Aprovado. 

_ 1.2 •. 11 - Comunlcação da Presidência 
- Recebimento, do Presidente do Grupo S:rasileiro 

do Parlamento Latino· Americano, do relatório c:;te ativida
des da XIII Assembléia qrdiriária daquele Parlamento, 
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EXPEDIENTE 
CI!HTliO ORAP!CD DO SI!NADO FEDERAL 

PASSO&i'ORTO 
Ditetor.OCral do Seaado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
OOetor &iealtivo 

DIÁIUO DO CONOIU!SSO NACIONAL 
Impraoo ocb ,...poJWbiJMI&de da Meu elo Seudo Federal 

· · CARLa> HOMEIIO VIEIRA NINA 
DiteiOr Adaiailtrativo 

ASSINATIJRAS 

l UIIZ CARLOS DE BASTOS 
~ DittiOt ladlaltriaJ 

Semestral ··-···-··--·-·-·-·-·-----·---·-------·- Cr$ 3.519,65 

'Fl.OIUANAUGUSTO OOUI1NHO MADRUGA 
Dift:lor Adjaato 

.---------------- -
realizada em Cartagena de Índias, Colômbia, entre os dias 
31 de julho a 3 de agos~o do co_rren~e._ _ _.:, _: - _-

1.3 -ORDEM DO DIA .. ·. . - · . 
Projeto de_ Lei da Câmaran' 28, de 1991 (n' 2/91, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática 
e Automação - PLANIN. Aprovado o substitutivo com 
emenda, tendo usado ·da palavra os Srs. _A,mazonino Men
des, Eduardo Suplicy, Jutahy Magalhães, Cid. Sab.óia de 
Catv~lho, Odacir Soares_, JÇtsaphat Marinho e José Eduar
do. A Comissão Diretora para redigir o vencido para o 
turno suplementar. - -

Substitutivo do Senado ao_ Pi:o)etO de_L~í-da Câmara 
n~ 28/91, em turno suplementar. Aprovado Coin emendas
após pareceres das comissões competentes. A Córi:t_issã~ 
Diretora para redação fjnal. 

Redação final do Projeto de Lel di Câmara n' 28/91, 
em regime de urgência. Aprovado. À Câmara dos Depu-
tados. -

Projeto de Lei da Cãmara v' 85, de 1989 (ri' 3.2;7/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o abODo de -faltas 
de estudantes, nas condi_ções que especifica, e dá _Qutras 
providências. Rejeitado! ap~ usar da palavra o Sr. Cid 
Sabóia de Carvalho. Ao Arquivo. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Projeto de Lei da Câmara n_~' 55/91, em regime 

de urgência nos termos do Requerimeruo n9 448/91., lido 
no Expediente da presente sessão. Aprovado após pafecer 
favorável da comiss~o co!Ilpetente, tendo usado da palavra 
o Sr. Nelson Carnetro. A sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 46/91, em regime 
de urgência nos termos do~qlleriinénto n9_447/91,_ lido 
no Expediente da presente sessão. AprovadO após parecer 
favorável da contissão competente, tendo U$ado da palavra 
os S~. Nelson Carneiro, Esperidião Amin e-Mauricio Cor
rêa. A sanção. 

1 ~3.2 - Discursos após a Ordem do Dià -
SENADOR NEY MARANHÃO -Apelo em favor 

da agilização na apreciação do ProjetÇl d~ Lei n~ 14, de 
1991, de autoria de s. Ex•, sobre.ª qbrigatorledade de 
órgãos da administração pública federal realizarem suas 
compras na Companhia N:icional de Abastecimento -
CNA. Programa "Geri te da Gente", coordenado pelo Ga-
binete Militar da Presidência da República. - · 

Tiragem 2.200 "'emplarea. 

.))ENADOR NELSQN CARNEIRO -Apelo em fa· 
vo(da liberação da Enseada dos Tainheiros, em Sã.lv<idor 
- BA, para competições a remO. · · 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Propostá 
científica da Embrapa para a exploração da Aniazônia. · 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Desempenho 
do Banco _Regional de Brasi1ia, no ãno de 1990. 

1,3.3- Comunicação da Presidência 
-Convocação de _sessão eXtraordin,ária, a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 40 minutos, concOrdem do Dia qu·e 
designa. · 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 123• SESSÁO, EM 14 DE AGOSTO 
DE 1991 

2.1 -ABERTURA 
2.2 -EXPEDIENTE 
2.2.1 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n' 284/91-Complemeritar, 

de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
autoriza o levantamento de reCUrsOs do PIS-Pasep para 
aqilisíÇâO da casa própria. 

- · 2.2.2 - Requerimento 
- Ne 453/91, deautoria do Senador Humberto Lucena 

e outros, de urgência para o Projeto de Resolução n~ 54/9,1. 
que dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado 
Federal, e dá outras providênciaS. -· · - -

~2.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n' 344, de.I99f; do. Senador Lourival · 

Baptista, ·solicitando a transcrição, nos Anais do Senado · 
Federal, do discurso pronunciad() pelo Presidente da- Con
federação Nacional da Indústria e Presidente do Serviço 
Social da Indústria, S_e_nador AlbanO Franco, por ocasião 
da abertura da exposição cometilo"ta:tiva do 45<> aniVeisárlo 
do Sesi;-denomin'ada "Homens e Máquinasff, nei sãlão ne
gro do Congresso Nacional, em 26 de junho de 1991. Apro-
vadO~ - -

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Resolução n'1 54/91, em regime de urgên

cia, nos t~rmos do Requerimenton9 453/91, lido no- expe
diente da presente sessão. Aprovado. À Comissão Diretora 
para redação final. 

· - Redação fmal do P-rojeto de Resolução n' 54/91, 
_ em regime de urgência. Aprovada. A pronlulgação. 
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2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

2.4 -ENCERRAMENTO 
3 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N• 15, de 1991 

4 - MESA DIRETORA 
5 - LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDoS 

POLÍTICOS . 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 122~ Sessão, em 14 de agosto de 1991 
'', 

P Sessão Legislativa Ordinária, da 4~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Beni V eras· 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo -Albano Franco -Alexandre Costa 
-Alfredo Campos- Almir Gabriel- Amazonino Mendes· 
- Aroir Lando_ - Antonio Mariz - Beni V eras - Carlos 
De' Carli- Carlos Patrocínio - CéSar Dias ~'Chagas Rodri
gues - Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeir9 :::- Dario 
Pereira - Dirceu Carneiro .....:.. Divaldo Suruagy- Eduardo 
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim - Francisco 
Rollemberg - Garibaldi Alves - Guilherme Palmeira -

·Henrique Almeida - Hugo Napoleão ~ Humberto Lucena 
r....._ Hydekel Freitas- Iram Saraiva- I:rapuan Costá ftinior 
, -João Calmoii- João França -João Rocha- Josaphat 
Marinho- José Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biso! 
-José Richa- Júnia Marize- Jutahy Magalhães ...,... Lavoi
sier Maia- Levy Dias - Louriv:ií Baptista -Magno Bacelar 
- Mansueto- de- Lavor - Marco Maciel - Mário CovãS --=.. 
Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro" Benevides -
Nabo r Júnior -Nelson Carneiro ~ Od"àdr SoareS-:.:..__· OD.O:fée 
Quinan- Oziel Carneiro·- Pedro Simon -Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito 
-Ruy Bacelar- Valmir Campelo.-· -

o SR. PRESIDENTE (Mauro Senevides) - A lisia de 
presença acusa o compareCimento de 62 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos irabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A MesaC<m
vida a famflia do Senador Pompeu de Sousa, tendo à sua 
frente a Sr' Othflia de Sousa, para que se façam presentes 
ao plenário, para participar dã. homenagem que se prestará, 
na sessão de hoje, ao extraordinário homem público que foi 
Pompeu de Sousa, que, nesta Casa, sempre soube dignificar 
e honrar as tradições democráticas do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Sr. 19 

Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 253, DE 1991 
Da Comlssáo Especial encarregada de examinar a Pro

posta de Emenda à Constituição n• 6, de 1991, que "dá 

nova redaçáo à letra b do inciso X dÔ § 2• do art. 155 
da Constituição Fedetlll". 

Relàtor: ·Senador M~nsneto de Lavor 
Nos termos do art._ 69 da Constituição -Federal, o Excele

tíssim_o -~-~nado!_ Garibaldi Filhp, _ comQ__primeir_o_ signatário, 
propõe a Emenda à Constituição n•6, de 1991, que "dá"nova 
re,<lação à l.etra b, do inciso X do § 2• do art. 155 da Constítuição 
Federal". 

__ A proposta em exame atende ao disposto no inciso I, 
do art. 60 da Carta Magna, que estabelece que a Constituição 

. poderá ser emenda<!a mediante proposta. de um terço, no 
mínimo~· dos membros da Câmara dos Deputados ou do Sena
do FederaL 

Vale esclarecer, ainda, que a propostá não se enquadra 
nas vedações contidas nos §§ I• e 4• do citado art, 60 da 
Constituição FederaL 
-"--. Com- fela_ção à matéria, a proposta de _emenda tem por 
objetivo revogar a imunidade tributária previSta na aünea 
a do inciso X do § 2• do. art. 155. da Constituição Federal, 
que estabelece: 

"Art. 155. Compete aos estados e Distrito Federal ins
·-tituir: 

I -impostos sobre: 
• • • • • • • • • • •• • ~·-·•• o • • • "'~• o •••' 0\-õ. ••• o'ul'.~ •• • •• .;u.~~ o •••·•~~- •-•••• 

b) operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestaçóes de serviços de transporte interestadual 
e intern;mnicipal e de comunicação, ainda que as opera
ções e prestações se iniciem no exterior. 

•••••••••••--•••••••••••••un••••••••••••••-~·~-•••~-•~••••••••• 

§ 2P O imposto previsto no inciso I, b, atenderá 
ao se.çuinte: 

• • • • • • 0 •• • •• ~ • •••oH • •·-·~ o •• • • ••• o o • •• • o o •• •-••• o •• •••• o o ••••• o o ••• o 

_X- não inCidirá: -

b) sobre operações que P.estinarem a outros Estados 
petróleo, inclusive lu~rificantes, combustíveis Hquidos e 
gasosos dele derivados, e energia elétrica." 

Cóm"o s-e verifica, a preserjte pi-Oposta de emenda â Cons
titujção visa a excluir do texto constitucional a não incidência 
do ICMS sobre operações interestaduais relativas a petróleo 
e seus_ derivados, abrangendo também a prestação de serviços 
de transportes desses produtos.. _ 

Com efeito, a odiosa discriminação contida no dispositivo 
constitucional que a emenda pretende corrigir é sumamente. 
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prejudicial à economia dos estados produtores e petróleo, 
principalmente o Ceará e o Rio Grande do Nort.,, que, sabida
mente, inscrevem-se entre os mais pobres do País. 

Na verdade, a significativa contribuição dos estados men
cionados para a economia do País com o petróleo que produ
zem, não resulta em nenhum benefício para os produtores, 
principalmente levando-se em conta que os mesrrios não pos
suem refinarias. 

Como bem demonstra a Justificativa que acompanha a 
emenda, com a não incidência dos ICMS sobre a produção 
e transporte de petróleo e Seus derivados "acentuou-Se-o desnl
vel que separa a miséria do Nordeste das outras regiões desen
volvidas, favorecidas com refinarias". 

Entendemos, porém~ que em face do prirtcípió da isono
mia, a discriminação constitucional referente à n~o incidência. 
do ICMS sobre operações que destinem a outros estados e 
energia elétrica, também deva ser suprimida e com base nos 
mesmos motivo's e ·motivação que levaram à apresentação 
da proposta sob exame, isto é: a prejUdicialidade à economia 
dos Estados produtores e a necessidade de se fazer justiça, 
corrigindo essa distorção que lesa estados-membros da Fede
ração. 

Razão por que entendemos que a proposta ora em análise 
deva ter o seu objeto alargado abrangendo, também, a supres
são da imunidade tributária relativa ao ICMS sobre a distri
buição da energia elétrica. 

À proposta foi apresentada a Emenda n• 1, que pretende 
seja acrescentada ao inciso X do § 2' do art. 155 da Consti
tuição Federal, a alínea d, que tem a se-guinte redação: 

"O produto do imposto previsto no inciso I, b, será 
aplicado prioritariamente na educação tecnológica. n 

Não obstante o meritório objetivoda Emenda n• 1, a 
mesma não merece acolhida porque fere a sistetD.ifíCa tribu
tária no País, que é a de não vinculação da receita a uma 
despesa específica. ' 

Por outro lado, o inciso X do § 2~> do- ã.rt: 155 trata de 
hipóteses de não incidência, matéria totalmente diversa da 
contida na Emenda n"' 1. - · • · · 

Diante de todo o exposto, somoS pela rejeição-da Emenda 
n• 1 e pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 
n"' 6, de 1991, na forma do seguinte: 

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 6, DE 1991 

As Mesas da Câmara dos DePutados e do Senado Federal, 
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. :;uprima-se a letra b do inciso X do § 2• 
do art. 155 da ConStituição Federal, remunerando-se a atual 
letra c, que passa a ~iger como letra b. 

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1991.- Magno Bace
lar, Presidente - Mansueto de Lavor, -~elator --Alfonso 
Camargo- José Richa- Josaphat Marinbo- Antonio Mariz 
- Ruy Bacelar - Rachid Saldanha Derzi - Elcio Alvares 
- Dlvaldo Suruagy - João França - Lourival Baptista -
lrapuan Costa Júnior - Pedro Simon - Nabor Júnior -
Ronan Tito -~Jonas Pinheiro - Marluce Pinto - José Eduar
do Vieira - Jutnhu Magalbães - Amlr Lando - Maurício 
Corrêa- Darcy Ribeiro- Nelson Carneiro- Carlos Patro
cínio - Francisco RoUemberg - Cbagas Rodrigoes. 

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

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que 
será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
N• 15, DE 1991 

Dá nova redação ao inciso V do art. 37 da ConstitUição 
Federal. 

As Mesas da Câniara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos tennos do art. 60 da Cons_titui_ção Federal, promulgam 
a seguinte et!lenda ao Texto Constitucional: 

Artigo único. O inciso V do art. 37 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: · 

"Art. 37. ············-············-··············-·-··········-
V -os cargos em comiSsão e as funções de confiança 

serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocu
pantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos 
casos e condições previstos em lei, não podendo o quanti

-tativo dos cargos em comissão destinado ao provimento 
por pessoas não pertencentes ao órgão ou entidade ser 
superior a 20% (vlnte por cento) do respectivo total de 
cargos efetivos." 

Justifi<ação 

A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro 
de 1988 estabelece no art. 37, inêiso V, que os cargos em 
comissão "serão exercidos, preferencialmente, por servidores 
ocupantes de cargo de carreira técnica ou prOfissional, nos 
casos e condições previstos em lei". Esse comando constitu
cional deve ser obedecido pela administração pública direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, 
dos estados, do Distrito Federal e_ dos municípios, a teor do 
disposto no art. 37, caput. 

:Embora tenha sido intenção do legislador constituinte 
eyitar que a administração pública, em todos os níveiS, adini· 
tisse indiscriminadamente pessoal sem concurso público, a 
prática tem mostrado desatendimento ao espírito da Lei 
Maior. A maioria dos estados e muniçípios vem contratando 
maciçamente pessoal estranho a seus quadros funcionais, para 
o exercício de cargo em comissão, em prejuíZo da competência 
e continuidade administrativa e, sobretudo, em detrimento 
do processo democrático de escolha de candidatos a cargo 
oficial, que é, inegavelmente, o cOncUrso público. 

É preciso, portanto, algurila -providência legislativa que 
reverta esse quadro, ora marcado pelo clientelismo. Inicial
mente pensamos nUm projeto de lei. 

Ocorre que a autonomia recíproca entre os estados mem
bros, Distrito Federal, Municípios e a União constitui essên
ciado princípio federativo, corisagtada nos arfl 1~", 18, 25, 29 

--e 32 do Estatuto Supremo. Assim, cabe a cada um desses 
entes políticos legislar para seu pessoal, observados os princí
pios da Constituição Federal. ~ão é viável, por conseguinte, 
no atual sistema jurídico brasileiro, a União limitar por meio 
de lei complementar ou ordinária, a ocupação de cargos em 
comissão dos estados, Distrito Federal e municípios. 

O problema pode ser solucionado via emenda à Consti
tuição, consubstanciada na presente proposta, que limita o 
quantitativo de cargos em comissão, a ser preenchido por 
pessoas estranhas aos qu~dros funcionais dos entes públicos, 
a 20% (vinte por cento) do total de cargos efetivos. 
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Dessa forma, esperamos contar com o apoio dQs jlu~tres Os abatimentos e deduções do_ Imposto de Renda não 
pares para aprovação da proposta de emenda constitucional, surgiram num-- único _ato ou lei: ao loQ.go do tempo, diante 
que ora .apresentamos. __ d?_peso de novas ~njunções, a !egislação passava_ ã -admitir 

Sala das Sessões, !4 de agosto de1991.- João Rocha ouarefugardeternnnadasdeduçoesouaba\Imen(osnogi]c_~o 
- Lucídio Portella - Jutahy Magalhães -Rui Bacelar ---do Imposto de Renda. Fm assim com o desconto-padrao, 
Moisés Abrão- Raimundo Lira- Elcio Álvares- Carlos com os seguros, com os juros, corri as despesas de instrução 
Patrocínio- Nabo! Júnior --Divaldo Suruagy --Esperidião etc. - __ ,, 
Amin - Amir Lando -Onofre _Quinan - Dário Peréira Pois bem, agora é chegada a hora das despesas de creche. 
- José Richa - Maurício Corrêa .- Pedro Simon - Gari- Com sua efetivação a mãe fica libera9a para o trabalho, de 
baldo Alves - José Eduardo -Albano Franco _:Chagas onde promana a renda tributada. Por outro lado, com a reali-· 
Rodrigues- Coutinho Jorge- Beni V eras- Vallnir.CarD· za:ção dessa despesa, oferece-se à criança condição para que 
pelo -Jonas Pinheiro- Amazonino ~e~~es- I_ram Saraiva s~uo d~~~v?lvimento floresça e~ plenitude ~_áXima. Dos_c~bt:
- Hugo Napoleão - Mansueto de Laypr - Lavoisier Maia t1vo~ lntctais das crc.:::ches, que VIsavam exclusivamente à h1g1~-
- Nelson Carneiro-Marco Maciel- César Dias- Affonso ne~~ se-gurança física e alimen"tãçãõ,_ acrescentaram-se _os que 
Camargo- Eduardo Suplicy. . visam à saúde mental, relacionados ao_s aspectos- emO<:ional, 

social e intelectual. Hoj_~, jã -~ão basta cuidar da S{lúde_física, 
pois há um consenso generalizado de que nas creches se faz 
presente o afeto e o calor humano~ essenciais- aO- deSeOvól
vimento do caráter e da felicida,de da criança. Ela é uma 
v'erdadeira escola, quer estej"a: Ou não cadastrada como est~IJ:e
lecimento de ensino nos órgãos competentes. Merecem,-pOis, 
as despesas com ctéthe o mesmo tratamento fiscal concedido 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A proposta 
de emenda à ConstitUição, que acaba de ser lida, está sujeita 
a discussões específicas, constantes do art. 354 e_ seguintes, 
do Regimento Interno. 

Sóbre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário. · · 

São lido_s _os seguintes: 

PROJETO DE LEI N• 282, DE 1991 

Permite o abatimento das despesas de creche para fins 
de apuração da renda líquida sujeita ao Imposto sobre 
a Renda progressivo. 

O CongressONacional Qecreta: _ 
Art. 1• Poderão ser abatidas da renda bruta na decla

ração de Imposto sobre a Renda de pessoa física, como gastos 
de instrução, todas as despesas de creche realizadas com de
pendentes do contribuinte, incluídos os menores que ele crie, 
eduque ou tenha sob sua guarda. 

Art. 2'? Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

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

Justificação 

A legislação do Imposto de Renda não permite o abati
mento ou dedução das despesas de creche, para efeitos de 
apuração da renda tributável. 

Existe, na realidade, o abatimento para despesas de ins
trução, porém a Receita Federal entende que nem todas as 
creches se confundem com escolas maternais, reconhecidas 
como estabelecimento de ensino e daí sustentar que a legisla
ção não contempla o abatimento das despesas com berçários 
e creches. _ ___ _ _ 

Não resta dúvída, porém, que as despesas com creches 
são necessárias à percepção dos rendimentos do trabalho que 
as mães exercem. _S,e estas não dispõem 9-e local seguro ou 
de estabelecimentos confiáveiS-Onde deixa-r Seus filhos, não 
podem, efetivamente, sair do lar para exercerem trabalho 
de qualquer natureza, assalariado ou não. O ôitus· é real e 
está intrinsecamente vinculado à situação de trabalho. 

Ademais, trata-se de despesa imposta pelo estágio de 
desenvolvimento a que o País atingiu. No passado, quando 
à mulher só restavam as prendas do lar, não havia que falar 
em despesas com guarda dos fllhos. Porém, ·hoje, quando 
o desenvolvimento do País requer o esforço de todos e já 
não se fazem distinções de sexO para efeitos de qualificação 
profissional, a legislação fiscal não pode ignorar a realidade 
social e deve atualizar-se, preenchendo a lacuna. 

__ às despesas com instrução. 
Esse é o oO)etlvO-do presente projeto, pelo qual permi

te-se o abatimento das despesas com creche, tal como ocorre 
com as despesas de instrução. _ _ 

Contamos, pois, com a compreensão e solidariedade de 
nossos ilustres pares, no sentido de vermos consolidado_mais 
este passo _no aperfeiçoamento de nos_so sisterrta tributário_. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991.- Senador Fran-
cisco Rollemberg. · 

(A Comissão de Assuntos Económicos- decisão ifrmi~ 
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 283, DE 1991 

Complementa o § 5• do art. 40 da Constituição Federal 
e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'? Fica assegurado, aos dependentes do servidor 

público falecido, o benefício da pensão por morte, correspon
dente à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos 
na data do falecimento. 

Art. 2• O benefício de que trata esta lei fica limitado, 
no âmbito dos re$pectivos poderes, aos valores percebidos 
como remuner~ção, em espécie; a qualquer título, por mem-
bros do CQngresso Nacional, ministros de:_--_ , _____ _ 
Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal e-seUs corres
pondentes nos EstadOS, Distrito Federal, terijtórioS, e, nos 
municípios, aos valores percebidos como .remUP~raç&o,_ em 
espécie, pelo prefeito. 

Art. 3~ As pensões por morte serão revistas na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modifiCar a remu
neração do servidor em ativ~qade, sendo também estendidos 
qUaiSquer benefícios ou vantagens posteriores conceclidos aos 
servidores em atividade. -_; . . 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publici
ção, com efeitos retroativos a 5 (cinco) de"outubro de 1988.. 

Art. 5'? Revogam-se as disposições contrárfo. -

Justificação 
· A disposição cohstitUcioná.l, consagrada no § 5'? _do art. 

40, pennanece como letra morta, à falta de lei complementar 
que discipline a matéria. 
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O presente projeto tem o _obje"fivo de regq!ar assunto 
que é, sem dúvida, do mais alto interesse social. 

Temos como certo que é de extrema e indiscutível justiça 
a concessão de 
pe:risão igual à última remuneração percebida pelo servidor 
falecido, bem como manter seu reajustamento nas mesmas 
proporções e na mesma época que de uiD-fUncionário, çJe 
mesmo nível, na ativa. 

Assistimos, dia a dia, o sofrimento e o ·aesesperO-:de de
. pendentes de servidores, que não conseguem sobreviver com 

o valor da pensão que lhes ~be. 
Esta não ~de e nem deve se:r a forrp.fi de-_reconhecimento 

aos que se dedtcaram integralmente ao serviç9 público, privan
do-se até do convíViofamiliar para bem cumprirem suas tare
~s, por mais modestos que tenham sido. 

Tratando-se de tão- somente vivifícitr um direito Consti
tucional, nada mais justo ao-que seus efeitos retroagirem _à 
data da promulgação da Constituição Federal. 

O critério qüe sugf:rimos parece-nos j1:1sto. 
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. --,.Nelson Car

neiro. 
LEGISLAÇÃO CITADA -

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 40. O servidor será aposentodo: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••• ......... --~- ••••• --· •• .......,,.;,;o.-==.._ 

§ 5~' O 6enefício da- pensão por morte correspOnderá 
à totalidade_ dos veJ:!cimento_s ou ·proventos do servidor falecido 
até' o -lin:tite estabelecido em lei, observad9_ q_ disposto no 
parágrafo anterior. . . . . . - . 

··-····~·(A· c~;;,t;~a;;·d;·A;;~~~~ ·s~~i~~ · ~ · a~~i~ã~- ·;;;-,;;i·;;;. 
tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução _que Será lido pelo 
Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO )\/i 54, DE 1991 

Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado 
Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~' É fixado~ como limite superior de vencimento~ 

o valor de Cr$485.933,02-(quatróce-ntõs e oitenta e Cincõ.niil,, 
novecentos e trinta e três cruzeíros e "dois centavos), -para 
os catgos de Analista Legislativo do Senado Federal e para 
os cargos de provimento efetivo -dos órgãos supervisionados. 

§ 1 • O coeficiente resultante do valor definido no caput 
deste artigo, em relação ao atual maior valor de vencimento 
dos cargos de Analista Legislativo, incide sobre o vencimento 
dos demais cargos de provimento efetivo e gratificações de 
função do Senado Federal, bem como sobre as gra~ificações 
de função dos órg~os supervisionadoS. --

§ 2~' Os demais valores de vencimento dos cargos de 
provimento efetivo dos órgãos supervisionados são reajus
tados pelo coeficiente resultante do limite estabelecido no 
e&J,)Ut deste artigo_, __ em_t_c;~Jação ao maior valor de vencimento 
~ tabela em vigor no respectivo órgão. 

Art._ 29 Aplica-se, no quê'couber, aos servidores dos 
órgãos a que se refere o artigo ªnte-çior o disposto nos arts. 
8•, 13, 23 e 25 da Lei n• 8.216, de 13 de agosto de 1991. 

Ar_t. 39 O percentual previsto no art. 1<:> da lei a que 
se refere o artigo anterior é extensivo aos valores decorrentes 
-~o disposto-nesta resolução. 

Art. 4<:> As Çisposições desta resolução são aplicáveis 
~~~-proventoS de aposeritãdoria e às pensões decorrente de 

-falecimento -de servidores dos órgãos por ela ab~angidos . 
Art. 5? _ fica a -comissão Diretora autorii:ãda a baixar 

os ato~çJabelas que se fizerem necessários ao cumprimeitto 
desta resolução. _ _ _ _ 

Art. 69 Esta resolução e:p.tra em vlior mi ~ata d~_ sua 
publicação, com efeitos financeiros retroativos ao dia 19 de 
julho de 1991. . . . · 

Art. 79 Revogam-se as disposições em_contrário. 

Justificação 

Com o advento da Lei n• 8.216, de 13 de agosto cle-1991, 
faz-se necessário rever as tabelas de Vencimentos e de gratifica
ções de função dos servidores desta Casa, do Cegraf e do 
Prodasen, as quais só poderão ser alteradas mediante resolu
ção do Senado Federal, de acordo com a competência privativà 
prevista no art. 52, inciso XIII, da ConstituiÇãO Federal. 

- Por este motivo~ estamos submetendo ao Plenário o pre
sente projeto de resolução, fixarido o maior valor de venci
mento dos cargos de Analista Legislativo do Senado Federal 
e dos cargos de provimento efetivo dos órgãos supervisio

-nados, bem como determinando que o índice resultante deste 
valor, em relação aos atuais, se aplica aos demais vencimentos 

_-e. gratificações de função existentes. 
Em obediência aos ditames constitucionais, o referido 

projeto estende, aos servidores dos três órgãos, os dispositivos 
da Lei n9 8.216, concernentes aos valores de vencimento~ 
representação dos cargos comissionados de direção e -assesso
ramento superiores; ao abono especial concedido pela Lei 
n9 7.333/85; ao cálculo dos adicionais de insalubridade, pericu
losidade e de radiação ionizante; aOS reajustes gerais do funcio
nalismo; e aos casos de acumulação constitucionahnente admi
tida. 

Esperamos, pois, que esta proposição seja: aprovada por 
todos os nobres Membros desta Casa "do Congresso Nacional. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1991. - Mauro 
Benevides - Alexandre Costa - Dirceu Carneiro - Beni 
Veras - Lucidio Portela. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
l.ido será publicado e aguardará perante_ a Mesa, no prazo 
de cinco- sessões ordinárias, nos termos do art. 235, II, b, 
do Regimento Interno, a apresentaç'ão de emendas. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 446, DE 1991 

Nos termos do disposto no art. 43, iriciso II, do Regimento 
Interno, requeiro licença para afastar-me dos t~abalhos da 
Casa, a partir de 15-8-91, pelo prazo <ie 4 (quatro) dias, a 
fim de ~atar de assuntos particulares. · 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991.- Senador Ney 
Maranhão. 



Agosto de 1991 DIÁRIO OOCOl'lrRESSr V'f : .. eçao II) .....::..------------------·--· Quinta-feira 15 4805 

O SR. PRESIDENTE (Mall'O Benevides)- Fica conce-
dida a licença solicitada. · 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1 '? Secretário. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 447, DE 1991 

Nos tennos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno, 
requeremos urgência para o PLC n~ 46, de 1991, que altera 
a composição do Tribu!lal Regional do Trabalho da Oitava 
RegiãO e dá outras providências. -

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991.- Oziel Carneiro 
- Marco Maciel --Odacir Soares - CéSar Pia~ - Oario 
Pereira- Mansueto de Lavor- Almir Gabriel- Iram Sarai
va - Alexandre Costa --::"" Júnia Marise - Esperidião _Amin 
- Hydekel Freitas- Jutahy Magalhães- José Paulo Biso! 
-João França -Pedro Simon -Maurício Corrê a-Magno 
Bacelar- Jonas Pinheiro- Amazonino Mendes - Valmir 
Campelo - Co~tinho Jorge - Beni Veias - Cid Sabóia 
de Carvalho - Aureo Mello - José Fogaça - Affonso Ca
margo - Carlos Patrocínio - Lucídio Poriella - Lavoisier 
Maia -Albano Franco - José Eduardo - Irapuan Costa 
Júilior- Nabor Júnior- Carlos Oe'Carli- Garibaldi Alves 
-Antônio Mariz - Josaphat Marinho - Saldanha Oerzi 
- Mauro Benevides - Dirceu Carneiro - -anofre Qu.i.Dan 

R lidr -:~guinte: 

OF. N• 179/GMC/91 
Brasíli'a, 13 de agüsio de 1~1 

Senhor Presidente: ----~- ~-
TendO em vista que estarei auSente do País entre_- óS: dias 

15 e 18 do corrente mês, conforme comunicação feitá- por 
illtermédio do Of. n' 177/GMC/91, e, ainda, que o Vice-Uder 
do PDT, o Senador Nelson Wedekin, estará iiilpoSsibilitado 
de assumir a liderança do partido uesta C~.sª', por !!_ão_s_C!_ 
encontrar em Brasília no período referido, in:dico, ·para que 
respOnda temporaiiairienie pela Liderança do PJ?T, o S~nad9! 
Magno Bacelar. . . . _ _ ... _ . _ _ . " .. , 

Ao ensejo, i"enovo -a Vossa- Excelênci.a ~ exp~es~ã:O à~ 
meu apreço e profunda consider.ação. - Senador 1\:faurído 
Corrêa, Líder do POT no Senado, 

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

Sobre a mesa, comunicaçãq que será lida pelo Sr. 1<:> Secre· 
tário. 

É lid~. a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

- Oivaldo Suruagy - Hugo Napoleão - Márcio Lacerda 
- Ney Maranhão - Elcio Álvares - Nelson Carneiro --'- Senhor Presidente: 

Ein 14 de agosto de 1991 

Eduardo Suplicy- Lourival Baptista- Amír Lando- JQão Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor~ 
Rocha- Henrique Almeida- Ronan Titõ. --- do com o disposto no art. 39, alínéa' a, -do RegiJnentO inteir:ió, 

REQUERIMENTO N• 448, DE 1991. que me ausentarei dos trabalhos .d.a Cas~ a. partir do di~ 
15-5-91, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter partV 

Requeremos urgência, nos termos do art, 33-6, a.línea b, cular. _ 
do Regimento Interno, para o Projeto _de Lei da Câm~ra Atenciosas saudações, - SeDador NeY Mar8nhã.õ~ 
n• 55, de 1991 (n' 5.992190, na Casa de origem), de iniciativa O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviéles)- O expedien-
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 22• Região. ~ lido vai à publicação. . . . 

Sala das Sessões, 1~ de agosto de 1991. - Cbagas Rodri- Através do Ofício n• 85/91, o Presidente da Comissão 
gues _Hugo Napoleão'_ Mário Covas -Affonso Camargo Oiretora do Programa Naciqnal de Oesestatização encaíni
- Levy Pias- Almir Gabriel- Marluce Pinto.,-: Garibaldi nhou cópia da contestação do BNOES à ação cautelar impe
Alves _ Ronaldo Aragão _ José Fogaça _ Cid Sabóia de trada contra o processo de privatização da Usiminas. 
Carvalho - Maurício Corrêa --Francisco Rollemberg - n expediente será encafiiirthado à Comissão de Consti-
Jutahy Magalhães _ Nelson_ Carneiro _ Iram Saraiva _ tuição, Justiça e Cidadania, para conhecimento. ' 
Esperidião Amin -José Richa -Carlos Patrocínio-Eduar- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senado
do S_uplicy - Divaldo Suruagy - Guilherrite- Palmeira -:----- res, demais convidados, o tempo destinado aos oradores do 
João França- César Dias- Nabor Jú,nior-=- Ozíel Camelro Expediente da p-reseote sessão será dedicado a homenagear 
- Magno Bacelar --:-:- V~l.m,ir Campelo - Áureo Mello - a mem_óri_a_ dQ e~-Senador Pompeu de Sousa, nos termos do 
Albano Franco- Racbid Saldanha Oerzi- Lucídio Portella Requerimento n• 266, de 1991, de autoria do Senador Fernan-
- Onofre Quin-an- Júnia_Marise --Fernando Henrique do Henrique Cardoso. ___ . . ·-
Cardoso ~ Élcio Álvares - José Eduardo - Ruy Bacelar Antes de conceder a palavra ao primeiro oraaor inscrito,' 
-Antônio Mariz- Bení V eras - Ney Maranhão -José' Senador Cid Sabóia de Carvalho, conterrâneo como eu do 
Paulo BiSol- Odacir Soares- Coutinho Jorge- Mansu_eto . sau_doso senado! Pompeu de-Sousa, -me permitiria destacar 
de Lavor -Humberto Lucena - Lavoisiê:r Maia -~-.:DariO ne~~~ oportunidade que aquele companheiro, ao tempo em 
Pereira - Jonas Pinheiro - Irapuan Cos_ta iúriiof -:--~iam que-cumpriu proficiente e bnlharitern.ente o mandato de repre
Saraiva-Lourival Baptista- João Rocha- Carlos Oe'Carli sentante do povo de Brasílianesta Casa do Parlamento .brasi
-MeiraFilho-MoisésAbrão-AmirLando-Alexandre leiro, o fez sempre com ã maior-seriedade, com inexcedível 
Costa- Oirceu Carneiro.· zelo e com invulgar espírito público. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide>) -Os requeri' 
mentes que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário 

·após a Ordem do Dia, -nos- termos-do àrt. 340, item II, do 
Regimento Interno. . 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

Presidindo o Senado Federal, - membro que era da 
Mesa Ditefora - durante horas seguidas, Pompeu de SouSa 
se revelava sempre aquele homem cumpridor de seus deveres, 
atento às normas regimentais, mas sempre presto e solícito 
para atender as reivindicaçõeS, as solicitações do próprio Pie~ 
nário, que ele compunha como um dos integrantes. 
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Recordo que ao chegar a esta Casa, nos idos de 1987, 
para o meu segundo mandato, já me ~lnculara a Pompeu 
de Sousa pelos laços que me prendiam â sua família, no Ceará, 
já que em 1977, quando se comemorou o centenário de nasci
mento de seu bisavô, Pompeu de Sousa, coube a mim, em 
nome da Casa, reportar-me sobre a figura daquele saudoso 
conterrâneo que, dirigiiido o Partido Liberal em nosso estado, 
no século passado, teve marcante atuação no Senado Federal. 
E qUando Pompeu de Sou~a ascem:feu t~mbém a_~sta Casa~_ 
tinha eu absoluta certeza de que aqui ele se comportaria com 
a mesma seriedade, com o mesmo brilho de seu ancestral. 
E foi eXatamelfte o que ocorreu. · -

Como membro da Mesa, como simples Senador, como 
integrante, sobretudo, da ComissãO do Distrito_- Federal_,_ Ila 
Presidência da qual estive no perfódo de dois anos, Pompeu 
de Sousa era extremamente dedicado a ~udo que se relacionava 
com Brasília, e o fazia entregando~se realmente de corpo e 
alma a todas as tarefas que, a seu juízo, poderiam representar 
um serviço valioso à conmrudade brasiliens~. 

Destaco, nesta oportunidade, que Pompeu de Sousa for
autor de um projeto de ímensa repercUssão em Brasília, eiata
mente aquele que estabelecia as Diretrizes do Plano Diretor 
da nossa cidade. Ele defendeu essa causa cmrrimensa dedica
ção, enfrentando, às vezes, as incompreensões do próprio 
dia-a-dia parlamentar, mas sempre tinha a sobranceria e a 
obstinação para perseguir áquela meta, certo estava de que, 
como representante de Brasília, deveria legar a esta cidade 
um instrumento que pudesse ordenar o seu crescimento. 

Portanto, como Presidente do Senado Federal, no mo
mento em que iniciamos a inscrição_ dos oradores, eu me- per
miti antecipar-me a todos eles para que pudesse, de viva voz, 
prestar uma homenagem àquele grande conterrâneo e, sobre
tudo, àquele grande brasileiro, que sempre esteve identificado 
com os ideais de democracia e de tudo quanto representava 
a aspiração maior da comunida~e n_acionai. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho, conterrâneo de Pompeu de Sousa, que falará em nome 
da Bancada do PMD B. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ilustres membros da família 
do Senador Pompeu de Sousa, as saudações do PMDB àqueles 
que aqui se encontram, nesta homenagem propiciada em face 
de requerimento muito justo e muito bem adequado do nobre 
Líder do PSDB, Senador Fernando_Henriqrie Cãfdoso. -

O PMD B- sente-se orgulhoso em ser a primeira voz nesta 
sessão solene, inclusive pelo fato tão simples de ter sido Pom
peu de Sousa um dos integrantes. da nossa sigla, dq noslo 
grêmio político, legenda pela qual se elegeu senador da Repu
blica, entre os três primeiros representanteS de Brasília, no 
Senado Federal. 

Conheci PoMpeu de Sollsa·em uma ocasião muito interes-
sante. Eu havia sido eleito senador pelo Estado do Ceará, 
e Pompeu- die SOusa elegera-se por Brasília. Após a sua vitória, 
ele não se conteve e foi chegar-se à terra natal, naturalmente 
que levado pelas emoções mais legítimas, assim como quem 
vai dizer aos ouvidos do próprio Chão, aos ouvídos da própria 
terra que aquele que partira, vencera aonda fora, e que agora 
estava a- voltar para dar conta do seu triunfo, tãQ marcante 
e tão importante. 

Jornalista, como Pompeu de Sousa, exerci minhas ativida-: _ 
des em rádios, jornal e televisâ.o e estava em meu programa 
de rádio, quandO do estúdio de minha emissora comparece 

aquela cabeleira branca e diz de s~da. sem respeitar os micro
fones abertos, que ele era o quarto sena~9r do Ceará. "Sim, 
porque os três eram, na época, Virgfiio Távora a contínUa:r 
o seu nümdato, Mauro Benevides e o orador, que acab3:vam 
de merecer a escolha da população eleitoral daquele sofrido 
estado. Realizei, então, -uma entrevista: com o alegre político, 
o sempre jovem Pompeu de Sousa. Nessa entrevista, S. Ex~ 
gargalhou algui!Jas vezes, corno até aqui nos discursos o fez, 
porque o espfrito descontraído e alegre fez da Oratória de 
Pompeu de Sousa, acima de tudo, um momento de grande 
comunicação, um mol!leilto de grande descontração. Não foi 
o orador formal e, durante as suas orações·, nesta CaSa, suà 
alma ab_riu espaço para o ímpeto daquele "cidadão cearense 
e, aeimã de tudo, para a alegria de existir, para a alegria 
de viver, para a alegria de ser sempre um soldado impoluto 
em defesa das causas democráticas. · 

Aqui, no Senado, pude estreitar a amizade com o quarto 
senador do Ceará, isto porque tínhamos uma m:eSniã linha 
de conduta e, de quando em quando, nos seus contatos comi
go, S. E~~ -~idava de recordar a figura extraordinária de meu 
pai e seu amigo, jornalista; sociólogo e professor Jader de 
Carvalho, fundador do Partido Socialista Brasileiro ·no rheu 
estado. 

Pompeu de Sousa tinha um carinho enorme para com 
a vida e obra de Jader de Carvalho. ComUnicava isso a iriifu
sempre que ·podia, e até em determinados discursos, eis que 
iss_o foi me_ncionado pelo brilhante companheiro: 

Pompeu era; acima de tudo, um cearense. Cearense da 
gema, como dizemos, cearense de qualidade, cearense daque
les que não podem ficar na terta natal, daqueles que têm 
que seguir em frente~ Nessa seguida em frente, Pompeu de 
Sousa teve uma vida marcante no Rio de Janeiro, notadamente 
no jornalismo, no Diário Carioca. Foi o homem que revolu
ciõnótfa imprensa, revOlucionou o sistema de notícia e, quan
do, muito depois, ingressei no jornalismo, ainda pude encon
trar maneiras clássicas de redigir. No rádio também fui encon-
trar os moldes mais tradicionais da informãção. -

Nessa época, quando foi fundada a Rádio Uirapuru de 
Fortaleza, em 1956, ei~ que os técnicos chamados para implan
tar ci nOvo sistema de jornalismo na rádio cearense jã-iri.enciO-
navam o siStem-a Pompeu de Sousa, na descontração da notí
cia, no enfoque mais abrangente da notícia, no c~ompromísSo 
menoS clássico e mais popular da informação. E Pompeu já 
vinha pensando nisto e fazendo isto· desde o início de sua 
carrei~a. Graças a Deus, a sua carreira foi longa para alcançar 
algumas décadas e nelas impor revoluções jornalísticas, rias 
quais_ foi ater, nas qu~~~ f()i platéia, nas quais foi atuante, 
foi partícipe e,- também foi, acima de tudo, testemunha da 
Histõria. · · · 

Pompeu de Sousa, inclusive, foi ·um dos entusi3.st3s do 
ensino, da e_duçaçãÇI, e, sendÇ> homem das liberdades, claro 
que só pensou no ensino, claro que só pensou nã educ-ação, 
sob _os-critérios da maior liberdade. Veio a Brasília com mis
sões uitiversitárias, e a esSas se apegOu o' tempo todo, mesmo 
durante os seus quatro anos de mandato ~en~toria_l. ~, _ 

-Aqui, no Senado, -oS seus projetas tinham sempre o sCil
tido da liberdade, o sentido da representação popular, sempre 
a defesa da consulta popular. Ele nunca quis a distância da 
deliberação administrativa com o pe-nsamento do povo e, mes
mo nos projetas em que foi derrotado, teve o meu apoio. 
Teve o meu apoio exatamente por isso, porque queria sempre
fazer preservar aquele ideário de que o ato administrativo, 
para ser legítimo, tinha de se informar sempre na represen-
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tação popular, no pensamento popular, na consulta popular, 
e o_seu sonho era que Brasília por inteiro, Brasília integral
mente, fosse administrada, nóS seus recantos màiS distantes, 
sempre por pessoas diretamente escolhidas pela populaç-ão. 

Por isso mesmo, senhoras e senhores, é que o. gargalhar 
do nosso homenageado, o seu sorriso amplo, a sua alegria 
de viver, tudo isso era, de certo modo, uma máscara que 
usou no tempo, porque na sua longa vida teve de conviver 
com os governos fOrtes, com oS gOvernos ditatori:iis, teve 
de presenciar a censura de imprensa e, mais do- que isso, 
teve de olhar, ver e depois depor para ·a História, ·comb sena
dor da República, o distanciamento dos poderes com relação
à opirtião pública. Os cargos detivos que se distanciaram das 
eleições, os prefeito-S que pasS:arãm a merecer uma escolha_ 
indireta, a indicação pelos governadores nas capitais~'oSgover~ 
nadares que passaram a ter uma escolha indireta e os senado~ 
res que foram indicados, também, de modo indireto. Para 
ele, isso deve ter sido um sofriniento atroz ao longo de tantos 
anos, um s-ofrimenfo por que todos passamos, os amantes 
da liberdade, os amantes da democracia! 

Não sei o que Pompeu de Sousa foi mais; nesta Casa, 
-se foi maiS um cearens~, atrevido, capaz de vitórias, inquieto, 
sempre sonhando mais, ou se foi um homem que se restringiu, 
pela responsabilidade parlamentar, à defesa intransigente do 
Distrito Federal. Sempre estav:úlãComissãó-do Distrito Fede~ 
ral. Havia, de quando em quando, um projeto de sua autoria. 
Os seus discursos aqui no plenário, sempre diziam respeito, 
com a freqüência extraordinária, ao DiStritO Feaera1 -=- aos 
seus problemas, às suas questões, às suas aspirações -=- e 
-por que não dizerT --Assim~ como que, Pompeu de Sousa 
deve ter sonhado em transformar o Distrito Feder'!!_~m algo 
cada vez mais humano, em algo cada vez _mais liberto da 
arquitetura de cimento, de·conctetó,'Paratet tifilã-ari}iiitetura 
de alma, uma arquitetura de espírito, respeitante- -ã niOral 
brasileira, aos costumes brasileh:oS:;à brasilidade, enfim; por~ 
que, no-íntimo, deve ter sido também um sofrido i1acfori31ista; 
haja vista as- teses-aqui defendidas. E_,_ ri<? ~omento em que 
o nacionalismo entra em desgraça por esse modiSmo miserá~ 
vel, que toma de assalto o País, graças a Deus que, deSta 
vez, ele não testemunha, para não ter que apagar o seu sorriso 
e calar a sua gargalhada. 

A alegria de Pompeu de Sousa era, realmente, marcante. 
Não sei se foi mais ó-·êeárens~;·se foi mais O repre~sé-nta-hte 
de Brasília ·ou _se- primordialmente -for o. joVem- qtie-- tomou 
de assalto o Senado, onde as pessoas são maduras, muito 
maduras, quase que necessariamente, porque;ãcjUi~ exibindo 
a sua tremenda e reluzente cabeleira branca, Pompeu de So!J~a 
foi~ acima de tudo, a juventude. Tanto assim que, quando 
tomamos conhecimento de sua morte - mal se ausentara 
daqui pelo encerramento. de seu mandato -,-veio- aquele 
pensamento ·quase que irresponsável: como pode um jovem 
morrer assim? Conio pode um jovem morrer tão de repente? 
Porque, do alto de seus muitos anos de vida, do alto das 
décadas que acumulou de experiência, das décadas de muitas 
lutas, Pompeu de Sousa, acima de tudo, f9i a jUventude nesta 
Casa. Uma juventude que se expressava nos gestos rápidos, 
no-caminhar veloz, no não ter tempo para nada; estava sempre 
ocupado, ocupava o seu dia ·de todos os modQs, de tal sorte 
que não tinha tempo para outra coisa senão para uma agenda 
altamente agitada, que-só um j<Jvem suportaria. -

Aqui sempre existiram monumentais cabeleiras brancas. 
Homens de idade que aqui chegaram ·com a su~ sapiência, 
com a sua história, com a sua obra. Pompeu ·de SoUSa chegou-

aqui com os seus muitos anos de vida, sem querer propria~ 
mente exibir uma experiência, sem qUerer propriamente exibir 
uma obra, mas como que a construir a sua obra aqui e no 
momento histórico pelo qual ele passava e no qual vivia nãqtie
le instante. 

Não era visto entre os mais veteranOs. Era visto sempre 
entre comissões, entre àqu'eles que· reivindicavam, aqueles 
que traZiam-problemas. Nunca foi -o v~terano assumido, foi 
sempre o jovem disfarçado na sua ·cabeleira branca e na sua 
fisiõ-IiOniüi de- um homem· tão--viVido e de um homem tão 
experimentado. 

Graças a Deus, existem pessoas que podem ser assim, 
que- podem ser um verbo diferente do verbo, um adjetivo 
diferente do adjetiVo;- palavras que parecem iguais, mas que, 
na verdade, soain diferentemente, porque a idade de Pompeu 
de__Sousa era UIJl \ePo __ ~ngano, era um mero engano_ para 
todos que contemplavam naquela criatura humana, amiga e 
irrequieta aquele que já vivera e que já implantara fórmulas 
jornalístiCas no BraSil, desde 1930; o ])omep! que escr:~vera 
os _bilhetinhos a Jânio no Diário Carioca, aquele que já fora 
exemplo de tal sorte, marcante na imprensa, que fora atraído, 

- Ütinbém, para diversificar o ensino nas escolas superiores, 
tornando posSível aquilo que parecia impossível: ensinar a 
ser jornalista. 

Talvez seja uma das tarefas mais difíceis formar um joma~ 
lista; forma-se o médico, forma~se o advogado, forma-se o 
dentista, forma~se o professor, mas, de repente, parece que 
é difícil formar o jornalista, assim como quem acredita que 
ele deve ser feitO, primordialmente, pela mão de Deus e não 
pela mão do mestre, não pela mão do_ homem, não pelos 
destinos universitários dos currículos cientificamente elabo~ 
rados. 

c . - - - - -

Senhoras e senhores, o PMDB homenageia, através da 
minha voz, o Senador Pompeu de Sousa; homenageia, acima. 
de tudo, o seu espírito claro e transparente, a sua inquietação, 
porque o Brasil está precisando, acima de tudo, da inquietação 
ideológiCa. Pompeu de Sousa foi do nosso partido e, de repen~ 
te, ~oj atraído por uma enórme inquietação doutrinária. Pen~ 
sou no Partido Socialista Brasileiro, para onde .deYe te_r ido 
e onde deve ter ficado durante algum temp·o, mas logo depois, 
organizado o PSDB, não resistiu àquela nova mensagem·, não 
resistiu ao encanto da idéia nova e lá se foi Pompeu de Sousa 
formar a brilhante bancada do PSDB, no Senado Federal. 

_Não pudemos ·ver fiísso -senão a dor de perdê~lo do 
PMDB, mas a graça de vê-lo inovar em úma sigla recente~ 
mente organizada e que, naquele momento, tinha muitos so
nhos _e__muitos ideais de renovação brasileira, acima de tudo 
com o sentido Social mais alevantado, mais erguido e mais 
moderno. 

Ver um homem de_sua idade teTa capacidade desse expe~ 
rimento rápido e de uma fixação imediata no-ideário político, 
isso é formidável, porque significa que o veterano Pompeu 
de Sousa era, na verdade, um jovem. Por isso, lamentamos 
ter que falar, nesta Iiora, sobre a morte .de um jovem, o 
jovem que ele foi nesta Casa:_ e pára a qual deveria, natural~ 
mente, voltar por uma deliberação do povo de_ Brasília._ Não 
logrou a reeleição e isso _ _deve ter~lhe~sido m_uito dramático. 
Mas o eleitorado tem sempre os seus equívocos, e nós, políti
cos, somos levados a essa verdade brutal de respeitarmos 

· o ·veredito popular, mesmo quando ele contém uma injustiça 
histórica e uma incorr~ção para com uma criatura humana. 

O que nós queríamos mesmo é que Pompeu de Sousa 
houvesse também conseguido continuar a sua vida política; 
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mas eis que a morte o tolheu, e agora o que temos que exami
nar é o que está nos Anais do Senado Federal; é o que está 
na imprensa brasileira, notadamente, nos momentos mais difí
ceis da nossa mais recente História; é o qUe- esta gravado 
no ensino universitário de Brasüia; é o que existe na história 
universitária aqui do Distrito Federal, com a marca e o registro 
desse homem extraordinário que foi Pompeu de Sousa. 

O PMDB homenageia Pompeu de S_ousa nesta ho_r;a, com 
todas as suas forças democráticas, com todo o respeito ao 
ex-companheiro, um respeito tão grande que nos levou, acima 
de tudo, a compreender o seu adeus, o adeus que deu a 
sua sigla, mas que era perfeitamente c_ompreendído na crença 
que tiDha em um outro futuro político, em um outro ideário 
e em outras posições às quais teve tempo de experimentar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao ·nobre Senador Mário Covas, qUe falará pelo 
PSDB. S. Ex• era um dos grandes amigos e companheiro 
de lutas democráticas de Pompeu de Sousa. 

CUR~JRQfff7~1:~~~"c1Jl1°%i'~f~~~t. 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

Durante o discurso do Sr. Mdrio Covas, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente 
de Secretário: -

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavm 
ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURíCIO CORRÊA (PDT--' DF._Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revi:S~o do orador.) --Sr. Presidente, _ 
Srs. Senadores, minha querida amiga Dona Otília; seus filhos; 
genros, Roberto Bassul; Deputados Ca:rlos Alberto Torres; 
Deputado Augusto Carvalho, na verdade, eu imaginava que 
esta sessão solene fosse adiada, tendo em vista o que me 
falou o o Senador Fernando Henrique Cardoso, autor do 
requerimento. Por iSSCfcheguei atrasado. 

Sinto-me na obrigação, no dever, de dizer algumas rápi
das palavras, talvez desnecessárias, depois do brilho da inteli
gência, da propriedade com que usou da palavra este insigne 
orador e homem público que é Mário Covas. 

A vida do Pompeu de Sousa em Brasília se identifica 
muito com a minha. Estou em Brasília há trinta anos e Pompeu 
tinha mais ou menos esse tempo, talveZ com uma pequena 
diferença de meses, devido ao período em que ele se ausentou 
de Brasília. De 1964 para cá, quando o quadro institucional 
denegriu-se eril funÇão d~ prepotência militar' tivemos uma 
luta sempre em comum, na defesa da restauração democrática, 
na busca do estabelecimento do estado de di_reito democrático 
e no acompanhamento de todos quantos. eram vítimas da arbi
trariedade do sistema vigente· àquela época. 

Dois episódios marcaram, sem dúvida, a pre-sença de 
Pompeu, mome-nto do qual também participei. 

O primeiro, foi quahdO realizávamos na Ordem dos Adw 
vogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, o Encontro 
dos Advogados. Naquela momento, o Presidente da Repú
blica, General João Figueiredo, havia baixado as medidas 
de emergência para a Capítãl da República e eu, aconselhado 
pelos conselheiros, na sua maioria, de que deveria adiar aquele 
encontro, em virtude da proibição taxativa, da determinação 
do então Comandante Militar d.o Planalto, não ~ceitei e man-

tive o encontro. Eu achava que na medida em que cassasse 
a palavra do advogado, cassava-se a sua única arma, porque 
a ãrma do advogado é exatarnente a palavra. E mantive aquele 
encontro memoráveL-Na madrugada daquele dia, em outubro 
de 1983, não sei precisar o dia, a Polícia Federal invadiu 
a sede da OAB e apreendeu todo o material restante -fitas 
gravadas, teses, moções do nosso_ encontro. Grande par:_te 
dos advogados tomou_ co_nbec.imento e foi até à OAB. As 
11 horas da manhã, o então Comandante Militar do Planalto, 
General Newton Cruz, determinou a interdição do prédio 
da OAB. Chegou o delegado encarregado dessa missão com 
um aparato militar inusitado. Eu disse que não sairia dali, 
e somente pela força nós, conselheiros, nos retiramos de bra
ços dados, descendo as escadarias da OAB; postamo-nos dian
te do prédio e entoamos o Hino Nacional. Quando estávamos 
nos retirando, chega, exausto, Pompeu de Sousa; vinha cor
rendo, pois havia tomado conhecimento do que estava aconte
cendo, tremendo, emocionado para juntar-se a todos nós, 
conselheiros e advogados, na resistência que então realizá
vamos nesse dia. 

A partir daí, em todos os desdobramentos daquele inci
dente·, tivemOs a presença altiva, corajosa, patriótica do ines
qUecível amigo e companheiro Pompeu de Sousa. 

Um outro episódio que marcou profundamente aquela 
figura extraordinária foi exatarnente quando nos encontrá- -
vamos em frente ao Banco do Brasil. Recordo-me que o 
PMDB estava reunido com o Dr. Ulysses Guimarães para 
tratar de assunto relativo à Constituinte, e cheguei para avisar 
que a polícia estava em frente ao Banco do Brasil, para acabar 
com a greve dos bancários. Pena que o Deputado Augusto 
de Carvilho, Que esteve presente, não se acha mais neste 
momento no plenário. Nós mantivemos aquela reunião; a 
polícia chegou cobriu-nos de bordoadas, de cacetadas, lançou 
sobre nós os cães dobennans e pastores alemães. Daí, vim 
até_aqui alertar o Presidente da Constituinte, Ulysses Guima
rães, que designou uma comissão de parlamentares e nos diri
gimos até o Banco do BraSil. FiCarain ãs seqüelas. OS Corilan
dan"tes daquela operação não sofreram nenhum tipo de puni
ção, pelo contrário, os bancários e nós é. que sofremos as 
conseqüências. -

Tivemos, ao longo de toda essa existência aqui em Brasí
lia, uma luta valente, corajosa, para que Brasília se igualasse 
às outras unidades da Federação_ no exerc(cio da cidadania. 

O primeiro passo foi o reconhecimento_ de que a cidade 
poderia ter a sua representação no Congresso, elegendo três 
senadores e oito deputados. 

A nossa luta continua. Sempre defendíamos isso. Na 
Constituinte, conseguimos, com o apoio dos constituintes bra
sileiros, dar autonomia restrita para Brasília, cOm a implan
taÇão da Câmara Distrital e, inclus_jve, a eleição, pelo voto 
direto, do governador do Distrito Federal. Entramos nessa 
aventura, Pompeu e eu, de sermos candidatos numa Frente 
Popular que se organizou com os partidos de esquerda, com 
exceção do PT. Julgávamos que o art. 14 da Constituição, 
no § 5-?, impedia que um governador, embora biôrtico, embora 
nomeado, pudesse concorrer para a sua própria sucessão. Tan
to mais que o próprio tribunal já havia entendido, em consulta 
respondida ao Território de Roraima, que o goVernadOr, mes-

_mo ,n.aquelas condições, era inelegíVel. Por isso, julgávamos 
que tendo ajudado a construir essa democracia, lutado na 
resistência pela democracia, pelas liberdades, trabalhado, en
fim, para que Brasília tivesse o seu recOnhecimento em igual-
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dade limitada de condições com os outros estados, que tínha
mos o direito de submeter ao povo de Brasília os- nossos -nomes. 

O Tribunal Regiánãl Eleitoral acabou por determinar, 
após julgamento, que o governador era inelegível. Veio ao 
Tribunal Superior Eleitoral e a resposta foi que ele era elegível. 
Tivemos que manter as nossas candidaturas até o final, porque 
lutar contra o governador que se elegeu seria praticamente 
uma luta inglória, diante dos 150 mil lotes distriboüdos. Aqui, 
neste Congresso, eu e Pompeu de Sousa quantas e quantas 
vezes votamos a favor das mensagens que el_'am encaminhadas 
pelo governador, tanto na Comissão do Distrito Federal como 
aqui no plenário, exatamente em função da ConstitUição que 
fizemos, que autorizou o Senado Federal a legislar para Brasí
lia. Porque, antigamente, as exposições de motiv~s safam do 
Palácio do Buriti, iam para o Palácio do Planalto, dormiam 
e nunca eram resolvidas. A partir do instante em que a Consti
tuição determinou que o Senado Federq.l passasse a legislar, 
porque já havia uma representação de Bras(lia aqui, os ptoje
tos do governador eram votados rapidamente. Então, organi
zou-se tudo aquilo que estava engasgado na garganta-do servi-· 
dor de Brasília. Organizamos os quadros, votamos todas as 
leis necessárias e indiSpensáveis para Bfasflia. E, evidente
mente, quem faturou todo esse trabalho f9i o Gov~mad9r 
nomeado, que tom_ou; na verdade, posse no Palácio dO Buriti 
e soube usar, com inteligência e sagacidade, um mandato
tampão para se candidatar posteriormente. Assim, eu e Pom
peu tivemos que carregar aqUele andor difícil da nossa candi-
datura até o final, . . . . . 

GoStaria de deixar bem cJara essa situação porque, embo
ra tivéssemos construído essa autonomia política para Brasília, 
tivéssemos participado de todos os momentos mais dr;~.máticos 
desta cidade, com a retníncia atropelada de Jãnio Quadros, 
com todos os incidente_s_iilstitucionais que ·qcbrreram··daf para 
frente, participamos de tudo, nós pertencemos ao fio da Histó
ria desta cidade. No entanto, fomos discriminados, porque 
não tínhamos lotes para dar, não tUiliarriõs o poder para distri
buir benesses. Mas não estamos tristes com isto, nem Pompeu 
ficoU ã.borrecido por ter perdido, pelo contrário, reagiu heroi
camente. Assinalo isso para dizer que Pompeu foi, seril dúvida 
nenhuma, um baluarte para que existisse o- que existe hoje 
em termos de autonomia política para o Distrito Federal. 
Não levamos vantagens. Pouco importa. Um dia, o povo pode
rá reconhecer, se ainda houver ~empo. 

Neste instante, tenho uma profunda saudade do Pompeu. 
saudade da sua coerência~ saudade do seu jeito~ saUdade dos 
seus cabelos brancos, saudade daquela irreverência ciue o ca
racterizava, do estilo próprio que só ele tinha, de deslocar-se 
da Presidência da Mesa e ir exatamente para aquele lugar, 
ali, que não tem cadeira, para permitir que aqueles gestos 
exacerbados que marcavam se1,1 caráter; o seu modo, o seu 
biotipo, tudo aquilo que o Pompeu fazia era ele. Ele tinha 
uma ira, ele tinha uma indignaçá,o, mas uma ira sagrada, 
ira santa da Bíblia, ira contra a injustiça, ira conffã a titiSét1a; 
ira contra as distorções, ira contra tudo isso que existe de 
desigualdade, e tratamento iníquo que paira na- sociedade 
brasileira com a miséria, com a fome, com a doença, com 
a falta de educação .. Esse era o Pompeu de Sousa, de quem 
eu tenho uma profunda saudade. 

O Sr. Ronan Tito- Permite V. E:xf uma aparte? 

O SR. MAURiCIO CORRÊA -:cPois não. Ouço, oom 
o maior prazer, o parte de V. Ex•, nobre Senã.dor. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Maurício Corrêa, 
crei.o que se todos nós_que fomos colegas de Pompeu de Sousa 
tivéssenios a oportunidade de falar, ainda que por um minuto, 
mostraríamos um aparte dos nossos encontros com Pompeu 
de Sousa. O nosso primeiro encontro deu-se nos idos de 1977. 
Acabava de ser cassado o Sr. Marcos Tito, que fora eleito 
deputado por nossa região. Lá no Triângulo Mineiro, resolve
mos criãr urna resistência, não uma resistência armada mas 
uma resistência de idéiaS, e começamos a criar debates, pro
movendo discussões contra cassações e -injustiças, e Frei Ma
teus Rocha fez uma extraordinária palestra para a juventude 
de Uberlândia e falava que precisávamOS dar pfosseguitnento 
â iniciativa, e a juventirde começou a se empolgar com sua 
indignação contra o arbítrio. Uberlândia, naquele tempo, ti
nha dois políticos muito bem colocados pelo arbítrio, o poder 
de então, e era difícil mexer com aquela cidade, porque ela 
recebia generosos benefícios. Nós tínhamos que trabalhar a 
coriSciêrteia cíVica. Eiltão, Frei Mateus Rocha disse: ''DeiXe!Jl 
que eu mandarei uril jovem para vocês que deixará uma ex
traordinária labareda aqui". E chegou aquele jovem de cabeça 
branca. Nós pensávamos incluSive, qtie aquele título de jovem 
fora dado de uma maneira brincalhona. Depois descobrimos, 
quando ele subiu no palanque, que não era brincadeira, não; 
que era verdade total. Ele começou dízendo: -Eu sou tocado 
a água, põe uma jarra d'água aqui e um copo, e começou 
a falar. A juventude vibrava com o jovem Pompeu. Ele falan
do da sua história, da sua viqa, falando principalmente do 
fechamento da Universidade de Brasília. Como acontecera 
- ele como professor - corit~ndo a lu,ta e a re~istência de 
muitos homens que, neste País, não se calaram, não se abastar
d_aram com o regime militar. Depois disso, encontramo-nos 
muitas vezes nesses movimentos que fivemós pelo Brasil afora 
e, finalmente, aqui em Brasília. 'COmo deputadO, encontrei-o 
como jornalista, falávamos sempre. Mais tarde, como sena
dor. Pompeu era aquele encanto de criatura que todos nós 
conhecemos. E V. Ex• me provocou quando disse: Sinto sa.uda
des de Pompeu. Quem não sente_ saudades de Pompeu é quem 
não o conheceu. TodOs nós sentimoS._ Pompeu nunca perdeu 
a sua jovialidade. Foi sempre jovem. Ele fazia política no 
SeiJ.ado Federal como quem ~stivesse fazendo.política estu
dantil. Não havia nenhuma diferença entre o Pompeu no pa
lanque, em 1977, ou na tribuna, aqui. Não perdeu sua alegria, 
não perdeu, principalmente, sUa capacidade de iridignar-se. 
Foram essas, talvez, as características maiores de Pompeu. 
Claro que todos nós já conhecíamos Roberto Pompeu como 
joma1ista, como editorialista, como artiCulista, como poeta, 
como escritor. Mas não o- homem político Pompeu de Sousa, 
aquele dínamo que andava aqui no Senado, no COngresso 
Nacion~l. Ainda, há pouco; o Senador Mário Covas lembrou 
da emenda que ele fez aprovar sobre a proteção da Imprensa. 
a liberdade da Imprensa. Lembro-me que, quando a discussão 
se tomou mais acerba, e alguns querendo colocar algumas 
limitãçõe-s à Imprensa, ele deu um grito enorme: H A Imprensa 
é livre!'\ e levantou os punhos. Isto nos convenceu a todos 
e foi por unam idade que venceu essa proposição. Muitas vezes, 
pelos exageros que principalmente nossa televisão tem come
tido na condução da coisa pública, na condução do imaginário 
coletivo· e, até muitas vezes, na sua programação bastante 
ousada em termos morais, em horários inadequados, sinto 
uma tentação lá no íntimo de querer colocar alguma limitação, 
mas _lembro-se de Pompeu de Sousa: .. A Imprensa é livre .. ; 
e (iiaafldo se fere, ainda que leve, a Imprensa, a liberdade 
da Imprensa, aí começa a acontecer o arbítrio, cOmeça a aco_n-
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tecer a ditadura. Pompeu setá sempre "parif il:õs o SíMbolo 
da resistência, da resistência redentora, pacífica, tnas lembra 
muito a resistência de Gandhi, que é aquela resistência que 
não fica de braços cruzados, que não abaixa a cabeça, que 
sempre falou alto, nunca perdeu o sorriso, nunca perdeu a 
jovialidade, a alegria; foi sempre cordial, amigo, fraterno. 
Nós todos sentimos a morte de Pompeu, mas nunca me soaram 
tão fortes as palavras de Leonar_do B_off,_ quando vi Pompeu 
aqui, na celebração final da Eucaristia, e, usando as palavras 
de Leonardo Boff, eu diria especificamente: "Pompeu não 
morreu, o corpo de Pompeu nãO agüentou a vida 9u~ Pompeu 
tinha.,. A vida de Pompeu continua. Onde extshr alguém 
gritando por liberdade, gritando contra injustiç~, ávida de 
Pompeu continua:fá. Neste plenário, ele est~ _v1vo, naqu_ela 
cadeira da presidência, dando pulinhos, partiCipando multas 
vezes de maneira inconveniente. Como Presidente, deveria 
se conter, mas, quando havia qualquer coisa, ele comentava 
e diiia: urssu não!" O_utras vezes: "Muito bem!" Era o Pom~ 
peu, era a vida do Pompeu, é a vida do Pompeu. Tenho 
a impressão de que naquela descrição, poética, maravilhosa, 
que fez o nobre Senador Mário Covas, na hora em que Pompeu 
foi caminhando para dar o grande abraço ao Criador, tenho 
a impressão que rezou com São Paulo: "Combati o b_om com
bate, guardei a fé, venci". 

O SR- MAURÍCIO CORRÊA- Muito bem! V. Ex• traz 
uma densa contribuição com esses fatoS e com a pureza- d?s 
seus sentimerifos a esse improvisado mas sincero pronuncia
mento que faço neste instante. 

Ott1ia, Pompeu tinha uril amor indescritível por você e 
você por ele. Eram dois joVens-, na realidade. A amazide 
que tinha, e era recíproca; o amor que tinha pelos f.ilho~, 
pelo genro, o carinho com que tratava o_ nosso BaSSul, mte~
gente arquiteto com sua contribuição, Rita Nardetli, que hoje 
é a extenção de Pompeu comigo, mas· que me larga neste 
instante, em virtude de um concurso público a que se sub
meteu. 

Pompeu era realmente algo que vai fazer uma falta indes-
critíVeL --

FiCo pensando naquela extraordinária peça- de Becket, 
"Esperando por Godot". 

"Parado, não como aqueles dois mendigos, na busca 
de encontrar uma explicação ao que pudesse me _dizer 
com racionalidade o que é essa vida! Eu continuo espe-
rando por Godot." -

Pelo amor, pelo carinho que ele tinha, recordo-me, aqui, 
como poeta da minha preferência, do inesquecível anticlerical 
Guerra Junqueira, em uma ~strofe: 

"Oh! almas que viveis puras, imaculadas, 
Na torre de luar da graça e da ilusão: 
Oh! voz que ainda conservais intactas as rosas, 
Para mim perdidas na esperança deste mundo!" 

Recordo-me da Quadragésima, do insuperável Padre An
tônio Vieira: 

"'Memento, homo, quia pulvies, et in pulverem rever
teris" 

Pouco importa que nos falte o corpo. ~g_u!_~stã, peta 
ação, pelo gesto, a presença fíSica; ã. _presença moral daquela 
extraordinária figura, que é, Cõntiriua seD.do~"Pomp~u de Sou
sa, o meu amigo, o seu marido, o nosso companheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, 
D. Otília e demais parentes e amigos de Pompeu de Sousa; 
Srs. senãdores, duas palavras apenas, porque Pompeu de Sou~ 
sa foi :revivido nesta tribuna e está na saudade e na lembrança 
de todos nós. 

Tive a honra de presidir esta ·casa, quando Pompeu de 
Sousa foi um dos seus secretários. Aqui" -trago· apenas um 
depoimento singelo: nas reuniões da comissão Diretora, sem
pre que era possível, ou necessário punir, ou- Criar J:eStlições 
a alguma atividade, havia sempre um advogado de defesa. 
Era pompeu de Sousa. . _ , .. 

Pompeu tinha o maior constrangimento, a maiOr dificul
dade em acompanhar a maioria, CJ._!i~ndo o pr~~di~ento er~ 
impor sanções a funcióilários que lião cumpnam as norma~ 
regulamentares. Sabia disso; mas encontrava sempre um moti
vo, uma explicação, era o- advogado espontâneo de defesa. 
De tal forma que eu próprio, ao distribuir os processos, nunca 
o indicava. porque já sabia. de antemão, qual era sua opinião. 
Aguardava que, no plenário da comi~são,_S.J?~ p~desse expor 
as razões da sua divergência: 

Nada mais tenho a aduzir, porque todos que aqui falaram 
já traçaram o seu perfil. 

V. Ex~ ocupa hoje a Presidência qu-e to<!os os dias, pon
tualmente, às 14h30min, S. Ex• ocupava. E presidia a Hora 
do Expediente com aquela vivacidade, aquele bom humor 
e aquela tolerância qu-e caracterizaram toda a sua vida. Todos 
nós o recordamos e foi revivido aqui pelos oradores que me 
antecederam pela jovialidade, vivacidade e entusiasmo de sua 
presença. 

Quero apenas, em nome dos companheiros da Cm~issão 
Diretora desta Casa, que tive-a-honra de presidir, recordar 
que, há alguns anos, ao f~~r o elogio fúnebr~_de Oscar Freire, 
meu pai encontrou, nos guardados da sua memória, uma fr~~~ 
que devo repetir, em homenagem a Pompeu de Sousa. Dizia 
ele que, certa feita, aó percorrer os cemitérioS de Lisboa, 
a1iUém encontrou numa lápide essa inscriÇão, que bem pode~ 
ria ser a que deveríamos escrever no túm~lo de Pompeu de 
Sousa: "Aqui jaz pó; eu não, eti-sou quem fui". 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Muitos dos filhos 
do Ceará são lançados a percorrer os caminhos do Brasil, 
pelas razões as mais variadas. 

Acredito que todos gostaríamos de poder ostentar o es
tandarte do qual talvez se pudesse escrever fibra e integridade, 
palavras herdadas do caminho percorrido por Pompeu de Sou-
sa. - - · - · 

Antes de conceder a palavra ao nobre Senador Humberto 
Lucena, que falará como líder, vou suspender a sessão por 
cinco minutos, para os cumprimentos de praxe à família enlu
tada. 

(A sessão~ suspensa às 16 horas e 22 minutos e reaberta 
às 16 horas e 28minutos.) · - · 

O SR- PRESIDENTE (Beni V eras) - Está reaberta a 
sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, 
como líder. 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
_ofício.-circular publicado no D~ário Oficial da União, a 26 de 
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julho último. o- Secretário da Administração-Federal, Carlos 
Moreira Garcia, determinou, aos dirigentes da entidades e 
órgãos públicos, "o controle rigoroso d_o comparecimento e 
permanência dos servidores nos seus locais de trabalho ... 

O objetivo desse controle é a verificação das faltas ao 
serviço de funcionáriOs em greve, com o descónto da rCniurie
ração daqueles que aderirem ao movimento. Adicion3fmente, 
pretende o Secretário a instauração de processo adm.inis_trativo 
disciplinar, "destinado a apurar condutas de chefias ou de 
servidores", contrárias ao_ corte do "ponto" dos grevistas. 

Procura o Secretário justificar as medidas inconstitucio
nais que determina, dizendo que elas estão previstas no art. 
44, itens I e II, da Lei n' 8.112, de 1990, que dispõe sobre 
o regime jurídico dos servidores_ públicos da União, das autar-
quias e das fundações públicas federais~ __ _ 

No entanto, as normas do art. 44 da Lei n"' K 112, citadas 
pelo Secretário da Administração Federal, referem-se a faltas 
individuais do servidor ao serviço. Faltas desvinculadas de 
movimentos grevistas. . _ 

Com a evidente intenção de coagir os servidores públicos, 
ignora o Secretário a norma constitucional do art: 37, item 
VII, que lhes assegura o direito de greve! 

Um direito duramente conquistado, após cem anos de 
luta contra incompreensões e injustiças de setores mais conser-
vadores de nossa soçieda_9e. __ 

A primeira refefência legislativa sobre greve, no Brasil, 
foi feita em 1890, com o Decreto n"' 847, que introâuziu altera
ções no Código Penal. 

Foram, então, definidos c_omo crimes os a tos que pudes
sem "causar ou provocar cessação ou suspensão de trabalho 
por meio de ameças ou violência, para impor aos operáriOs 
ou patrões aumento ou diminuição de salário ou serviço". 

Etn nível con_stitucional, a Carta de 1937 foi a primeira 
a tratar da maténa. Em seu art. 139, dizia expressamente: 
"A greve e o lock out são declarados recursos anti-sociais, 
nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os supe
riores interesses da produção nacional". 

A Consolidação dijS Leis do Trabalho, em 1943, em seu 
Capítulo VII, impós sanções aos "empregados que, coletiva
mente e sem prévia autorização do tribunal competente, aban
donarem o serviço, ou desobedecerem a qualquer decisão 
proferida em dissídio coletivo". . 

Passíveis de punição também seriam as "associações pro
fissioriãis e até terceiros estranhos à relação em conflito que 
contribuíssem para estimular ou instigar tais paralisações". 

Mas apesa"r da vedação constitucional e das sanções legais 
~ntão previstas, as pressões sociais levaram a diversas paralisa-
ções coletivas. Eram os fatos contra o direito. -

E às vésperas da promulgação da Constituição de 1946, 
foi editado o Decreto-Lei n' 9.070, de 15 de março ·daquele 
ano, que disciplinou a "suspensão ou abandono coletivo do 
trabalho". 

Isso, apesar da proibição expressa da Carta de 1937, então 
ainda em vigor. -

A Constituição de 1946 foi o primeiro texlo legal dessa 
hierarquia a consagrar-o direito de greve em norma de eficácia 
limitada. Dizia o texto constitucional: "É reConhecido o direito 
de greve, cujo exercíciO -a lei regulará". -

Dessa forma, o Decreto-Lei n' 9.070, de 1946, editado 
na vigência da Carta de 1937, foi acolhido pela Constituição 
de 1946 e permaneceu em vigor até o adventO da Lei n"' 
4.330, de 1• de junho de 1964. 

Este diploma conceituou juridicamente a greve e estabe-
leceU condições para o exercício desse direito. _ -· _ 

A Carta de 1967, em seu art. 158, item XXI e no art. 
157, § 79, também assegurou o direito de greve, exceto para 
os servidores públicos e atividades essenciais. A Emenda 
Coiiªtitucional n9 1, de 1969, manteve 3-regra, alterarido so
meil:te a numeração dos artigos, que passarám paia 165, item 
XXI, e 162, § 79 As atividades ditas essenciais e as conse
ql]._ências da greve que as envolvesse foram definidas pelo 
Decreto-Lei n' 1.632, de 4 de agosto de 1978. 

E a Lei n' 6.620, de 17 de dezembro de 1978, tipificou 
como crinie contra a Segurança Nacional "aparalisação ou 
diminuição do ritmo normal do serviço púbico ou atividade 
essencial definida em lei, tendo por fim coagir qualquer dos 
__QQQere~ da República, bem como a paralisação coletiva por 
parte dos funcionários públicos, e a realização de greve proi
bida". 

Foi lenta e paulatina a conquista do direito de greve. 
Houve sacrifíci_o ~ sofrimep.to, po(pilrte_da classe traba

lhadora, até que se chegasse ao amplo reconhecin1ento do 
direito de greve, pela atual ConstituiÇãO. 

No espaço de cem anos, a greve deixou de ser um crime, 
para afitrnar-se como um direito, constitucionalmente assegu
rado. A nova Constituição -reconhece o direito de greve, rião 
apenas a liberdade de greve! 

E o faz em termos amplos, sem exclusão das atividades 
essenciais, às quais remete- apeiias à lei ordinária, para a defini~ 
ção de quais sejam esses serviços. E sem exclusão, também, 
da _greve no serviço público, embora deixando à lei comple~ 
mentar a definição de seus tempos e limites. 

Portanto, o reconhecimento constitucional do direito de 
greve importa a total exclusão .do aspecto delictual da greve, 
presente em inúmeros textos legais, desde o Código Penal, 
em 1890. 

Representa, assim, o ofício~circular do Secretário da Ad
ministração Federal, Carlos Moreira Garcia, que determina 
o corte do_ "ponto" de servidores públicos em greve, e o 
desconto da remuneração dos dias parados, um condenável 
retrocesso no Estado de Direito Democrático, contra o qual 
venho protestar, neste instailte, como Líder do PMDB e da 
Oposição no Senado FederaL . _ 

Um retrocesso, na medida em que procura fazer ressurgir 
· o espífi~o punitivo, diante de reivindicações legítimas do servi

dor público. Condenável por violentar a consciência jurídica 
nacional! 

Era o que tinha, a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 
· Aluizio Bezerra - Áureo Mello - Coutinho Jorge -

Fernando Henrique Cardoso - Jonas Pinheiro - Lucídio 
Portella- Meira Filho - Ney Maranhão. 

c_ O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1• Secretário. 

São lidas as seguintes: 

COMUNICAÇÕES 

Brasília, 14 de agosto de 1991 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor

do com o disposto no art. 397 alínea a, do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 15 
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para breve viagem ao estrangeiro, ein caráter piutí<::illai, pOr 
três dias. - -- - --

Atenciosas Saudações,- Senador Humberto Lucena. 

Brasília, 14 de agosto de 1991 
Senhor Presidente, 
COnvidado pelo "Instituto de Estudos Internacionales" 

da Universidade de Chile para proferir palestra sobre o tema 
"Interesses Conjuntos en el Pacífico y Atlântico (Transporte 
y Transito)" durante o encontro "Relaciones Chile-Br_asil 
en la década de los 90", a se realizar em Safltíãgo do Chile, 
entre os dias 19 e 21 do presente mês, comuniCO a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 39, alínea a, do Regimento 
Interno, que me auseritarei do país e dos trabalhos da Casa 
a partir do dia 19 até o dia 22 do corrente mês. 

Outrossiiri, informo a Vossa Excelência cjue a- presente 
viagem se realizará-sem qualquer ônus para os cofres públicos. 

SENADO FEDERAL 

Atenciosamente,- Senador Pe~ro Simon. 
·O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -As comunieaçóes 

lidas vão à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1? 

Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 449, DE 1991 

Senhor Secretário~Geral da Mesa, 
Tendo em vista o disposto no§ 1• do art. 13 do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Senhoria que estive ausente dos 
trabalhos do Senado no período de 19 a 9 de agosto último, 
conforme atestado médico em anexo. · 

Brasília, 13 de agosto de 1991. -Senador Carlos De'Car
li, 29 Vice-Presidente. 

Subsecretarla de Assistência Médica e Social 

RECEITUARIO 

NOME--------~~~~~--~------MATR. ________ __ 

DATA 

elo ....... ,___ . ~ F-c.. f--' c. • g ,_ 

.v.-v "- c "\ J oJ._ ..._ '>. 

C I~) 
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -A Presidência rece· 

beu, do Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino· 
Americano, o Relatório de Atividades da XIII Assembléia 
Ordinária daquele parlamento, realizada em Cartagena de 
Índias, Colômbia, entre os dias 31 de julho a 3 de agosto 
do corrente. 

O expediente vai à publicação. 

É o seguinte o relatório recebido: 

Ao 

PARLAMENTO LATINO-AMERICANO 
GRUPO BRASILEIRO 

Brasília, 13 de agosto de 1991 

Exm• Senhor 
Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Congresso Nacional
Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Encaminho a V. Ex• o relatório de atividades da 

XIII Assembléia Ordinária do Parlamento Latino Ameri
cano realizada em Cartagena de Índias, Colômbia, entre 
os dias 31 de julho e 3 de agosto do corrente. 

Atenciosamente, Deputado Ney Lopes, Presidente. 

XIII ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO . 
PARLAMENTO LATINO-AMERICANO 

REALIZADA EM CARTAGENA DAS ÍNDIAS, 
COLÓMJ~Ib,,,NO P~J:lJ.9.J~ÇJ OE 3Q. Dp l!JLHO' 

A 3 DE AGOSTO DE 1991 _ 

Relatório Geral da atuação da Delegação Brasileira 
presidida pelo Deputado Ney Lopes- Presidente do Gru
po Brasileiro do Parlamento Latino Americano. 

1. Introdução 

A Assembléia Geral Ordinária do Parlamento Latino 
Americano é realizada, obrigatoriamente; de dois em dois 
anos, em decorrência de regra estatutária. Nela são discutidos, 
em caráter conclusivo, as grandes questões do Parla tino, além 
de aprovação das contas, do orçamento futuro e eleição da 
nova junta diretiva, comissões técnica:S e o recém criado conse
lho consultiv~ para o mandato-de dois anós. 

A Assembléia a que se refere o presente relatório o Parla~ 
mento brasileiro foi repreSentado pelos seguintes delegados: 
Deputado Ney Lopes (Chefe da Delegação); Senadores Meira 
Filho, Carlos Patrocínio e Jon:as Pinheiro; Deputados Amaury 
Mú11er, Vasco Furlan, José Luis Clerot, Henriqué Alves, Irma 
Passoni, Messias Góis. A senhora Ana Maria de Castro e 
Silva Olival prestou assistência e assesssoria técnico~parlamen
tar à Delegação, credenciada pelo Grupo Brasileiro do Parla
tinO. Estiveram ainda presentes à Assembléia Geral Ordinária 
de Cartagena o Senador Franco Montoro, o Senador Marcon
des Gadelha, o Dr. Paulo de Tarso Santos -Presidente do 
Memorial da América Latina em São Paulo, as assessoras 
Cecilia Scharlach, Ana CeCI1ia Bandeira de Mello Aquino, 
o Secretário Afonso Alvaro d_~.--~~ueira Carbonar, t:epresen
tando o Itamaraty, o Dr. Cláudio A vila -ex-Deputado Fede-

ral brasileiro - atualmente ocupando elevada função na 
OEA, em Washington, tendo representado este órgão e o 
Dr. José Manhãs representando o campo administrativo do 
Congresso Nacional. 

· O Embaixador do Brasil na Colômbia, Senhor Alberto 
Vasconcellos da Costa e Silva deslocou-se à Cartagena e acom
panhou, pessoalmente, todos os trabalhos da Assembléia, 
prestando inestimável colaboração à delegação brasileira, com 
informações oportunas e competentes sobre a realidade sócio
económica da América Latina. 

II- Pauta dos Trabalhos 

A Assembléia Geral Ordinária de Cartagena deliberou 
basicamente sobre o seguinte: aprovação das contas da Junta 
Diretiva que Concluia o seu mandato; aprovação do orçaniento 
para o novo biênio e eleição ~da nova junta diretiva, conselho 
consultivo e comissões permanentes, além de conclusões das 
comiSsões especiais que funcionaram durante o evento, deba
tendo sobre pOlítica, ineió arilbiente e·- economia. A Assem
bléia -Geral Ordinária votou, aiilda, a criação de duas comis
sões especiais sobre dívida externa e acompanhamento da 
construção e instalação futura da sede permanente do Parla
tino em São Paulo. 

A Junta Diretivaeleita para o próximo biênio é assim 
composta: 
PRESIDENTE: 

· Deputado Humberto Celli (Venezuela) 
PRESIDENTE ALTERNO: 

Deputado Carlos Dupre (Chile) 
··Senador Juan Adolfo Singer (Uruguay) 

SECRETÁRIO-GERAL: 
· · Senador Humberto Pe)aez (Colômbia) 

SECRETÁRIO ALTERNO: 
·· Deputado Hilberto Thomas (Antilhas Neerlandesas) 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERPARLAMENTA· 
RES: 

Deputado Aristides Fernandes Zucco (República Domi
nicana) 
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTER INSTITUCIO
NAIS: 

Deputado Carlos Arellano (Panamá) 
SECRETARIA DE COMISSÕES PERMANENTES: 

Deputado Luis Rubio (Argentina) 
O Deputado Ney Lopes foi eleito Vice-Presidente do 

Parlatino e o Senador Marcondes Gadelha, indicado pela dele
gação brasileira, teve o seu nome homqlogado para exercer 
a função administrativa de Diretor Executivo da sede penna~ 
nente em São Paulo. 

O Conselho Consultivo eleito, col!l a participação de doi& 
eminentes brasileiros, tem a seguinte composição: 

Senador Andrés Townsend Ezcurra, Presidente 
Senador Luis Augustin Le6n 
Senador Nelson Carneiro 
Deputado Tomas Pablo Elorza 
Deputado Juan Onofre Bikker 
Senador André Franco Montoro 
Deputado Francisco J. Guerréro 
Deputado Ambioriz Diaz)lstrella 
Deputado Arturo Hernandes Grizante 
Deputado Augu.<to Saldivar · 
As duas ComissOes Especiais criadas têm os seguintes 

presidentes: Dívida Externa..,.- Senador Luis Augustin León, 
da Argentina; Acompanhamento da Construção e Instalação 



4814 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçaa·II) Agosto de 1991 

Futura da Sede Permanente em São Paulo -Deputado Ney 
Lopes, do Brasil. ' 

As novas comiss-ões permanentes são as seguintes, tendo 
sido atribuídas ao Brasil duas Presidências e uma ViceRPre
sidência: Assuntos Políticos - Presidência México e Vice
Presidência El Salvador; Assuntos Económicos e Finanças 
-Presidência e V ice-Presidência República Dominicana; Ãs
suntos Culturais, Educação, Ciência e Tecnologia-: . ..;.;.. Presi
dência Brasil e Vice-Presidência Aruba; Assuntos Jurídicos 
- Presidência Paraguay e Vice-Presídência Peru; -Direitos 
Humanos -Presidência Costa Rica e Vire-Presidência Vene
zuela; Meio Ambiente::.:.:... PresidênCia -Guateinala e Vice-Pre:. 
sidência Venezuela; Agricultura. Pesca e Desenvolvimento 
Rural- Presidência Honduras e Vice-Presidência Uruguay; 
Serviços Públicos ~ Presidência Aruba e Vice-Presidêncía 
-Panamá; Defesa e Luta Contra o_ Narcotráfico-- Presi
dência Peru e Vice-Presidência Venezuela; Saúde, Trabalho 
e Seguridade Social - Presidência Cuba e Yice-Presidência 
Brasil; Assuntos Indígenas e Etnias- Presidência Nicaragua 
e Vice-Presidência Bolívia; Energia e Minas - Presidência 
Brasil e Vice-Presidência Bolívia; Defesa do Usuário" e 4o 
Consumidor - Presidência Equador e Vice-Presidência Co
lômbia. 

Das conclusões e moções aprovãdas em assembléia desta
ca-se a urgência e prioridade concedida pelo Parlatino, no 
sentido de ativar o relacionamento com o Congresso-dos Esta
dos Unidos para discussão do Plano Bush para América Lati
na, em decorrência de proposta neste sentido apresentada 
em abril na Espanha, pelo chefe da delegação brasileira, De: 
putado Ney Lopes. Inclui-se, ainda, como assunto, prioritário, 
de acordo com a deliberação da Assembléia Geral Ordinária 
do Parlatino, o-início de estudos para criação da Universidade 
Latino Americana, destacando-se a-atuação neste s-entido de
senvolvida durante a assembléia pelo Deputado Vasco Furlan, 
da delegação brasileira. 

III - Destaques especiais 

III. a- A chefia da Delegação destaca, por oportuno, 
a deliberação unânime da Assembléia, ratificando a indicaç_ão 
da cidade de São Paulo para sede pennanente do Parlamento 
Latino Americano. A esse respe-ito, nlérece-espec1ãl menção 
a presença do ex-Deputado e ex-MiniStro de Estado, Professor 
Paulo de Tarso Santos- PreSidente do Memorial da América 
Latina, que pessoalmente fez brilhante exposição aos delega
dos, esclarecendo sobre a construção em curso do prédio que 
sediará o Parla tino, cujo prójeto arquitetônico é assinado pelq 
Mestre Oscar Niemeyer, reconhecido e aplaudido pelo seu 
talento em todo o mundo. O Professor Paulo de Tarso Santos 
ao diii~r'se· ã·assembléia e o Deputado Ney Lopes, falando 
em nome da delegação para agradecer a aprovãção de São 
Paulo co·mo sede do Parlatino, destacaram o c_ompromisso 
do Governador de São Paulo, Luiz Antonio-F'leury Filho, 
de concluir a obra física nns próximos dez meses, o que-mere
ceu aplausos dos presentes. 

IIL b - A atuação da delegação brasileira foi harmónica 
e coerente. Na composição da junta diretiva Surgiram dificul
dades políticas, em face de disputa pela Vire-Presidência entre 
o Chile e UruguaL O Députiilo José Luis Clerot sug_eriu 
a criação nos novos EstatutoS submetidos à Assembléia Geral 
Ordinária, de duas Vice-PresidênciaS, sem nomeação de 1"' 
e 2'? cabendo ao Presidente distribuir as funções de cada uma. 
O Depllfado Ney Lopes sustentou esta sugestão, afinal apro
vada e responsável pela hannonia final dos trabalhos. 

Os Se-nadores Carlos PatroCínio, Jonas Pinheiro-e Meira 
Filho distribuíram-se nas comissões de assuntos educacionais 
e políticos, com destacada e aplaudida atuação no debate 

_ dos tenlas específicos. 
O Deputado Amaury Müller teve especial ação n:r coor

denação-política dos países do Cone Sul, colaborando decisiva
mente para o acordo final na composição da junta diretiva. 

A Deputada Irma Passoni participou ativamente dos de
bates ~ob:r~ ciênGia e tec:;nologia, sendo, inclusiv_e_, a':ltora em 
plenário de moção favorável à particip~ção f~minina das dele-: 
gações credenciais para eventos do Parlatino. 

O Deputado Vasco Furlan atuou com empenho na defesa 
da Universidade Latino Americana, sendo acompanhado pelo 
Senador Jonas Pinheiro, ambos integrantes da Comissão de 
Educl:}ção que funcionou durante a Assembléia Oeral Ordi
nária. 

Os DeputadOS José Luis Clerot e Messias Góis tiveram 
dest3.cada atuação no debate_ de Estatutos do Parlatino, afinal 
aprovado pela Assembléia Geral Ordinária. O Deputado Hen
rique Alves d;edicou-se ao debate de temas políticos da Amé

_rica Latina, integrando a comissão específica, onde teve de-
sempenho elogiável. . _ . 

-0 Senhor José Manhãs, representou o corpo adminis
trativo do Congresso Nacional, acompanhou com dedicação 
e senso de responsabilidade a organização administrativa do 
evento, bem como informou-se das idéias gerais de estrutu
ração do Parlatino, em sua sede futura de São Paulo. 

Registra-se, por deVer de justiça, a atuação do Senador 
Marcondes Gedelha, que com a experiência de ex-Presidente 
do Grupo Brasileiro, prestou fnesfimávél colaboração e orien
tação a toda delegação. Igualmente, o Senador :Franco Moo
toro, assíduo_ e responsável, encerrou oficialmente a Assem
bléia, falando em nome do Brasil, sendo aplaudido de pé 
e entusiasticãmente pelos presentes. 

O S_ecretário Afonso Alves de Siqueira Carbonar, repre
sentando a assessoria parlamentar do Itamaraty, foi dedicado 
e disponível para assessorar os delegados brasileiros, mere
cendo destaque e especial aplausos. 

O ex-Deputado Cláudio Ávila, representou a OEA com 
eficiência e esteve sempre vinculado à delegação brasileira, 
prestando colaboração de alto nível. 

IV - Conclusão 

Estes os registras. Caso üc_orram omiSsões não fóram 
deliberadas. O intuito deste documento é inscrever nos Anais 
deste Parlamento o trabalho da delegação brasileira neste 
evento internacional. Todos presentes à Cartagena deram pro
vas de competência e senso de responsabilidade. A presença 
no plenário e comissões_ foi unânime. E o saldo deixado é 
de uma ação parlament~~ a nível externo que-haverá de ser 
valorizada nesta legislatura. 

·CongressO Nacional, sala das sessões, em agosto de 1991. 
-Deputado Ney Lopes, Chefe da Delegação Brasileira. 

.O SR.l'RESIDENTE (Beni V eras)- esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
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Item 1: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 28, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do a_rt,_l72, II, 
d, combinado com o art. 353, parágfafo úniCO, do Regi
mento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n' 28, de 1991 (n• 2191, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presid_ente da República,, que dispõe sobre 
o II Plano Nacional de Informática e AufóiD3.Ção -PLA
NIN, tendo 

PARECERES, sob n' 247, de 1991, e de Plenário, 
das Comissões 

-de Educação, favorável ao projeto, contrário à 
Emenda n9 2 e solicitado o exame pela Comissão de Cons
titUição, Justiça e Cidadania das Emendas de n~ 1 a 4. 

-de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto e 
à Emenda de n? 4, na forma do substitutivo que- oferece, 
e contrário às Emendas de n~'s 1 a 3. __ 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável às 
Emendas de n95 1 a 4. 
A Presidência esclarece ao Plenário que s-e tráta aemãte

ria de prazo solicitado pelo Senhor Presidente da República, 
nos termos do art. 64, § 1' da Constituição Federal, tendo 
o Senado Federal 45 dias para sua aprovaçãO, sen.âo o prazo 
final <lia 19 próximo. ···· --

Nos termos do art. 353; parágrafo únjCO do-Regimento 
Interno, a matériã tf3:niitã.-em fegirrte de urgência ~urgentís
sima, prevista para o cas-o do art. 336, letra b, desde o dia 
9 último. 

A discussão foi encerrada n:a:_ sessão de 12 do corrente, 
tendo a matéria constado da Ordem do Dia de ontem quando 
teve sua apreciação adiada por 24 horas. 

No encaminhamento da votação a ter início em seguida, 
poderão usar da palavra somente os relatores das Comissões 
de Educação, de Assuntos Económicos e de Constituição, 
Justiça e Cidadania e um orador de cada partido por dois 
minutos e meio cada um. Não há mais_ possibilidade de apre
sentação de emendas, nem de realização de diligências. No 
caso de ser aprovado o substitutivo apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômico_s, será r'ealizado_turno suplementar 
em seguida, podendo, então, serem oferecidas emendas, que 
deverão receber parecer imediato. 

Passa-se à votação da matéria. ___ _ 
Algum dos Srs. Senadores desejã.m encaminhar a votação 

da matéria? (Pausa.) 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peçn a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. ODACffi SOARES .(PFL- R, O- Pela ordem. Sem 
revisão do orador._) -Sr_. __ Presidente, parece-me que foram 
oferecidos alguns destaques. Eu pergunto a V. Ex• se eles 
seriam lidos antes da votação da matéria. ·· ---:c-~~ 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Oportunamente 
serão lidos todos_ os dç:s~aq ues. 

O Sr. Odacir Soares- Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Amazonlno Mendes- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDl.NTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,. cheguei 
a apresentar quatro emendas que foram observadas pelas co
missões que apreciaram a matéria. Arités da votação, eu gosta
ria de me reportar a elas e penso que poderei fazê-lo regimen
talmente pela liderança do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Pois não. 

O SR. AMAZÓNINO MENDES - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a matéria por si s6 é controversa, porque, ao nasce
do tirO, teria se apresentado com uma certa incongtúência, 
eis que o projeto trála do Plano Nacioq~l de Informática, 
que estaria obrigatoriamente vinculado, seria caudatário, seria 
meramente reflexivo em quase sua tota1ida:de da Lei de_ Infor
mática, -que átilalmeilte é moribunda, sabendo-se que há uma 
lei de informática já votada na Çâmara dos Deputados e 

em tramitação nas comissões de_sta Casa. 
Apesar desse aspecto, o projeto de lei tramitou e eu 

me apressei em observar determinadas inconstitucionalidade 
e em argüf-1as, e o fiz através de emendas que foram apreciadas 
pelas comissões. O _(elator da ComiSsão de EcoQQI]lia houve 
por bem-entender que três dessas emendas das quatro não 
mereceriam acolhida io totum, embora tenha feito a acolhida 
parcial de algumas delas. 

Mas o fundamental, Sr. Presidente, é que a Emenda n~ 
3, que trata do aspecto dos incentivos fiscais,_ combate a remis
são, constante do projeto, ao art. 22 da Lei de Informática 
que ora está falecendo. Ocorfe que a Lei da Informática ainda 
vigente, ao tratar da matéria, ela o fez de forma livre, sem 
as peias, sem as amarras da nova c~nstituição. 

A Constituição nova definiu a matéria e trouxe, natural
mente, exigências _que aquela lei não resguardava. Daí aquele 
dispositivo ter sido derrocado de imediato, de tal sorte que 
a matéria toinou-se francafnente -inconstitucional. Todavia, 
quero ressaltar como autor da emenda, e esta é a razão da 
minha intervenção, que o Senhor relator, de forma patriótica 
- isto somos obrigajios .a recOnhecer - observou que tal 
entendimento poderia resultar em prejuízo gravíssimo para 
muitas empresas nacionais que estão na fila do Conin, espe
rando a definiçãO desSa nova Lei do Plano de .Informática. 
E, com uma certa habilidade - embora não me conven_ça 
do ponto de vista constitucional - laborou d_~ tal map_eíra 
que tornou palatável, assimilável, levando-se em conta ess.e.s 
interesses superiores nacionais. Daí por que apresso-me neste 
encaminhamento. Eu -concordaria com a posição do relator, 
que deverá prolatar o seu pronunciamento logo a seguir. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguinteS: -

REQUERIMENTOS N• 450, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento 1ntenlo, 

requeiro destaque para rejeição- da Emenda n9 4 apresentada 
ao projeto de Lei da Cámara n' 28, de 91 (n' 2191, na Casa 
de Ori_gem), de iriiciativa do Sr. Presidente da República, 
que dispõe sobre o II Planin. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. - Eduardo Su
plicy 
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REQUERIMENTO N• 451, DE 1991 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 313, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro destaque para aprovação da seguinte parte do proje
to, a ser incluída no substitutivo: 

Item !.2 do Capítulo 3.2.3.2 = Piogramas de Compu-
tador: - -

"1.2 Estabelecimento de mecanismO tributário, vi
sando estimular o desenvolvimento e produção de progra-
mas de computador no País." _ 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. - Odacir Soares 

REQUERIMENTO N• 452, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art.313, alíitea d, do Regimento Interno, 

requeiro destaque para aprovaçâo da seguinte parte do proje-
to, para inclusão no substitutivo: _ 

CAPÍTULO IV 
Aplicação do Incentivos 

......... ·-· ............................. -~-----...... -~. -~ ......... ·-· .............. . 
"Tendo em vista o disposto no art. l 9 lnCiSo Iii e pará

grafo 2', da Lei n' 8.0:>4;- de 12 de abril de 1990, os 
benfícios fiscais previstos no art. 21 da Lei n' 7.232184, 
no art. 32 da Lei n" 7.646/87, assim COmo o incentivo 
â formação, treinamento e aperfeiÇoamento de recursos 
humanos para as atividades de informática previstO no 
inciso' V do art. 13 da Lei n' 7.232184, serão revalidados 
a partir do exercíciO firiailceiro de 1992, correspondente 
ao período base de 1991." 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991- -Odacir Soares. 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Os requerimentos 

lidos serão votados oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para-fustifieação 
de proposição. Sem reviSãO do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores,houve uma interpretação da Secretaria da Me
sa, que entendeu que a minha intenção fosse outra. Ao procu
rar aperfeiçoar o requerimento que apresentei, num-momento 
em que eu não estava aqui, trocou uma palavra, mudando 
o sentido daquilo que eu desejava. 

Quero reiterar, exatamente, a maneira como eu gOSfariâ. 
que fosse o teor do meu requerimento, antes de explaná-lo, 
com uma ligeira alteração que considero fundamental: 

"Requeiro, rios termos regímentãis,- destaque para re
jeição em todos os dispositivos do substitutivo e da expres
são "empresa brasileira de capital nacional", contida na 
Emenda n9 4, adotada pela Comissão de Assuntos Econó
micos, em seu parecer." 

Por que razão istõ? Tive oportunidade de conversar com 
o Senador José Eduardo Andrade Vieira, que- ·me ponderou 
que considerava que o art. 171 da Constituição define empresa 
brasileira de capital nacional nos seus§§ 19 e 2" 

A lei que contém a redação, que me parece mais adequada 
ao Planin, é aquela que também está contida na ConstitUição, 
mas, mais do que no art. 171, §§ l 9_e 29, também no§ 1", 
nos incisos I e II e letras a e b, onde se lê: 

"§ 1" A lei poderá, em relação à empresa brasileira 
de capital nacional: -e este é o ponto -

I - conceder proteção _e benefícios especiais tempo
rários para desenvolver atividades consideradas estraté~ 
gicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desen
volvimento do País; 

II -estabelecer, sempre que considerar um setor im
-prescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, 
__ entre outras condições e requisifos: 

a) a exigência de que o controle referido no inciso 
II do caput se estenda às atividades tecnológicas da em
presa, assim entendido o exercício, de fato e de direito, 
do poder decisório para Q.esenvolver ou absorver teCno
logia; 

b)_ percentuais de participação-, no capital, de· pessoas 
físicas domiciliadas e residentes no País ou entidades de 
direito público intemo.H --

Esta é a parte mais relevante. 
--sr. Presidente; Conipreeiiâo que _:_ao cOntráriOdo Sena

dor José Eduardo, que, respeitosamente, tem o seu ponto 
de vista diverso- do meu -, neste caso, a lei, obedecendo, 
sim, à Constituição, na medida em que-o setor -de iriforriiática 
e iiripoifante para o desenvolvimento tecnológicO brasileiro, 
pode estabelecer exigências, além daquelas contidas nos inci
sos I e II. 

-Por causa desse entendimento, Sr. Presidente, apresentei 
a propoSta de emenda aqui lida. Esse o esclarecimento que 
julgava importante dar ao Plenário. 

Eia o que eu tinha a· dizer, Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)-Em votação o subs
titutivo, que tem preferência regimental, sem prejuízo dã:s 
emendas e dos destaques requeridos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSOB -liA. Paüenca
_minhar. Sem revisão do orador.)-_ Sr. Presidente, Srs; Sena
dores, quero manifestar-me pela abstenção. Não me conformo 
que um assunto dessa importância tenha sido, eu poderia 
dizer - apesar de ser uma expressão um pouco forte -, 
deliberadamente retardado na comissão, para que fosse feita 
a apresentação do parecer no plenário, sem uma participação 
mais intensa da Coinissão de Assuntos Económicos· na discus
são ou debate dessa matéria, que é da maior importância; 
também a Comissão de Educação tem parecer do Senador 
Josaphat Marinho, mas a Comissão de Assuntos Económicos 
veio dar o parecer aqui no plenário. Por essa razão, abste
nho-me de votar, porque a tramitação de matéria dessa impor
tância deve ser feita mais cuidadosamente e com maior partici
pação dos Srs. Senadores, deb~tendo-a. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedó a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, votamos o plano antes da Lei de Informática. 

Há, sem dúvida, uma inversão, e o parecer do relator, 
na verdade, procura suprir esse defeito, adaptando o Planin 
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àquilo que foi discutido na Câmara dos Deputados, dentro 
do corpo do projeto de lei da Informática. É lamentável que 
aconteça isso. .. 

O Senado Federal vem sendo prejudicado sobremaneira 
nas suas funções, nas suas aptidões constitucionaiS exat:amente 
por isso. O mais prudente teria sido, por certo, votarmos, 
a princípio, a Lei de Informática, porque contém normas subs
tantivas, contém as normas gerais da Informática, ao contrário 
de um plano que tem características materiais e administra
tivas, regras adjetivas próprias do Governo, próprias do Poder 
Executivo. Não podem- é evidente- dispenSar a existência 
de uma nova lei para justificar o novo plano. 

O novo plano está calcado na lei em vigor, que é exata
mente a que se pretende substituir. Mas"º- r~lé!tQr já teye 
o cuidado de fazer a competente adaptação como que a suprir 
a deficiência advinda dessa inversão; -

O nobre Senador J utãby Magalhães estranhou essa mesw 
ma circunstância de a matéria não demorar na ComiSsão de 
Assuntos Económicos, na Comissão de EduCaçãO;-nem na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadinia. De tãl sorte 
a merecer pareceres de plenário que em nada engrandecem 
o Senado Federal. bso é muito lamentável. 

O PMDB, por cuja liderança falo, reuniu os seus vice~lí
deres e ouviu técnicos a respeito dQ assunto. Técnicas da, 
matéria sobre o assunto. Analisamos previamente o parecer 
do senador que foi desig1;1ado para a relataria. Os integrantes 
do PMDB ficaram contristados, vou- mais uma vez- em
barcar nessa viagem falsa, devido a algo absolutamente insegu
ro~ -ou seja, o fato de estarmos aqui suprindo deficiências 
provocadas por atropelos regimentais, mas que nãO podeni 
ser explicados com muita clareza, nem com muito princípio 
de justiça. ~ -

O PMDB, Sr. Presidente, encaminha favorável à apro
vação do trabalho do relator, fazendo os reparos que acabam 
de ser proferidos por mim. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Em votação o subs
titutivo, que tem preferência regimental, sem prejUízo- das 
emendas e dos destaques requeridos. 

Os Srs. Senadores·_que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente, gostaria, 

também, de encaminhar a votação pelo meu Partido; o PDC. 
O SR. PRESIDENTE (BeniVeras)- V. pX' já e-ncami

nhou a votação. 

O Sr. Amazonino Mendes - Sr. _Pre~idente, fiz apenas 
uma ligeira exposiçãO" preliminar com relação às emendas 
apresentadas e com propósito ao trabalho desenvolvido pelo 
Relator da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- As emendas ainda 
não foram lidas. 

O Sr. Amazonino Mendes - Agora, V. Ex~ coloca em 
votação, inclusive, o substitutivo apfeSeíifado pelo ilustre Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras).- Não,OSenador 
Amazonino Mendes, V. EX' terá oportunidade de discutir 
as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Aprovado o substi
tutivo, ficam prejudicados o projeto e as Emendas de n9s 1 
a 3, ressalvados os destaques. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, peço que conste meu voto pela abs
tenção. 

~O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- A solicitação de 
V -~EX' será atendida. 

O SR. PRESIDENTE (Berii V eras) - Passa -se à votação 
do destaque para a rejeição da Emenda n~' 4, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 28, do Senador Eduardo 
Suplicy. 

Em votação. 
Os Srs. Se-iladores que o aprovam queirãm permanecer. 

seJifl!dos. (Pausa.) 
._0 sr: AmUonino Mendes..:.:. Sr. _Presi4çnte,._peço a pala

vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Tem a palavra 

V. Ex!~ 

O SR. AMAZONINO MENDES (Pela ordem.)- Não 
ouvimos bem. O que se está Votando? ConfesSó a V. Ex• 
que não sei o que estamos votando. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Estamos votando 
o destaque para a rejeição da Emenda n9 4, apresentada ao 
Projeto de Lei da Câmara dw Deputados n• 28/91, n• 2/91, 
na Casa de origem apresentado pelo Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa.) 

Continua a votação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
-Sr. Presidente, o PMDB fica atento ao trabalho do relator. 
Ele aprovará todas as deliberações da relataria e é contra 
todas as matérias sobre as quais se manifesta adversamente 
o relator. Séria interessante cOlher ã-pósição de S._Ex• sobre 
cada uma das emendas e cada um dos destaques apresentados, 
porque é deliberação do PMDB seguir o trabalho da relatoria. 

. -- - -- ·-
0 Sr. José Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra 

para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- V. Ex• deu parecer 
favorável à Emenda n~' 4? 

'O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB -PR)- Sr. !'residente, 
recebi várias emendas sem números. A Emenda n~' 4 trata 
de empresa de capital nacional. Foi aceita. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - V. Ex• aceitou 
a Emenda n' 4? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - A Emenda n' 4: favorável 
pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Então, o PMDB 
vot~ _favoravelmente ao destaque do Senador Amazonino 
Mendes. 

O Sr. Eduardo SupHcy- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- V. Ex• tem a pala
vra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orado~:.)- Sr. Presidente, V. EX' havia colo-
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cado em votação emenda de minha autoria, se não me engano. 
A discussão está~se referindo à emenda de minha autoria, 
salvo melhor engano; foi o que nitidamente ouvi de V. Ex~ 

O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE \Ben!Veras)-=concedo a palavra 
a V. Ex' 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, simplesmente 
para secundar o ilustre Senador Eduardo Suplicy, porque está 
havendo confusão. 

Apresentei quatro emendas em que o ilustre Senador 
José Eduardo foi relator na Comissão de Assuntos Econô
micos. 

Houve mais quatro emendas, já apresentadas aqui, prati
camente, em plenário, que o ilustre Senador José Eduardo 
também acatou, de autoria do Senador Odacir Soares, além 
da emenda apresentada pelo ilustre Senador Eduardo s_uplicy. 

De tal sorte que estamos meio confusos para votar. íj 
necessário uni eSclarecimento sobre a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - A emenda será 
apresentada em outro turno suplementar. O que está em exa
me é o destaque para rejeição da Emenda n9 4, o destaque 
apenas. -

O Sr. Eduardo Suplicy- Esse destaque é de minha au-
toria. - -

O Sr~ -ESiie-fidlâO Amin- O requerimento de deStaque 
é de autoria do Senador Eduardo Suplicy; a emenda é do 
Senador Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)-~ Aqueles que vota
rem "sim" estarão rejeitã.Ddo a Emenda n9 4, aqUeles que 
votarem "não" a aprovam. É o destaque para a rejeição da 
Emenda n' 4. 

O Sr. Odacir Soares - Somos contra o requerimento 
de destaque. Essa é a nossa posição.- -

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Para aprovar a 
emenda, vota-se "não~·-

0 Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente; _q~~~ vota a 
favor vota "não"? 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Exaio, §enador 
Esperidião Amin. Para aprovar a emenda o voto deverá ser 
"não". 

O SR. PRESIDENTE (l>eni V eras) -Como vota o Líder 
do PMDB? ~~ 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
-Sr. Presidente, o PMDB vota "não" ao destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Como vota o Líder 
do PFL? 

OSR. ODACIRSOARES (PFL- RO) -Sr. Presidente, 
o PFL vota "não" ao destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Como vota ~o Líder 
do PT? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (P'f=.sJ>) -Sr. Presi
dente, o PT vota a favor do destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Está aprovada a 
, Emenda n9 4 com a rejeição do destaque. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V. Ex! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que 
coriste o meu voto pela abstenção, pois estamos votando sem 
saber o quê. Esses assuntos deveriam ser tratados mais cuida
dosamente nas comissões competentes para maior clareza nas 
votações. 

Por esse motivo, continuo abstendo-me de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Será registrada 
a decisão de V. Ex• 

o SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Passa-se à votação 
do Requerimento de Destaque n• 451/91. ~ 

O Sr. Odadr Soares - Sr. Presidente, peço a palavra, 
como autor do destaque, para uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para uma explica
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, requeri desta
que dessa matéria para inserir, no s-Ubstitutivo do relator, 
matéria contida no projeto oriundo_ da Câmara dos Depu
tados. 

A aprovação desse destaque remete para o texto do subs
titutivo matéria constante do projeto oriundo da Câmara dos 
Deputados com essa redação. 

O SR. PRESIDENTE (BeniVer.S)- Ein votação a pro-
posição. - -

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

O Sr. Cid Sabóía de Carvalho - Si". Presidente, gostaria 
de ouvir o relator sobre este destaque. 

~ OSR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Relator José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (Para uma explicação. Sem revi
são- do orador.)- Estamos de acordo sobre este destaque. 

Foi conversado, na reunião dos Líderes, a questão do 
mecanismo do destaque do item 1.2, do Capítulo 3.2.3.2. 

O Sr. CidSabóia de Cilrvalho--Sr. Presidente, o PMDB, 
então, vota de acordo com o parecer do Relator sobre o 
pedido de destaque. -~ ~ 

~ ~ __ QSr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, peço constar meu voto "n~o". _ 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Em votação ore
querimento. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Em votaçifo-o Re
querimento de Destaque n• 452/91. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, como autor do 
destaque,_peço a palavra para uma explicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Para umaexplica
ção. Sem revisão dó Q[ador.)- Sr. Presidente, a razão desse 
destaque é a mesma já explicitada relativamente ao destaque 
.anterior e com o objetivo de ser a nossa Liderança fiel aos 
,acordos acertados ainda na fase de apreciação do projeto 
na Câmara dos Deputados. -

ESSe projeto originoti-se de -acordos havido~ entre as lide
ranças da Câmara dos Deputados, e não _conseguimos -nessa 
fase final de tramitaÇão do projeto no Senado Federal -
;chegar a um consenso que pudesse resolver essa questão; 
preferimos manter o que foi deliberado na Câmara dos Depu
tados e debatido na reunião dos Líderes realizada hoje pela 
'manhã no gabinete do Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Relator. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTll -PR. Senúevisão do 
'orador.) -Sr. Presidente, ess~ artigo é-justa-mente o ponto 
'de conflito e discussão dentro_do projeto. -

A preocupação -do Senador J utahy Magalhães também 
é a nossa. Votar o Planin antes de votar a lei. Pressionados 
pelos prazos regimentais, não tínhamos alternativa a não ser 
'relatar. E a maneira que encontramos para adequar o Planin 
à futura Lei de Informática, que está sendo discutida, sem 
causar maiores prejuízos ao desenvolvimento da indústria na-
Qonal, foi justamente mudando esse artigo. _ 
. Somos, então, pela rejeição, mantendo o_ que con_tém 
meu substitutivo, porque é o que foi ·acordado entre as Lide-_ 
'ranças, hoje de manhã, e, de certa maneira, nos dá oportu
nidade na discussão da lei a ser_ realizada na semana que 
vem~ de redirecionar e apresentar os aperfeiÇOamentos que 
a lei merecer. 

Somos pela rejeição desse destaque~ conforme acordado. 

O Sr. Jutahy M•galhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicaç··o. 

O SR. PRESIUENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para uma 
explicação. Sem reviSãc ...ao oradOr.)- Pelo que estou enten
dendo, o Senador Odacir Soar~s está fazendo um pedido de 
destaque para rejeição do artigo? -

O Sr. Odacir Soares - Para aprovação do artigo inserido 
no projeto oriundo d~ Câmara dos Deputados. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero saber se é a 
manutenção do art. 6~ a que se referiu o Relator. 

O Sr. José Eduardo - Não, ele retirou. 

O SR. JUTAHY MAGALH.<Í.ES- V. Ex•, Senador Oda
cir Soares, está querendo retirar o art. 69 e o Relator está 
contra o destaque? 

O Sr. José Eduardo- Estou contra o destaque. 

O Sr. Odacir Soares - A minha intençãO é iilaritef o 
:que veio da Câmara d.os Deputados. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O prõblema é que 
sempre estamos querendo manter o que vem da Cârrara dos 
Deputados e não o que fazemos. 

Sr. Presidente, insisto em que não é correta a forma 
. .de votação dessa matéria. 

_O Si-. Amazonino Mendes- Sr._ Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, entendemos 
que o destaque apresentado pelo ilustre Senador Odacir Soa
res, infelizmente, não pode merecer acolhida, porque repete 
Q--e_rrp que tentamos reparar através do patriotismo do ilustre 
Senador José Eduardo. 

Ocorre que o art 41~ § 1~, do Ato das DiSpõsições Tra.D.Sí
tórias da Constituição Federal, disciplina· a matéria. Não pode 
haver prorrogação de incentivos fiscais: de área setorizada que 
não seja através de avaliação feita previame-nte pelo Executivo 
e encaminhada ao Legislativo. -

À matéria que est~mos aprovando~ já brilhantemente 
criticada pelo ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho, estamos 
colocando a carroça na frente dos bois, pois temos uma lei 
que é meramente reflexiva da lei maior, da lei que a inspira 
e que está sendo votada antecipadamente. O mais é que temos 
uma emenda, que trata exatamente desse aspecto do incentivo 
fiscal, que já teria sido derrogada há bastante tempo, por 
força deste dispositivo constitucional. O que houve, na verda
de, foi uma emenda do Deputado _Luiz Henrique, em relação 
à lei antiga, que prorrogou os incentivos fisqlis. Estaríamos, 
por esta via, copiando o erro da Câmara dos D.eputados. 

Daí porque, Sr. Presidente, torna-se impraticável a acei
tação dos bons propósitos emitidos pelo destaque do ilustre 
Senador Odacir Soares. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
-a palavra pará declaração d_e_yoto. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Cid SaWia de Carvalb_o. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
P.ar.a 9eclaração de voto. St'nt_l:evjsão- do orador.) ~ St~- Presi
dente, o PMDB analisa a matéria sob o seguinte ângulo. O 
Relator já acolhera em parte~ emendas do Senador Amazo
ninO Mendes em sentido contrário, até extirigtiíndo o capítulo 
dos incentivOs físcaís. · -- -

_Por esta razão, o PMDB vota com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Em votação odes· 
taque. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

O Sr. Jutahy Magalhães --Sr. Presidente, peço a palavra 
para declaração de voto. 

O SR. PRESII)ENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahv Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para de· 
claração de voto. Sem revisão do oradOr.) - Sr. Presidente, 
quero registrar a minha abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Será registrada, 
nóbre Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvlllbo -· Sr. Presidente, peço 
a palavra para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. - . 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (P.MDB - CE. 
Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, o PMDB vota "não". - -- -- --

0 Sr. Affonso C amargo - Sr. Presidente~ peço a palavra 
para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao Senador Affonso Camargo. - --

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - I'R .. Para decla
ração de voto, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o PTB vota "não". --

0 SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Em votação o r e· 
querimento de destaque. (Pausa.) 

Rejeitado o destaque. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de ser redigido 

o vencido para o turno suplementar. 

O SR •. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa, 
parecer da Comissão DiretOra, oferecendo a redação do ven
cido que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 254, DE 1991 

(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido para o turno suplementar do substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 28, 
de 1991 (o• 2-C/91, na Casa de origem). 

A Comissão DiretOfa apre-senta a redação do vencido 
para o turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 28, de 1991 (n' 2-C/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática 
e Automação- PLANIN. 

Sala de Reuniões da CóbiisSã(f, 14 de agosto de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa, Relator 
- Dirceu Carneiro - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N' 254, DE 1991 

Redação do vencido para o turno suplementar do substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 28, 
de 1991 (n' 2-C/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o U Plano Nacional de loformática e Automação - PLA
NIN. 
O Congresso Nacional decret_~: _ _ _ _ 
Art. 1<? É aprovado o II Plano Nacional de Informática 

e Automação- PLANIN, pelo período de três anos. 
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Ait. 3<? Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Como a matéria 
tramita em regime de urgência, passa-se à sua imediata apre~ 
ciaçãõ' em turno suplementar. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidas as seguintes: 

EMENDAS 

- N•1-

1-Capftulo 3.2.1- Diretrizes Gerais (pág. 8) 
Alterar a redação do item 3 para: 

"3. Até 29110191, o Conin aprovará, m:ediante resolu
ções. lista de bens de informática sujeitos ã prévia anuên
c_ia da _SCT /PR, para fiD.s de importação e produção no 
País.•• 

Justificação 

A proposta alteração de redação objetiva tornar dinâmico 
o processo conduzido pelo Conin para aprovação da lista de 
bens de informática sujeitos à prévia anuência da SCT, para 
fins de importação e produção, que deve ser periodicamente 
reavaliada, nos termos do Decreto n9 99.541/90. 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1991. - Odaclr 
Soares. 

-N•2-

2 -Capítulo 3.2.5.2 - Informáticá em Telecomunica
ções (pág. 16) 

Alterar a redação do item 3.3 para: 

"3.3. _,Tratamento preferencial na aquisição por eM
presas estatais em favor de empresas brasileiras de capital 
nacional que invistam em desenvolvimento de tecnologia 
de centrais CPA-T." 

Justificação 

A proposta de alteração não moUifica o- teor da ação 
3.3, mas aperfeiçoa sua redação. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. - Odacli SoareS. 

-N~'3-

3-Capítulo 3.2.8.1 - Diretrizes (pág. 18) 
Alterar no item 1: 

nl. Será promovidã a crescente -particiPação do mer
cado de prestação de serviços técnicos por empresas brasi
leiras de caoital nacional." 

Justificação 

Tendo em vista a representatividade que vem asSumindo 
o setor de serviços na economia mundial, deverá se promover 
a participação das empresas nacionaiS- nesse- mercado. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991.- Odacir Soares. 

- N•4-

4-Capítulo 3.3.1- Diretrizes (pág. 20) 
Incluir item 7, com a· seguinte redação: 

"7. O poder de compra do Estado deverá ser usado 
como suporte para o desenvolvimento de projetas de 
empresas brasileiras de capital nacional." 

Justificação 

O póder de compra do Estado é um importante instru
mento de alavancagem da tecnologia naciOnal amplamente 
utilizado nos países desenvolvidos. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991.- Odaclr Soares 

- N•S-
5- Capítulo 4- Aplicação de Incentivos (pág. 24) 
Voltar a redação original do 19 parágrafo: 

''A Política Nacional de Informática carrega, entre seus 
instrumentos-, a iD.stituição de regime especial de conces
São de incentivos tributários e financeiros, em favor de 
empresas brasileiras de capital nacional. 'Ssses ... ·~ 
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Justificação 

O capítulo de incentivos do Planin vem atender ao que 
dispõe os art'. 16 e 19 da Lei n' 7.232184, a qual só confere 
incentivos para as empresaS brasileiras de capitarnacional. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. -,- O<lacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Solicito do nobre 
Senador Josaphat Marinho o parecer da Comissão de Educa
ção sobre as emendas. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-,-- BA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. President~, falarei 
como Relator na ComiSsão de Educação. 

Srs. Senadores, perante a comissão, foram apresentadas 
quatro emendas do nobre Senador Amazonino Mendes. 

O parecer perante a Comissão de Educação foi no sentido 
de que três delas não eram da competência do órgão. Apenas 
a Emenda n-? 2 poderia ser objeto de consideração. Ainda 
assim, opinava o relator, como mantém o seu ponto de vista 
no plenário, pela rejeição da emenda. 

É que o nobre autor da emenda desejava re9uzir o prazo 
de prorrogação do Planin para 1992. Ora, se se prorroga o 
plano, o natural é que seja num prazo razoável, eii:t que as 
in:iCI3.tivas começadas durante a primeira fase de suá execução 
possam ser concluídas ou ter desdobramento durante a prorro
gação. Não pareceu que houvesse razão para a redução do 
prazo de prorrogação do plano. 

No turno suplementar, foram apresentadas cinco emen
das, que me foram há pouco apresentadas, todas de autoria 
do nobre Senador Odacir Soares. A primeira delas altera 
a redação do item 3 para: o seguinte: 

"Até 29-10-92, o-Conin aprovará, mediante resoluções, 
lista de bens de informática sujeitos à prévia anuência 
da ser, para fins de importação e produção no País." 
A emenda seguinte altera a redação do item 3.3 para: 

"Tratamento preferencial na aquisição por empresas 
estatais em favor de empresas brasileiras de capital nacio
nal que inviStam-eril desenvolvimento de tecnologia de 
centrais, CPAT." 
Outra emenda altera o item 1, para declarar: 

"Será promovida a crescente participação do mercado 
de prestação de serviços técnicos por empresas brasileiras 
de capital nacional." _ 
A quarta emenda inclui o item 7 no Capítulo 3.3.1. -

Diretrizes .....:...., com a seguinte redação: 

~·o poder de compra do Estado deverá ser usado como 
suporte para o desenvolvimento de projetes de empresas 
brasileiras de capital nacional." · 

A última emenda altera o capítulo 4 - Aplicação de 
Incentivos -, pretendendo voltar à redação original do pri
meiro parágrafo, ãssim: 

"A política nacioilãl de informática carrega, entre os 
seus instrumentos, a instituição de regime especial de 
concessão de incentivos tributários e financeiros em favor 
de empresas brasileiras de capital nacional." 

Como se vê, as emendas agora apresentadas cuidam, de 
um lado, de assegurar a aprovação, mediante resolução, de 
listas de bens de informática sujeitas à prévia- ã.nUéncia, ou 
seja, de aperfeiçoar o projeto, e as outras emendas são todas 
relacionadas a providências que visam proteger as empresas 
nacionais, as empte-sas brasileiras de capital nacional, o que 

a mim, como relator, se afigura perfeitamenté razoável. Se 
não devemos criar dificuldades à penetração do capital estran
geiro, nem criar dificuldades à atuação no campo nacional 
de empresas estrangeiras, nem por isso se deverá menos ampa
rar o capital nacional, o seu desenvolvimento e conseqüen
temente a· e-volução das empresas brasileiras de capital nacio
nal. 

O relator opina pela aprovação das emendas apresentadas 
no turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- O parecer da Co
missão de Educação sobre as emendas é favorável. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto se já 
foi lida e considerada a proposta de emenda de minha autoria, 
uma vez que não foi mencionada no parecer do relator. Então, 
peço que seja lida pelo menos para conhecimento dos Srs. 
Senadores antes da votação. 

O Sr. Josapht Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para um esclarecimento, como Relator na Comissão de Edu
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

OSR. JOSAPHT MARINHO (PFL- BA. Para um escla
recimento. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente Srs. 
Senadores, não devo fazer qualquer manifestação a propósito 
da emenda do nobre Senador Eduardo Suplicy, porque é se
melhante a outras emendas que, na ComiSsão -de Educação, 
deixaram de ser apreciadas por envolverem matéria que seria 

· da competência da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania ou da Comissão" de_ Assuntos Econ_ô_micos. 

Solicito ao nobre Senador José Eduardo _o parecer da 
Cófilissão de Assuntos Económicos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB - PR. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, a Emenda n~ 1 com relação à redação 
do item III - " ... para até 29-10-92, o Conin aprovará me
diante resoluções,lista de bens de informática sujeitos à prévia 
anuência da Secretária de Ciência e Tecnologia, para fins 
de construção e produção no País. 

Estamos de acordo. 
A ~menda n"' 2, referente ao Capítulo 3.2.5.2. altera 

a redação do item 3.3: "Para tratamento prefeTeDcial na aquisi
ção por empresas estatais em favor de __ empresas brasileiras 
de capital nacional, que invista em desenvolvimento de tecno
logia de centrais- CPA". 

Estaw.os d~ a_cordo: __ , _ 
A Emenda n"' 3, referente ao Capitulo 3.2.8.1.. alterar 

o item I para: "Será promovida a crescente participilção do 
mercado_de prestação de serviços técnicos por empresas brasi
leiras de capital nacional". 

Estamos de acordo. 
A Emenda n9 4, referente ao Capítulo 331 - incluir 

iteiifVII com a seguinte redação. "O poder de compra do 
Estado deverá ser usado como suporte para o desenvolvimento 
de projetes de empresas brasileiras de capital nacional". 

Estamos de acordo. 
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A Emenda n~' 5, referente aó-Capítulo 4- voltar à reda
ção original do primeiro parágfafo: _ .. A política nacional de 
informática carrega, entre os seUs instrUmentos, a instituição 
de regime especial de concessão de incentivos tributários e 
financeiros em favOr de empresas brasileiras e capital nacio
nal." 

Estamos de acordo. 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Portanto o parecer 

da Comissão de Assuntos Económicos -é favorável a todas 
as emendas. 

Passa-se à discusSão do substitutivo ressalvadas as emen
das. 

O Sr. Jutaby Magalhães-Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB~ BÀ.Pela or· 
dem. Sem revisão -do _orador.) --Sr. Preside_nte, em virtude 
de razões pessoais que não iitte-re-sSa-âeCiarar, não pude acom
panhar a sessão de hoje desde o início". Então eStOlffazendo 
indagações. 

Gostaria de saber quando essas emendas aparecem"! 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)-Apareceram agora, 

em turno suplementar. 

Se V. Ex• desejar, poderemos lhe encaminhar uma cópia 
agora mesmo. 

A oportunidade para a apresentação das emendas é ago
ra, uma vez que a matéi"ia se acha em regíme de urgência. 

V. Ex• deseja as cópias? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- G_osJaria, mas infeliz

mente não posso ler, porque dilatei a pupila. Gostaria que 
trouxessem aqui e que alguém fizesse a leitura para mim. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Pois não (Pausa.) 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, acabei 
de ouvir aqui a leitura e soube que houve acordo de Lide
ranças, mas como sou um pouco rebelde, ·continuo insiStindo 
abstendo-me de votar e peço- que conste dos Anais. 

O Sr. Odacir Soares -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela prdem. 

OSR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra, 
pela ordem, ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES-(PFL.....:. :iW. Pela ordem. Sem. 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores essas 
emendas foram objeto de consenso_ entre todas as lide~anças 
partidárias e também com o relator, o Senador José EdUardo 
V eira, que foi o autor do substitUtivo, ]ã aprovado nesta ses
~o. De modo que essas cinco emendas, que devem ser, inclu
Sive, votadas em bloco, são consensuais de toqas as lideranças 
partidárias. · · -- - ·· · 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Passaremos à võtã' 
ção do substitutivo, em turno suplementar. 

Em votação. ~ -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação global das Emendas de n~ 1 a 5 que receberam 

parecer favorável. 

Os Srs. Senadoies- qUe as aprovam queiram permanecei
sentados. (Pausa.) 
· Aprovadas. _ 

.. A matéria vai à ComiSsão Diretora para a redação final. 

U SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

- · É lida a seguinte: 

PARECER N• 255, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmai do Projeto de Lei da Câmara n~' 28, de 
_1291 (n• 2-c/91, na Casa de origem). 

A ComiSsão Diretora-apre-seiitaa-r·edação final" do Projeto 
de Lei da Câmara n• 28, de 1991 (n' 2-C/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática 
e Automação- PLANIN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1991. 
-Mauro Benevides - Presidente -Dirceu Carneiro, Relator 
- Alexandre Costa - Lucidio PorteUa - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 255, DE 1991 

Redação final do Projeto de Lei_ da Câmara D! 28, de 
1991 (n• 2/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
U Plano Nacional de Informática e Automação - PLA· 
NIN. 

O Congresso Nacional decreta: . . _-
Art. 1• É aprovado o II Plano Nacional de Informática 

e Automação - PLANIN, pelo período de trés anos. 
Art. 29 - -Esta lei e~~~a em yigor na _9atª" _ele _s_ua publi

cação. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 

PLANO NACIONAL DE . 
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO 

II PLANIN 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................•........•..•.•.•. 
2 OBJETIVO .......................................................... . 
3 ESTRATÉGIA DE AÇÁO ...................................... . 

3.1 uso da informática ... ~· ............... -.-. n r.-..~-.: .......... . 
Diretrizes ~········"·-~n~ .. -:: .-........ -........................... . 
Metas e ações ............... H,_, .. ...__~~··-······ ... A·-·············· 

3.2 Produção de bens c serviços de informática ........... . 
Diretrizes gerais .-..•....... : .... -. ~· ....... ~ ............ . 
Metas e ações--:-- tecnologia ················~········ 
Metas e açõeS- normalização e qualidade ..... . 
Metas e ações- preços e custos ....... ; : .. : . ...... ; 
Metas e ações- exportação ....................... . 

Microeletrônica .... HA •••• -••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Direttízes- ................... ~-.-............ -.... -.•.•.. h: .. 
Metas e ações .............. ~ .. -..... ·-~"'· .... -c ••• ··~·-··-··· 

Programas de computador ........ H ••••••• r ••• -••••••••••• 

Diretrizes _ .......... : ... -............................... .. 
.Met(!SeaÇõeS ............................. -.-•Huo•u••••-

PrOCeS~ado~eS e perifériCos_~--.~~· ._ .. A ........ ~ ••••• ·~· •••••• 
D1retr1Zes LO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Metas e ações ............... _ ........................... . 
Informática em telecomunicações ............ : . ........ . 

Diretrizes ....... : ....... : .. :: ....... :::::: ...... -::~_ .... . 
Metas e ações ......... _ ................................. . 

Automação industrial .............................. -· ..... . 
D"iretrizes .... ' .... ~ .... -··-· .... _. ~-: ................•... n---
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Metas e ações .. u ..... u·-...····~···········-··-~~M·-·~···· 
Instrumentação digital .................................... . 

Diretrizes .......................... y._. ••••• ~~. ~··- ••• ~·. 

Metaseações ············-·-:··~·-..··-·~~···~···~···~~·· 
Prestação de serviços técnicos de informática ......... . 

Diretrizes ..... -.. :~ ....... -. ··- .... _ .. -~ ·-~·. y~._._ •• ••••••••• 

Metas e ações ... _. ........................ _.. ........... . 
3.1-Pesquisa e desenvolvimento ............................. ~ .• 

Diretrizes ........... -: .... _ ..... :_ ... _.H~·······~~--·· 
MetaseaçõeS ···········•••••••M••••u•····~····-v• .... _. 

3.4 Formação e desenvolvimento de recursos humanos •. 
Diretrizes . -....... -.................... ·- .-.-~~--· .-... .,.,. ;; . " 
Metas e ações ....................... n ..... -............ . 

4 APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS ................... '" •.. ., .. 
5 ESTIMATIVA DE RECURSOS ............................... . 
6 ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO ·-···--·-··· 
ANEXO I CRITÉRIOS, LIMITES E FAIXAS DE APLICA
ÇÃO DOS INCENTIVOS ········--·········~-·--···_:._ .. _.,; .. 
ANEXO II DADOS SOBRE O PANORAMA DA INDUS
TRIA DE INFORMÁTICA NO BRASIL, NO PERÍODO 

1980-90 ··~··············--·-····-·····--------············~·······-· 
INTRODUÇÃO . .. . . _ _ 

O desenvolvimento da microeletrónica e a crescente digi
talização dos processos e produtos e a disseminação- dos_ pro
gramas de computador generalizaram o uso da informática. 
Suas aplicações estão em todas atividades, da área doméstica 
à espacial. Para o ano dois mil, em âmbito mundial, está 
prevista uma comercialização de cerca de US$200 bilhões em 
componentes microeletrônicos, além de US$500 bilhões em 

computadores. Estima-se que os programas de computador 
alcancem o valor adicional de US$300 bilhões, chegando-se 
a um total de cerca de US$1 trilhão de faturamento da indústria 
de informática. 

A indústria nacional de informática, ·apesafde ainda não 
ter alcançado padrões de preço e qualidade compatíveis com 
níveis internacionais, eslá caminhando rapidamente para os 
estágios fmais da fase de implantação para ingressar na fase 

. de sua definitiva éofisolida~ão. Os dados apresentados no Ane-
xo II deste plano, assim como as conclusões de análise realiza
das, demonstram os resultados alcançados ao longo d_os_ últi
mos anos. 

Os avanços da indústria brasileira de informática tém 
sido dificultados pela ausência de uma articulação adequada 
das políticas dirigidas para os vários segmentos do complexo 
eletrônico nacional (informática, telecomunicações, automo
tivo, eletrôniCo de consumo e de entretenimento). A integra
ção dessas políticas é um requisito indispensável para dar 
sustentação ao salto qualitativo e para a elevação dq poder 
de competitividade da indústria de informática. 

Paralelamente, a atuação do estado, de maneira suple
mentar às forças de 
mercado, deve assegurar estímulos adequados tanto para pre
servar os ganhos já alcançados ·como para manter ritmo de 
desenvolvimento da indústria brasileira de informática compa
tível com os objetivos mais amplos de modernização da socie
dade. 

A produção de bens e serviços de informática, ajustada 
à realidade nacional, e o seu adequado uso, são de valiosa 
importância na solução das graves carências sociais -com que 
se defronta o País, e na reciclagem de seu parque industrial. 
A flexibilidade das soluções informatizadas permite ajustá-las 
às grandes diversidades regionais, sobretudo se geradas nas 
respectivas áreas de aplicação, estimulando-se a capacitação 

Jocâ.I. S~rá indispensável que ocorra uma forte cooperação 
~_nt_re produtores, univc,;:rsidades e institutos de pesquisas, para 

'-consolidar a criação de competência em nível regional. 
- O Brasil ainda apresenta um quadro modesto no uso 

d_a--infonn_ática, sobretudo da microinfOfmática. Assim, deve 
ser estimulada a informatização nos diversos setores de ativida
_de, com vistas à melhoiia em seu desempenho. Isso demandará 
preparação de usuários, em todos os setores, e o fornecimento 
de produtos e serviços com crescente relação de desempenho 
/custo~ 

A Política Nacional de Informática, explicitada neste pla
_J)._Q, norteará ·as aç6es do setor de informática no período 
d.e. transição dos próximos anos. 

A consolid_ação do setor objetiva_ manter a ·capacitação 
tec~o~ógica nacional e propiciar a oferta de produtos de quali
dade, de tecnologia atual e 4~ preços competitivos, que aten
dam a sociedade e possam disputar parcelas de mercado ex-
temo. - -

::-_Neste sentido, os programas de melhoria da relação de 
preçO e desempenho são parte integrante da estratégia dÕ 
.GJ!Y~PJ.O para o setor, e objetivam ~definição dos protudos 
e!ou segmentos _que contarão com mecanismos d_e proteção 
nOs- próximos anos, -viSando à obtençãO dos padrões de compe
titividade que as empresas enfrentarão a partir de 29 de outuw 
bro de 1992. 

2 OBJETIVO 
A Política Nacional de InformátiCa tem por objetivo a 

capacitação do País nas atividades de informática;-em proveito 
do progresso social, cultural, polítícõ, tecnológico e ecoõónlicó 
da sociedade brasileira. 

Com viStas a atingir este- ãlvo pemümente da política, 
definem-se para o II Planin três objetivos: 

2.1 CompetltiVfdade na produção de bens e serviços 
de informática, através da oferta de produtos e serviços com 
tecnologia atualizada, bem cpmo preço e qualidade compa-
tíveis com níveis interriacionais; -

2.2 Desenvolvimento tecnológico, entendido como a ca-
pacidade de gerar, desenvolver, aperfeiçoar, absorver e sele
clonar tecnolàgias que permitam o projeto, produção e comer
cialização de bens e servíços com soluções próprias e inova
doras; 

2.3 Informatização crescente da sociedade brasileira, vi~ 
sando aumento de produtividade e modernização do País, 
com ênfase na informática social e na aUtomaÇão dos_processos 
produtivos. 

3 ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
Para que o objetivo do II Planin seja atingiâo, diversas 

açóes coordenadas devem ser levadas a termo, envolvendo 
o Governo, empresas produtoras e usuários de bens e serviços 
de informática. 

A orientação~ coordenação e estímulo das atividades de_ 
informãtica serão asseguradas, em nível governamental, pela
atuação harmónica dos órgãos da administraçãO pública; sem
pre que necessário, segundo resoluções específicas de procedi
mentos baixadas pelo Conselho N aciona1 de Informática e 
Automação - CONIN. 

Em consonância com a Política Industrial e de Comércio 
Exterior, a Política Nacional de Informática - PNI conta 
com um conjunto de instrumentos, tais como: apoio à capaci
tação tecnológica, política de importações, política de exporta
ções, utilização do poder de compra do Estado e política 
de financiamentos, bem como mecanismos para a melhoria 
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da qualidade de produtos e serviços de informática·:-A:dicional
mente, a PNI conta com os inCentivos fiscais, previstos- na 
legislação. Os incentivos fiscais do setor deverão ser priorita
riamente direcionados à capacitação tecnológica e reestru
ração industrial, com ênfase nos segmentos de microeletrónica 
e software. 

A estratégia de ação deste plano encontra-se desdobrada 
em diretrizes e metas que especificam as ações a serem 3.dota
das em quatro campos: uso, produção, pesquisa e desenvol
vimento, formação e desenvolvimento de recursos humanos 
em informática. -

Sempre que recomendável, as ações descritas neste plano 
deverão ser complementadas por Planos Setoriais, de cuja 
definição participem o_ Goverrio, a comunidade téCnico-cien
tífica, a empresa, produtoras e os usuários. 

3.1 USO DA INFORMÁTICA 
A generalização do uso da informática, principalmente, 

após a acelerada propagação da microinformática -e sua-asso-:. 
ciação com as relecomunicações, além de sua disseminação 
na vida doméstica e nas atividades de automação comercial, 
bancária e industrial, têm contribuído para a transformação 
de todas as atividades da sociedade, nos seus aspectos econó
mico, social, político e cultural. Essa disseminação traz re"fle
xos diversos sobre os indivíduos, as instituiçPes e a sociedade 
como um todo. 

Tendo em vista esse caráter revolucionário da aplicação 
da informática, deverão ser adotados mecanismos capazes de 
proporcionar à sociedade os meios necessários à sua informa
tização. 

Nesse sentido, a tecnologia de uso deve estar associada 
com as demais. Assim, de modo a otimizar os _benefícios da 
informatização da sociedade, é indispensáVel contar com a 
produção local de bens e serviços de informátiCa, bem como 
o País ter o domínio tecnológico sobre o ciclo completo desde 
sua concepção até o uso. Desta forma~ -õs prOdutos tenderão 
a refletir melhor as aspirações e especificações do usuário. 

Por sua vez, o Brasil vem buscando dinamizar e acelerar 
a automação dos processos produtivos {industriais, agrfcolas 
e agroindustriais), de modo a obter maior produtividade e 
competitividade para os produtos brasileiros, especialmente 
no mercado externo, em conformidade com a Política Indus
trial e de Comércio Exterior. Assim, a automa:çao dos pro
cessos produtivos é defmida como área prioritária, neste pla
no, no que diz respeito à aplicação da informática no País, 
devendo decorrer de Programas de Competitividade Industrial 
- PCI, tal como previsto na Política Industrial e de Comércio 
Exterior. 

A melhoria dos serviços públicos de interesse social repre
senta grande desafio ao Governo e a toda sociedade brasileira. 
Portanto, a informática social, ou seja, os recursos de infor
mática aplicados à saúde, educação, segurança pública, trans
porte, abastecimento e previdência social, justiça, entre ou
tros, é também definida como área prioritária- neste plano, 
visando a modernização dos serviços sociais básicos e a valori
zação do cidadão. No contexto de modernização da adminis
tração pública é necessáiio dar prioridade, também, à informa
tização da gestão governamental, visando tomá-la mais efi
ciente e ágil. 

Atendendo à aspiração da sociedade brasileira e para 
qu~ a mesma possa ser beneficiada, o poder de compra do 
Estado deverá ser acionado visando a aceleração do processo 
de informatização, assim como a promoção do desenvolvi
mento do setor de informática e a melhoria da competitividade 

das empresas brasileiras de capital nacional, prefei-encialmen
te pelo uso de tecnologia gerada no País. 

Devem ser considerados e ~valiados, nesse processo, os 
impactos culturais, económicos, ·políticos e sociais para que 
sejam promovidos os ajustes necessários ao treinamento e 
aproveitamento da mão-de-obra empregada, ao controle do 
ritmo de introdução das novas tecnologias e a formação de 
recursos humanos adequados a elas, para evitar problemas 
de desemprego e desqualificação da mão-de-obra, ao acesso 
aos bancos de dados e aos problemas ligados à transmissão 
de dados transfronteiras. 

3.1.1.( ) DIRETRIZES . 
- 1 A ação governamental deverá ser orientada para a 
informatização da sociedade brasileira, de forma crescente, 
em proveito do seu desenvolvimento social, cultural, político, 
científico, tecnológico e económico. - - -- - -

- 2 O GoVeino e suas agências -ae fomento darão priori
dade aos projetas de informatização voltados para a infoimá
~ica. social (principalmente nos setores de saúde, educação, 
JUStiça, defesa nacional, segurança pública, transporte públi
co, abastecimento e previdência social), bem como a moderni
zação da administração pública e a automação dos processos 
pr~dutivos (industriais, agrícolas e agroindustriais). -

3 Na administração opúblic3, a -utilização dà informática 
deve promover a melhoria dos procedimentos, com vistas ao 
pronto atendimento ao cidadão. 

4 Os processos de descentralização política e adminis
trativa, em particular os decorrentes da Constituição de 1988, 
deverão ser executados de forma a facilitar a integração e 
a comunicação de dados entre as diversas esferas de Governo. 

5 As aquisições de bens e serviços de informática, Pelos 
órgãos e entidades governamentais da administração pública 
federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público e as demais organizações sob o controle 
direto ou indireto da União, serão realizadas de forma coorde
nada e articulada, dando-se preferência àqueles produzidos 
por empresas brasileiras de capital nacional, na forma da lei. 

6 -Os órgãos e entidades governamentais deverão exigir, 
sempre que possível, nos processos de aquisição de bens de 
informática, a certificação de conformidade às normas nacio
nais e às especificações técnicas deStes bens. 

7 Será garantida a privacidade do cidadão. 
8 Serão promovidas condições de forma que os órgãos 

públicos forneçam ao cidadão informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquela 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado, bem como recebam do cidadão reivindicações, 
reclamações, críticas ou sugestões de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral. 

9 Nos processos de automação "devem ser considerados 
os fatores de natureza empresarial e também avaliados os 
it;n-pactos sócio-económicos à luz da legislação específica, priil-
cxpalmente quanto aos seguintes aspectos: · 

a) garantia de infonnação e negociação antecipada aos 
trabalhadores sobre os processos de automação, inclusive 
quanto à tecnologia a ser empregada; 

b) ajustamento nas estruturas de emprego e salário; 
c) retreinamento e reaproVeitamentO de mão-de-obra; 
d) preservação da saúde física e mental do trabalhador; 
e) necessidade de modernização do processo produtivo 

da empresa. 
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3. U.O USO DA lllfC<P.H.iTICA 

L Real inr estudos sobre- o pro· 
cess~ <le infonutizac~o. da 
soc:ie-dadt' bras'i leira, incluin
dtt a óYõl i aç~CI dos i t..Nc'tos 
sociais, econõlicõs, pol iti
cos·e- cuH:urais, ate 1993. 

2. l1planhr ProçraMa tle- lnfor
aãtica Sotial,.a-poiado na 1!'
hbor.&çSo e itPlete-nhç~(l de 
PlaÔos Setoriais de lnforDa
tizaç;o, p~los órg~os f tr,ti
dades 90Vernaurr'his respon
sà\1eis peJa preslac~o de ser
Qiços: püb1 ic:os, visando a &,_ 
dernizaç~o t ,SÍIPlificado 

-Gesseos serviços, afe .19'93~ 

3. l1planhr 651 nUcleos d~ 

infortãtica ~ducativa, de-sti
mnlos a alUnos e- prof!5!-ores 

·di iQ, 2Q e 3Q sraus do sis
te•o t'orD&l Ue ensino, cc-n,ti
tuid'os por ·grupos interdisci
Jolinares de educadores, esp~;~

ciaiistas e tecnic~s, equipa
lentos., s.isttns e prograns 
collput.acioniis de- sur>orte ao 
usotaplicaç;o da infon;~tica 

educativa~ até 1993. 

mums 
ti!EI PQIZO AGEKTH tR~ llllll~n 

!Y.IIii!Dl 

1.1 lE'TJant.;Mnio e <~n~l i sr Je- da- 3 anos 
dos para .waliao;ti~ do estâgio 

- órgãos de Custe-io 
Sove r no 

de infL<r1'l<iiii:açâo da !:DCit-da-
de bra~i 1eira. 

1.2 Aval íaç3o do papel c.lo Esbdto 2 :n':'11 
no proce$SO de inforuti1aç~o 
d• sociedade bras i lEi-ira. 

1.3 Fonul_,.ç;o .J~ pr(lf>~:~~h· de po- 2 ~no,: 
· litlca d'e inionratizac~o da 

SôeitdaJe .bras i h·irlr. 

2.1 Elaboraç~o de Planos: Seto- 3 anos 
riàis: de- lniorutizaç~o P::Jra 
e Agricultura, Abashcieento, 
JUstiça e- Segurança PUblica~ 
Pnvid~ncia Stocia:J e Heio 
Aabieni.e, entre outr·tJs. 

2.2 Atual izaç!o dos Planos Seto- 1 ano 
riai.s .. de lntorraa.tizaç~o e1_ 
Saüdt e nos Tran$podes. 

3.1 IEPianhç~o de 179 centros, 3 anecs 
270 subcentros de lnfora~tica 
n& Educ~çSQ. de 12, 2º grau~ 
especial e suple-tivo.- CIED, 
Junto ~~ Stcrehrias: de Educ~-
ç:o situadas e• C<~pitais e ci-
dCides: de aedio e 9rande porifl, 
queo ir1tegra1 as: regi fies geo~, 

tducacionais brasíleoiras. 

- Entidadt-s 
do Classe 

- llniv~r~i~ 

da de 

- órg~6s de 
6overr1o 

- Entidades 
de Classe 

- llni!Jersi
dades 

·NEC1PRDH IIIFE 
-Ag~ncias d"e 
F"om~nto 

-Secr ehr i as 
hhdu&is ~e 
Educaç~o 

-Univf<rsida
des 

3.2 lophntaç!o de 57 Centros de ~·anos ·HEC1PROHIHFE 
lnfonàtica ria Educa:çgo ~-~c- -Ag. Foaento 
nica-CIET 1 junto <JS iós"titui- -Esc.Tec.Fed.. 
ç~es fedt-rais de ensino tecni- -CE'ntros Fed. 
co. 

3.3 laplani.aç:~ dr 4S centros de 
infor11ii:tica: na. Educaç:~o "Sufoe
rior~CfES, vincut.wdos J insH~ 
tuiçtes. de tr.,ir.o ~uperíor,p-&
n 1 rea1izaç~o de pesquisa 
cientifica cl!< c.al".i"ttr iil"ttr
discip1 inar e for1aç~o dt re
cursos hua•nos. 

de Educação 
TicM1ógica 

3 anos -nEC1PROIIIHFE 
·Agêrtc i as de 
fote-nto 

-fru.ti "tuidu 
de Ensino 
SureriM 

Custeio 

312,0 
$MEC) 

3i2,0 
<HECl 

265,2 
(llfC) 
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Os r('cursc.s r1ens
sãfios ser~o alccad"os 
MS orçaaentc-s ~c ca
da õrg~o do 9C<'lerno 
envolvido 

A participa:ç~c &a 
llnião representa 1Sz 
dJJ va\ol" J& proJt-l;o. 
~si1,sua inphnhçJo. 
uti coth:lic:i<·r··.,JJ -& 
recursos d:- contr:,p~r

tida dos tsüdt·S. 
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3.1.2.0 USO OA IHfORH>TICH 

4. Es-truturar e itphnhr, nt's 
prjncipa.is: centros urho-nt•S do 
Nis, "Centra:ís ele-· Serviços 
lntegraJos11 e 11 Serviços. de 
lntorag:ç~es ao Ciclud~o" ,apoia
dos na informatizaiiãO e na in
te-gracZo -d&~ intorl!laç6e5 de 
interesse piibl i to .~~ntid;,s: por 
dife-rentes esfe-rlls de- goverr1o, 
ate 1993. 

~. b1n1•uri1'" f r~pl·w•;,; ae-ca-
nlsaos de- cor.~ns pr~rennc:i
,;~, ·F-tiç. Í"~~J.~, "'~ kr1~ f 

S2~"'.1.;.os .vr.:.Ju:i )·~: Por upre
'"M' rq.st\tir~s .~ .. .:"õtlli+al nl
cional der. setor de- infor•áii
co, at< m~. 

mu mzo mms 
mums 

m Kltms 
(!!1.10190) 

3.4 J;pLmtaç;o di;~ 02 (dol~) cen- 3 ~nos -MEC;PRDNINFE 59,8 
tros. dto excelftitia ee iofor11ã- -Ag~ncias. d.e <MEC) 
ti c;, na tduc~o;~t\ ti lr,diiui
çtles de Ensino Superior brasi
lt-ir~s,init-gnndc. li~ ire~,. de 
inroraãtica, educa.t~o, psico
loqia para- construo;~o d(' Po
tos de Pt>sctuis:a e Dese:nvolvi
eento,de-. f«tll<;:~o d~ rtC'Jr~o5 
fo.unanos, e11 nivt-is cl~ 9radua
ç~o 1 Ms-graduac3o e- E-xten!.3o. 

Fo11.ento 
-Instituiçõe-s. 
de .En~ino
Superior 

-4.1 Estruturado, tlest'nvolví!lle-nto- 3: an<•S -õrg~t~s ele 
tl ir~pla.nta,~o dE' "Ser\lh;i:•S de &:!verno 
~tE-ndiar:nto e:o Cidadao", p..:,ra 
pnstaçgr~: cl!!' infortêit;Ôf'S de 
interesse- públ.ico e recebit~en
to de contribuições do yUbl i
co, lliraves do te-lefone-, vid~o 
texto, pa:inêis ~let.rõnicos 

'ltrliMis de c~.mpuhdor~~.ie
tegramas, centrais de.> atendi
tentos e outros me i os, di fun~ 
dinclcr as experiéi,Cias aluais. 

4.2 Estruturaç:o e iflp1antaç~o ele 3 a:nos 
proJeto-piloto de 11Centrais de 
Serviços PUhl icos lrri:!'grodos11

, 

(III peJO II('TIOS 5 IUOICIPIOS1 

co1 art i cu 1 ado dos 90vernos 
federal,· estadual e- 1unicipe",. 

S.~ ttgulOcraentaç~o -d<•S lH~nis•oi 3 aoos 
df coüpras: preferen~i3i~,p~lo 
bhdcr, atravé~ de ~~pt-cif'ice~ 
G6es de pt-rris f()nCÍN11Jis,qua
lid't:ft,de-s~•Ptnho! cl~usuias 
con'tratuais que dever~o cons"' 
tar dos edihis de Jicitõo;~o 
de bens e- serviços de- inroraá-
tlca. 

~.2 tredt-nd&.ment~ de hbor&tõrio!< 2 e,no~ 

fi õrdos e entidades indepen-
d~ntes para rui ização de tn-
saios. de conronlidade e netrc-
1õ,ico' u be-M iile- infor•i-
tica~ 

. 

-Concess i cr
nãrias d~ Tt 
lt>COBUnica
çÕU 

-Representan-
1:e-s co.uni
tãrios 

-Ag~nc i a~ de 
Foaenio 

-õn'3os d't 
Sovei-no 

-E•pre-sas 
eshti'lis 

-Enti&adE>s 
de classe-

-f.r~So Je 
Governo 

-Universid. 
-CooU• Pesq 
-A,. de F'o•. 
-Ent. de Cl as 
·Esl.abi:F 

Cu~ te-i o 

Custeio 

Cu5ttio 

Agosto de 1991 

Os recl.!rsc•s nt-ces
sãrios ser~C. alocados 
nos t~fl;a!lerstos tré
prios: de cada 5rs~·~ 

de· 90YH'OO I!'Fl'olt:~lYid~~ 
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3.1.20 USO üol IIIFORIJ;T ICA 

IETII 

6. l11plantar u~ Sist~na lntegrad 
de Co 1 et~, T n.hn~nto e Hn~ I i
se- dto Oad(IS e lnfcna-çõ'es ea 
Saíide-, co1 ~~~fa~~ nos a~pe-dos 
de-líosrãticos, epidemiolõgicos, 
tecnice<s, gerenciais, de prCI.:.. 
duç~o de serviços e de recur
sos do setor, que per1 i ta 
K(ltlPallnat~ento e atuacgo e-fe
tiua no p1aruc-Jar.~nto, opera
ç;,o, controle- e aval iaç~o tlo 
Si sterta tini c o de Saüde-. 

7. Japl~ntar sis:tE'~;)S infor;:;~tJ
z.,do!' q!Je renitaa r.eH,c•rar a 
pr~:~l!c•ç<!l" 1 JtTC:tcç3~:~ e ·recupera
ç~o da s:iU~e- do cfd<td~o na ci
dllde t 00 COIOji'O. 

6. f lrtplantar os sistens de in
ftortJbç!o nece!5<irio:J. ao pla
nejar.ento, OE-'t-raç~o e contro
le do SUS. 

6.2 lnfcnatizar bis sisteaas 
coa utilíB,~() de tecnologias 
dt- procesú=ento distribuido e 
'usando arquitetura e siste~:~ás 
abertos. 

6.3 lr.plantaç~o dê sisleus intor
ntizados de, controle adainis
tr&tivo f!Ul" PO!'!Iibi I i te" o gt'
renciatento dos recursos tisi
co,:, tal-e-r i a is, hurtanos e- ii
nanc:Goiros dc.r St>tor s:alidt>, ea 
no ainito 30:.: óas entidades. 

7.1 lnron:stiz~r J:s sis1~nas: Piiv
riiãrios &e at('ndi~~?nto .a;bu
latori a 1 e ht~!iP i h h r t'a, O!) 

ainiM 30z da rede pública ele 
satide. 

7.2 lniorMt.izerr o sisteu de vi
gilãnda: sanitãr ia CO!I COber
iurll de todo o i:errit6r,io na
cional. 

7.3 Hcmtar infra:-E'strutura de co
aunicat:So ele dados, uti I izan
do as fac i 1 idades da rede pÓ
b.llca, para Yi~bi1izar as 
aç6es inter íores. 

7.4 Instalar Centrais lnforutiza
das para otiaizaç~o do a1:endi
Jen1:o aiibulatorial e hospita
hr u pelo •~:nc~!l iO do!l •~i o
res centros urbanos do Pais. 

7.5 .lnforr~~atizar pelo 11enos 10 
dis1:ritos sanitãrios para oti
lizar o atendiu·nto ã. satide do 
cidad~o e• regil5es deo •~nor. J 
densidade deaogrãfica 

r mo 
m•ms 

ttl HllGHS 
'OiúiG/!0) 

3 anos • Hiriistfrio Custeio 
da s~üd~ ~ (fundo .,.,_ 

FilS e IHAMPS cic•nal d• 
- SE>trtti:!rias SaUde) 

de SaUJe 
Estaduais I!' 

rtunicipais. 
• [t.lpnsas de 

lnforll!àtica 
.Estc!Juais e
~unicipais~ 

3 <m~s • flinistfrio 
da Saõde • 

1 FHS e IHAIIPS 
- Secretarias 

Jt Soli~e 

Estaduais e 
Municipais 

• Eapre.sas de 
ll'lft>rtllii:icl 
Estaduais e 
Municipais. 

(fundo Ha
cionirl de 
Saúde> 
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3.2 PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇO~ DE. INFOR
MÁTICA 

Neste plano, a produção de bens e serviços de infom_áiica 
diz respeito às atividades de projeto, produção e comercia
lização, nos segmentos de microeletrônica, programas de com
putador J processadores e periféricos, informática em teleco
municações, autOmação ]ndustrial, instrumentação digital e 
prestação de serviços técnicos de infóiinática. 

A ênfase da nova fase de consolidação da indústria de 
informática é a busca de competitividade dos bens e serviços 
de informática, baseada no tripé tecnologia, qualidade e preço; 
compatíveis com os níveis inte·maciónais. Assim, como estabe
lecido em seu objetivo, este- plano visa dar condições para 
que a indústria de bens e serviços de informática alcance capa
citação tecnológica, bem co~o competitividade interna e con
dições para atuar no mercado externo. 

O II Planin é compatível com a Política Industrial e de 
COmércio Exterior. ~esse sentido, está orientado para a inte
gração das políticas do Complexo Eletrónico (informática, 

:telecomunicações, automotiv·o, eletrónica de consumo e de 
entretenimento), dada a complementaridade de suas ativida
des, viabilizando o aumento das escalas de produção e o forta
lecimento das empresas brasileiras. 

Para viabilizar o processo de aumento de competitividade 
do setor de informática são previstas: racionalização dos meca
nismos de proteção à indústria; definição de segmentos priori~ 
tários, estímulo ao desenvolvimento tecnológico; e novas 
orientações para a prestação de serviços técnicos de infOr
mática. 

I) Raclonallzação dos mecanismos de proteção à indústria 
A racionalização dos mecanismos de proteção à ifldtístri:i 

brasileira de bens de informática Será ímplatada a partir da 
adequação da estrutura tarifária-dos insumos e de uma política 
de importações para os bens de infomiátiC-ae-progra:mas anuais 
de produção e desenvolvimento. 

Adequação da Estrutura Tarifária dos losumos 
A estrutura tarifária dos insumos utilizados na produção 

de bens de informática sera fevista e ãdequada, de forma 
que as alíquotas incidentes sobre a importação dos insumos 
sejam menores do que aquelas aplicadas aos bens finaiS, tendo 
em vista a busca de preços competitivos para o setor de infor-
mática. · 

Adicionalmente, a indústria de informática terá maior 
liberdade no suprimento de insumos (sourcing), mediante a 
opção de adquiri-los nos mercados interno ou externo, consi
derando os aspectos de preços e qualidade, observada a polí
tica para importações de bens de informática descrita a seguir: 

Política para Importações de Bens de Informática 
A manifestação prévia da Secretaria da Ciência- e Tecno

logia - SCT/PR sobre as importações de bens e serviços 
de informática será extinta eni 29 de outubro de 1992, confor
me disposto na Lei n• 7.232/84. 

Visando expor a indlÍStria brasileira de informática à com
petição internacional, este plano institui mecanismO de substi
tuição gradual das barreiras não-tarifárias pela aplicação de 
alíquotas diferenciadas, em consonância com a Política Indus
trial e de Comércio Exterior. 

Somente estarão sujeitos à prévia anuência da SCT/PR, 
para fins de importação e produção, bens de informática que 
tenham condições de atingir padrões internaciOnais de compe
titividade, tomando-se como base a lista. aprovada pelo Conse-

lho Nacional de Infollllática e Auton13.ção - CONIN e os 
- ptogramas de melhoria da relação de preço e desempenho 
a _serem apresentados pelos fabricantes, e aprovados por aque
le colegiado, conforme prevê o Decreto n•99.541, de 21.09.90. 
Os beiis de inforniãtiCa nãO relacionados nas decisões do CO
NIN poderão ser importados sem anuência prévia da SCT/PR. 

O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento deve 
submeter ao Conin os ajustes heCessários nas posições tarifá~ 
rias e nas alíquotas correspondentes, para a importação dos 
produtos de informática. Em paralelo, o Ministério das Rela
ções Exteriores deve negociar a adequação dos acordos inter
nadónais de comérico à nova realidade, em especial os acordos 
Aladi que versam produtos_ de informátiCà, tendo em vista 
a remoção de barreiras não - tarifárias para uma- série de 
bens de informática, jã a patfíf da aprovação da lista. 

Adicionalmente, procurando in,;entivar os investimentos 
no País, bem como integrar as políticas voltadas para o Com
plexo Eletrónico e, ainda, considerando que este plano visa 
a competitividade do setor e a capacitação local nas atividades 
de informática, será implantada uma estrutura tarifária pro
gressiva para alíquotas de importação de insumos, compo
nentes e produtos, levando-se em consideração a cadeia pro
dutiva e a fase do processo tecnológico. 

Programas anuais de produção e desenvolvimento 
-somente os produtos constantes da lista aprovada pelo 

Conin estarão Sujeitos, até 29 de outubro de 1992, à apresen
tação de programa anual de produção e desenvolvimento, 
sobre o qual incidirá- ã mailifestação, prevista no inciso V 
-do artigo 8• da Lei 7.232/84. Os bens de informática não 
relacionados na lista poderão ser produzidos livremente no 
País. 

As empresas que não se enquadram como brasileiros de 
capital nacional deverão comprovar -o atendimento às seguin
tes condições: 

a) efetiva capacitação de seu corpo técnico ri3.s tecno
logias do produto e do processo de produção; 

b) aplicação no País em atividades de peSquisa e desen
volvimento tecnológico de 5% da receita total de cada exercí
cio, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, diretamen
te _o_u_em convênio com centros de pesquisa e desenvolvimento 
voltados para a área de info"rmática e automação ou, ainda, 
em convênio com instituições de ensino superior brasileiras, 
de acordo c_om os programas previamente definidos pelo Co-
nin; -

c) plano de exportação, que assegure balança comercial 
positiva; 

d) programa de desenvolvimFnto de fornecedores locais. 

m Segmentos prioritários 
Do ponto de vista do projeto, produção e comerciali~ 

Zação, n<i País, os segmentos de microeletrônica e de progra
mas de computador são ·considerados prioritários neste plano, 
em funÇão de constittúrem o alicerce para o desenvolvimento 
do Complexo Eletrônico. 

Nesse sentido, o II Planin prevê mecanismo de proteção 
e estímulo industrial, que permitam o domínio do País nessas 
tecnologias. Um dos mecanismos a ser implementados será 
um Programa de Competitividade Industrial-PCI para esses 
dOis-Segmentos, complementando as metas e ações deste pla-
no. - -

O segmento de microeletrôniCa buscará atingir os padrões 
de competitividade internacional, assegurando a capacitação 
tecnológica em todas as etapas das atividades de projeto, in-
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cluindo desenvolvimento das respectivas ferriiment3.s, e fabn
cação dos componentes semicondutores, optoeletrônicos e as
semelhados, com ênfase nos circuitos integrados. Serão am
pliados significativamente os investimentos em P&D realiza
dos nas empresas, nos centros de pesquisa tecnológica e nas 
universidades. 

Será estimulado o segmento de programas de computaUor 
pela importância que tem para o desenvolvimento do Com
plexo Eletrônico. O desenvolvimento de programas-de compu
tador no País será apoiado pela aplicação intensiva dos instru
mentos previstos para o estímulo ao desenvolvimento tecnoló
gico, especialmente no caso de sistemas operacionais abertos 
com tecnologia desenvolvida no País. 

Ill) Estímulo ao desenvolvimento tecnológico 
Com o objetivo de capacitar tecnologicamente o País, 

este plano institui sistema diferenciado de estímulos para pro- _ 
mover a tecnologia desenvolvida no País sem, entretanto, 
impedir as alternativas de acordos de licenciamento de tecno
logia do exterior. Assim, as empresas brasileiras de capital 
nacional do setor de informática poderão decidir suas estraté
gias tecnblógicas, optando por tecnologia desenvolvida no País 
ou por acordos de licenciamento de tecnologia do exterior, 
tanto de processos como de produtos ou de suas partes. Com
plementar, serão simplificados os procedimentos operacionais 
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI, para 
a transferência de tecnologia. 

Os produtos de empresas brasileiras de capital nacional, 
com tecnologia desenvolvida no País, terão prioridade no que 
diz respeito a compras do Governo (satisfeitos -reQu1Sitos de 
qualidade e desempenho), financiamento à P&D, à produção 
e comercialização, e incentivos fiscais, nos termos -da "lei. -

IV) Novas orientações para a prestação de serviços técnicos 
de informática 

A prestação de serviços técnicos de informática está pas
sando por alterações no modo de produção com substituição 
das tecnologias, em particular aquelas utilizadas na transcrição 

· e nos métodos de coleta ge dados. Estas mudanças outerarão 
o perfil das empresas e dos técnicos da área, reduzindo o 
mercado das empresas prestadoras de serviços de transcrição 
de dados. 

O II Planin aborda as medidas necessárias para qué o 
setor venha a se adequar à nova realidade, considerando a 
necessidade de reciclagem da mão-de--obra em paralelo com 
o processo de substituição tecnológica. -

Esse plano remete, ainda, à esfera da prestação de servi
ços na administração pública, a necessidade de reduzir a con
centração sazonal dos serviços através de mudanças da concep
ção dos sistemas, distribuindo a produção ao longo do ano. 

3.2.1) DIRETRIZES GERAIS 
1. Os ativos construídos pela indústria brasileira de in

formática (recursos humanos, materiais e tecnológicos) deve
rão ser atualizados e fortalecidos, bem como ampliados os 
investimentos já realizados no País, nos segmentos que se 
revelem ·potencialmente competitivos. 

2. A indústria brasileira de infonnáticit, aSSim cõmo o 
restante da indústria brasileira, será exposta gradualmente 
â competição com produtos estrangeiros, como instrumentO 
de estímulo ao aumento de competitividade. 

3. Até 29 de outubro de 1992, o Conin aprovará, me
diante resolução,lista de bens de informática sujeitos à-prévia 
anuência da SCT !PR, para fins de importação e produção 
no País. 

4. Será implantada estrutura tarifária progressiva para 
alíquotas de importação de insumos, componentes e produtos, 
levando-se em consideração a cadeia produtiva e a fase do 
processo tecnológico. 

S. Produtos com tecnologia desenvolvida no País por 
empresa brasileira de capital nacional serão estimulados, prin
cipalmente através da 
prioridade no uso de instrumentos de política, tais como com
pras preferenciais do governo, financiamento à P&D, â produ
ção e à comercialização, e inCentivos fiscais, nos termos da 
lei. 
_ 6. Aprodução de bens e serviços de informática por 
empresas brasileiras de capital nacional será fomentada nos 
segmentos onde se tenha melhor condição de atingir competiti
vidade, em termos de qualidade, preço e tecnologia, particu
larmente na faixa de produtos de maior relevância económica~ 

7. As empresas brasileiras de capital estrangeiro déve
rão contribuir para o esforço de capacitação industrial e tecno
lógica do País, através de investimentOs em P&D, desenvol
vimento de fornecedores locais e exportações, nos termos 
da lei. 

8. Será estimulada a Constante melhoria da qualidade 
dos bens e serviços de informática~ com vistas a atingir níveis 
internacionais. --

9. Será fomentada a ela.,boração e a adoção de _nQrnias 
brasileiras no projeto, produção_ e uso de bens e serviços de 
informática, visando a simplificação, a intercambialidade de 
equipamentos e de processos afins, a facilidade de comuni
cação e interconexão, a racionalização, a economia, a· segu.
rança, a garantia de defesa do consumidor, a eliminação de 
barreiras comerciais e a pesquisa e desenvolvimento. 

10. Será fomentada a comercialização dos bens e servi
ços de irifOrmática brasileiros no mercado internacional, de 
modo a aumentar as escalas de produção, melhorar a quali
dade dos produtos e ampliar o mercado-alvo da indústria-. 
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3.2.1.1.0 ToCNõLDGI~ 

nns 

1.Dispor I d(' ron•a: cre-sce-nte I d~ 
bens e S(·rviçc•S de iJ)forl':'látiCa-
tecnolr.osicc:-.wte atual iz_ados e 
adequadc•s às rcecess i dad'e:s do 
Pais, atê 1995. 

IUES 

1.1 Esticulo ao desPmolvi&tonfo 
de iecMI(I9ia no Pais,atraves 
da prioridade nas co:~pras: do 
Governo, rinancia;fnto ã P&D, 
ã produc~o t l co~:~ercializa .. 
ç1o t d;, cMict'~~~o de incenti~ 
vos: ·H~cilis. 

3 anos -õrg~os de 
Sovcrno 

-Enlid•d•s 
de Classe 

-E•presas 

1.2 Si•P.liric~.;So de procedimel'l- lr.edia
. tos &per~ciona.is e revis:o dos to 
quantitativos dos põga;,entos 
na transfe.rencia de- "tecnologia 
externa. 

1.3 Moç~o de- aecani.sr~:os <I,U~ esti-
tulea a produçgo, no Pa'is, por 
e~presas que n~o se fnG.uandrn 1 ano 
ccao brasileiras de capiial 
nacional, de produtos na ponta 
da tec'notogia.' 

1.4 Es.ti11ulo ã: trillç~o dt- progra- 3 anos 
us: d~ cooperaç~o entre ellpre-
~os, Ul)iwnhlodes <e ceni.ro~ 

de pesquisa, Vis<!ndo o dE>sen
OJo1vi!tnio de 1:ecno1c-gi& prô-
pr i a de projeto, produç~o e-
uso d'e bens e se-rviços: de 
infonãtica. 

i.S Orieniaç~o dos programas de_ ...... 
coopf"raç$o internaci~rt~l.pata 
a realizaç!o· de- P&D prt:-co.~:~pe
titiv3 nas áreas tecnolõ!}ius 
prioriHri~!-

3· ários 

t.! 1\:;:.oio i thbt~rii;:o -fi!' td~,~o ! ~s 
~c!-rr J,.trtz tt.;:Mló')i<:~ do 
se-tor ctto ir,foniUel. 

-l.lnivtr5id~-

des 
-Centros de 
"Pesquisa 

mums 
tr.' IUUIU:; 

<H liMO> 

Custeio 

Cus"tt-io 

Custeio 

Custt-io 

Cust~io 

Agosto de 1991 

CCl:i1 IC IGll~Kn:; 
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3.2.1.1.0 llü!iit,liZACõO E OUilLIDAIJt EM Jllf0RM4TICA 

KETIS 

l.~tin>ir nivei~ &; qual idade 
que Pf<rllitaa a Cttltpetitividad~ 
dos (.ens e '~rvi-Gos de infor
aàtica no Pai~ e no extrrior, 
atõ 1995. · 

ltiES r mo mms 

1.1 Cri~t;:o J? ;~canis;os Pbra 
el ahorar especiricao;6f<s. para 
o~ui3iç~e! goverMIIe-nt~i! 1COM 
base e1 r,orma5 nacionais ~ 
inte-milcioMis, beM coao para 
s~u uso. etetivo. 

1 ar.o ·- ~s:n· 
- BRISA 

1.2 Apar~lha~tento, capacih.;~o e 
~redc-nci a•ento df I aboratõ'~ 
rios par~ atua.;~o co•o orga
nismo de -ceriHicac3o de- coo·· 
fonidaóe, lnteroperabi 1 idade 
e interconE>ctividade de im:u
IOs,produtC~s: e processos p<sra 
OS I - Or•n S~st .. s I nterccn
nectlon <lAS OSD 

1.3 llparelha111ento, capaciiaç~o t 3 anos 
credencianento de labciratõrios 
para atuaçlio coao organi~11o 

integrante- da Rede- Hadonal 
dt Ht-trolC~si~,Nr6 r&!Ctrubi-
J i~a.d'e~ de e-qui.pa::enios, siste--
tas. e instrul'leotos na ãru d~ 
intoroltica <INFDRMETROl. 

1 .• 4 Registro Qe,no tiniao, 18 nor- 3 "ários 
us brasih·iras de inforaãiica: 

1 .S fo&•nto ã autooat i zaç~o J• 
ensaios e testes na produç~o 
de t-e-ns: dt inforcitica, ptlu 

. Eapresas do setor. 

3 anos 

1.6 Financia.11ento à: prognDas de 3 an9s 
qualidade e norl!lal i:zação e1 
apresas do setor de inf.or.aã.:--· 
tica. 

i.7 h!plantaç~t~ da ctri.ificaç.go 3 anos 
d~ contorJi.áade no setor de 

. intort~àtica, de acordo- cc·• as 
noraas ISO s~rie 9000. 

- ·ôr9So' de 
Sovern~ 

- A-giinc i as 
dt> Fo!ento 

- Entidades 
de Classe 

- fapre$&S: 
- laborató-

rios 
- Unive-rsi

dade-s 
- Ce-r,tros de 

PeSquisa 

mvms 
tRS ti!Ui~[S 

miMO) 

Cu;.teio 

364,0 
<SCTIFHDCJ) 

156,0 
<SCTtFilDCTl 

Fo;:~do ~ J<:>f'.;-:t:J.:h:i
~:aento de r!'cursC<s hu-I 
•tno~ na bre-!: ~t ~..~

trologia,nc•rilal iz.;.çEo 
~qual id<".lde. 

1S6 ,O Cctnsc i ent i zac~o e- par-
<SCTi~lNEt') ticiP<sç~o do !:~g.•t~r.to 

industria) na elit."ra-
312,0 

(stltf INEP) 

1.560,0 
<BHOES) 

Cusloio 

ç~o de- r.crtss técni
cas. 
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3.2.1.3.0 PRE(OS E cums EM lllFO>M.iTICA 

1.0bter reduç~o de preços dtls 
Produi.(ls e- serviços de- infor
tic:a, dt> forma a atirc9ir ni
V!is de co~petitivid<~de C(•l 

Produtos e serviços estrangei
ros co•ercilllizodos no Poi.s:, 
.u ms. 

IUES 

1.1 ldentilicaç!o dos latores de
i.cnior,ntcs nao forlac;3o d~ 

custos e preços dt\S bens e 
strviçc-s dt' inrormHica. 

"1.2 libera.; lo 'eletiYa e '9re<fati
va de barreiras n~o -tarifá
rias, a:ss(lc.iada: ã: 
a) adequaç~o · das tarHas 

e 1 hnde-g~r i~~ d~ i n~uaos e
produtos de inforllãtica; 

b) adequaç~o dos acordos 
internacionais de conércio, 
preservando o principio da: 
prote-o;So tarifãria eretiva 
to principio da indüstria 
nascente, be-11 co11o a neces
s i dacle de ba 1 oriço de paga
lentos. 

i.3 Ãde"tui!Hi!il' .Jo~ indke~ de n.er
... donilizaç~ dos prÕdiJios- dl' 

inforeilica !Jisando re-duç:So 
de custos. 

1.C Estiaulo ã criat;~o de consõr-' 
c i os ou assoc.i &ç~es de em.pre
su para i C(IIIPfiS de' iMUIOS 

no pais eo no txtuior. 

1.5 fo•ento ã P&O prê-ctn•petiti
va, cotpartilhad'a er.tre e11.:. 
pre-sas, de fort~a a reduzir 
custos de desenvolvimento. 

1.6 E$i:imulc i ado_ç~o~ cfe. práficas 
nJ>re-sariais qÚfo 'Jise• o 
a:uaento da produtividade &os 
processos indu~'trirds( Just
in .. ti11r, Kan~an, e-tc.). 

1.1 Oesregulaaenh,~o e desburo
cntiza.;~o de Procedi.aentos 
do Governo q,ue oMre1:1 os cus
tos d&s tlprts;,' produtor as 
de- bens e prestadoras de ser
viços àt inforaãtica. 

r& AZO 

1 ano -õrdos de 
Sovtrno 

-Entidades 
dt clas5-t 

-Empresas 
2 ano~ ·Univtn:idll!

des 

1 '"" 

'1 dOO 

'1 àOO 

1 ano 

f.EtU&SOS 
m UllliiEI 
<C~IU/ID) 

S,2 
(SCl) 

Agosto de 1991 

Relfoç.lo do,. pr.e·ç~~ ~c·~ 

·ins.uios, "tanto ·nacio
nais q,uani.o iiiPt·r~~

dos, que- tazeg ru t~ 
da cadeia produtiY.:F 
dos bE-ns e serviCO$ 
de infc.rtãlica. 
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BECURSDS 

mms m m;;m 
!lfl!OIW 
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1--------!i--------t----!---t-----l--··------.; 

Oprr~cion:,JiBç&o de I 
I inhas d.:- cr~Jit.o p3ra J 

o financi"~t~~r.to _ das_ j 
exportaçlt!•s. .:fi? ~t>!'lS e i' 
servit;('S dt• ihft~nãti

ca para el.lpresas bri· I 
si !eiras d~ capital 

1 

nacional. 

1.E:ocportar 20Y. do htur~eentõ 
anual o~tido col a cc•:aerti~li
zaçgo de b~ns e !trviços de 
infonaãtica, até 1995. 

Li lderftilic~.;!to de opetrtunid_,
des: no 11t-rcado externo, e• 
tert~os de produtos e se-rviços, 
bn co•o de paises. 

1.2 Utitiza.;~o dos aecanistos de 
pro..oç~o coo,erci .tl e óe co
operaç:~o internacional para 
ceonhec i ~.ento de t~trcados: ex
ternos, visando a co&~ercial i
zaç!c· elos produtos e 5t·iviçt~$ 
brasileiros nesses aercados. 

2 aoo$ -· Õr'3!~5 de 
Governo 

- A9tnci as 
de Foeento 

• tnt idades 
Je Classe-

• hpresaS 
1 ano - fUHCEX 

1.3 Pfo~~:oç:~o da exportaç~o de 3 ilnos 
bens e se-rviços de- inf'orm~ti-

ca: agregados a bE:ns e, ·servi-
ços coa tr adi çgo no aercado 
e-xterno 

1.4 Openciorral i:;::a~;~o, cor~ as par.:. ·1 ano 
ticvhrid.&drs c~tbiveis~ dl!.ls 
exportaç:Be-s de prosraus de 
coRput/!.ldl)f' e- de-nis !-(-rviÇõ5 
te:cniGos &e intor•ãlica. 

1.5 Simplificaçao dos controles t ano 
operacionais t' re...,is~o da e-s-
trutura tribut~ria, visando 
a coapatil:d I izaçgo dos ür-os-
tos cobrados no Pais co1 ~que-

les vi9Pntes. rro cenãrio inter· 
nacional. 

1B7 ,2 
!FIHEP • 
sm 

Custeio 

CUst~io 
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3.2.2 MICROELETRÓNICA 
3.2.2.1 0 DJRETRIZES 

manos voltado para a capacit8.ção tecnológica da indústria 
envolvendo universidades, centros de pesquisa e empresas. ~ 

1. O Governo estimulará a progressiva implantação da 
indústria de componentes microeletrônicos, podendo envolver 
as etapas de projeto, fabricação de máscaras, processamento 
físico-quílriiCo, montagem,-eiisaios e homologação de compo
nentes, comercialização e us_o (ciclo completo), tendo em vista 
garantir a capacitação tecnológica e a competitiVidade dos 
diversos setores do Comf?lexo Eletrónico. 

. 3. Ser~ estim~a~o o uso crescente de componentes de 
m.tcroeletrôruca projetados e manufaturados no Brasil com 
9ualida~e e preço compatíveis com os praticados em' nível 
mtemac~onal~ na produção e comercialização de bens em ge
ral, particularmente através da articulação das políticas para 
os setores 9ue compõem o Complexo Eletrónico (informática, 
telecomumcaçóes, automotivo, eletrónica de consumo e de 
entretenimento, ou seja, todos os setores que se utilizam da 
eletrónica para criar, complementar ou melhorar produtos 
e serviços) 

2. O Governo deverá estruturar programa integrado de 
Pesquisa e Desenvolvimento e de Fonnação de ReCursos Hu-

3.Z .z .z. O nur.OEtnl:õHICt 

i! TIS PUZI 

L t. Estabell'ci•ento de- 1 inha dt t ano 
riMn:::i~ll'frito p~ra it~phnb· 
ç:io, .npli.so:;lo Cll.lllodtrnin~ 
ç~o dt phnhs irh:lustrí~is 

Ót' f'f"t'C~s~unto f'isico-quf-
Jko. 

• 

arce~sos 

tt:Ults CC'S Kltr:m, 
(lllli/90) 

·õrgSos dt 
Governo 

-i'l~eiiCii~ "'" 
f'o1er1t0 

-[11prtns 
..CRntros dt 
Ptr·wir4 

P;,rticipaç:o rinJrr.:t-i· 
n da~ 19~n~iu dê fç
atnto. 

t. ConsQ.l UM, ati 1•m, il ~ro
duc:o b~ co.~:ponfntrs dt ai
crotlttrz.rtio pod~ndo tn~·~l
Yrr rru,itto, cottCecç~o dt 
llisurn, proeun~rntc, ri5i
co-ç_uf~ico, •or::rtls~•. "\~ste, 
ttrtir.c~t'-o Jt c~;~nfcnidldt 
t co~~r:::hlizado.. 1.2. luncic.r.a~.ento Pleno dos tabO- 1 ~n'l ·Unn•ersi4. 

ra'tõrios ..!e ctrtitic~so;!o lt 

2. E'stiruhr i crrsctntt ocupa· 
ç;o ic tl'rcado intl'rno d!'l co~
pontnt~s de Jicro~htrõnlca 
produzidos f>('f tapnsã:s brasi· 
]eiras de 'tapihl nadooal. 

ton(or•id~dt r anil i se de h-
U.&s,cvs:o ~urodt oo Co"plt-
xo El~trõrlico. 

1.3. h!phnhc~o do proJeto ccn· t ail'o 
,iunto .!~ d~senvolviaento ttc
no)õglco de ~~searas: r .:lt 
prototlpa-;~• rã'F~id'a di:' cir· 
cultos lnbgndCis, envolven-
do o CTl, CP-10, fucapi, Co!n· 
tros õt t'!S'1Uis.l e- Elopresas~ 

1.4. Des!'lll'Jolvit.ento r dis.5'niM· 3 anos 
do dt c~p&ci.l!!d~ d!' proJtto 
r- ~so de circ~Jitos: int:~~· 
4os, inclusiYe. tllll ii criado 
dr bibtrotw• crntralizad1 
.l'e·ci1vlu. 

2.1. htahehcir.enttl d~ !manísto:s: i ano. 
qut- esti~ule• a co,,pn deo 
c.os:pooenics de iicroeleb"õni· 
u proJuzidos, por EUPrtSU 
brui1tiras de c~ital n;.cio-
f>i'L ---· 

2.2. Estakhci;tn'to de linhas dt 1 antl 
rin~:lCÍaMnto P<IU rt<~:lin~ 
ç1:o ~'! trt-.itt!'!' it cir-cvi'to.s 
'itttt~r•dtls no Pais ·t .1quisi· 
ç~o lt' rerrner.'te,: de proJt· 
tos. 

2.3. laPlmntac:o do pro~ra•a dt 3 anos 
C\ltpon~r~tiz~;tl do Si~tua 

dr Cc·tUl<:clo Hacicnal Jr.õf'l-
co, vi5u.cfo ~~pliu 5\11 c~· 
prtítivid~dr. 

-órg~os d.!o 
f:ov~rno 

·tlg~nclas dt' 
follrn\o 

·EJprtsas 
-t~ntr!!f d'~ 

PtS'1lliS& 
-Universid. 

&2a,u 
(SCltCTI) 

.UO,O Particlpaç~o fin~ncei-
<GCTIFII!EP) c"a cl'~ t:IIC to SCR. 

Cusieio lnt~o>sriç~o -chs politi
cu \.nsileir~s vol~~
das part ~s !ttorts 
C!\!~ CO'liP~U O t~1e
XO Ele-trõniti) Onh•r~ 
1.itiu. tt-ltCelunicll
çDes, ftt-tr~ic~ Ge 

312,0 CQn~UIIO, ~Ut~i;iyo). 

tSCTtF!h'EF) 

Custeio 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) . 

I 

3.2.2.20 MICP.otlETP.õHICw 

3. Desen~JoiVE<r, ate 1995, tecno-
loqias re-fertntes a: 

-tircuitoJ in1:~gr•dos ctt !i J i-
;:~e.c.t~l rtzoh.a'b tir,i•i mlt .. 
rior • u• Jic_rontroJ 

-Circuitos integrados de arse-
neto de 9õli o; 

-circuitos lnt•qrodos Optoelo
trõnicos. pert procts:::6•tn'to 
ôptico t co1ut.aç~o fotõrlica; 

-Hostradores ó~ inror1aç~o de 
alta nsoluçSo. 

ICIES 

2.4 Utilizaç~o dCI rodrr de CC~mpra 3 anos 
do Estado, ~trav~s das !mpre-
$~' no' divtr!os !'~iort:t do 
Co1plexC1 Eletrõnico, para a 
aquisido pr("ftrtncilll dt bens 
tinais que se utilize• de 
circuitcrs inte9radt'S projeta-
dos ou difundidos no Pais no~ 
ter1os da L e i . 

2.S Estabe1ecililtl'li{lo de proCJrau 3 anos 
de pa:dronizaç~o de especif'i-
caç~es ~ apl icaçõi:'s de optoe
letrõnicos, de rorlla a dire-
cionar .as aquisiç8es pll!ra o,: 
col!ponentes produz i dos no Pais 
t,.Jt,.:'h forea, 1enr e-scah 
de produç~o para a: i ndüstr i a 
nacional. 

2.6 ~polo ã: Universidade, Centros 3 anos 
de Pes«wisa e E&~prtsa Brasi-
de Capital Nacional, para pes-
quisa, desenvol~ir.ento e pro-
duç~o de ferraoentos de soft-
MM"i!' par a o projeto lluto•at i-
zado .de circuitos integrados 
<CAD-E>, 'visando a disseaim,- j 
çSo da capacidade de projeto · 
baseado H softHar~ na c i ona I 
para: desenvolver circuitos in
tegrl'dos. 

3.1 !~plantar e tlpenr prograna 
irrtegr;ado ã P·f!:~t . .iq t .&~stn-

YCJ.l1Ji11!fltlJ, I Jt- ~~·r JiChi~Ct •• 
r~cun::t's .__,.,~~ •-= •i.:n·,.pl• .. 
trõnka, tn11ol~·trodo institui"' 
C~tS df tnSii'IO e- f:'t~!ll:iU , t" 

tarre-us, vol'hdo- Nra 1 capa-
cibç~o tecnoJC'gica óa ir.düs-
tria. 

3 anos 

mums 
mms cus Kllii!EI 

<Kll81!0) 

Custeio 

Cus:t~io 

-õrg3Dos de 1.730,0 
Fo•Je-rnG (StTICTI) 

-119~nci as dE-
f~Ctur.:to 

-Centros d• 
Ptsquisa 

-ltniversidãd'. 
-E;presas 

QUinta-feira 15 4835 

Recursos para: a:tivida-
Jes e• uns<Jersidade-s 
preiJistos no Pro~rau 
lnbgra:do- de PE"~·'llli'~ 

r Desenvolvit:~t-nto e de 
For•aç~Q ~~ P.~cursos 

Huaanos ea frsfornãti-
ca (aç:O 1.2 - P;;;qui-
n t Destnvohd11ento> 
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3.2-3 PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE) 
3.2.3.1 () DIRETRIZES 

1. Será estimulado o desenvolvimelitO de programas de 
computador, de padrão internacional, através da crescente 
utilização de metodologias e ferramentas que visem melhorar 
a produtividade e qualidade, com vistas a aumentar a partici
pação no mercado interno e atingir o mercado externo. 

2. Será apoiado o desenvolvimento da capacitação ge
rencial, tecnológica e comercial das empresas brasileiras de 
capital nacional, visando ao crescente fortalecimento e compe
titividade da indústria nacional. 

1. ~u.ffihr rar~ ~(14 do htun
•~n~t' 1-r~h .~nu:~! Jo !l't'1• 

1ento a P?rticip4ç~o Jos 
P'f't'Sr'OIIU de COtpUhdcr 
Jeserwol~·idt~s t•O Pai~. o1U 
m;. 

_-

2. Aultnbr u toY. a prcoduti\li~ 

d1dl' W:as.iitlra no ciclo dt 
duen.volvi11t-nto- .Je- prt"Jnns 
·~fc02Wb&!lr, t~~t! ms. 

3. Será estimulado o desenvolvimento de programas de 
computador baseados em sistemas operacionais abertos, em 

__ conformidade com normas técnicas. 

ttUS 

1

1.1. ltphnh.;:o d~ pro-;n:..a 
lr"tiCUh:l,:o de CC•I!Pf~:S di:' 90"• 

verno qu~ divul<Jut-,anteciF-a· 
du~nte !-UU.~!Hc•ficoçJts 

t neceisi"dâG~~.e prtf['rel'ltie 
ti"09r1Bt5 ~e 'co~puhdor <le
sen'/Oividc·s r11:. Pai :i~ por u
prens t.râsiltiras dr capih-
hl n~cion.tl. • 

1.2. htllbeltc.iiiHlt.o :!t ~tc:bnis

to tri~uUrio, Yi~arldo ~s
tituhr o ~s~nvol\lif!~nto t 

proJu~;:o a~ proi'ra'nas ' de 
co!putador r,., Pais. 

1.3. trl~ç~ d~ lir.ha; .Je íinar.
ciatfn't.o p;,r1 d~~HI\'tl\..,it!~n

~o, cot~rciallzaç~;:~ e :'l'llli· 
:;içZo df prt'9fd•u c!t c~~pu-
bdor dl" eo.;>rem. br~sile-i-
rt.s de c~pihl nac.ioMl. 

3 anos 

1 ~no 

·i;~.-EsHtulo ~ tal)aci'hç~o de 3 ifiOS. 
u.prt~es ~i&,iltin5 de copi
tal nic.ional para ~Jmmciar 
e dtsmvol\l~r Prt•qrii!'<J$ .de 
tOJPtJhdcr dt gr .m~a ~rtP _t 
CO.!!Ph:<hl~dt p~re !I~ !l".Adrões 
lnternac I on11rs, cto• 1'.la li4!de 
t prtÇM COliPEtjtiV05. 

2.!~ ConHnuiO~de. do Projeto Fi
brita de- l.lottware,pelo CTI, 
Enr->RAPA e B&Ko do {lruil, e 
cre-scentt disseilinaç~o ~e sua 
H-todoto3]• r lrrrn~ntu i~ 
tW~res's ~nsilelras de..C.tl>"t'
'\t1 ntcion~t. 

2".2"~ Apoio a Pit>jtt<'s. dr tn1tnh.a~ 
!"!J ~t SCirilo:;re u. t'ni'Jiff'-
1:4•-ffr t t~"'~n!l -"t f'f·s<1t.tl· 
u·, -innJt:. n G:t;!nol:lvi~<~n
tt. ~ tt1.'l<lt'loo;iu:.. ttcr,i
ut t ftr!".u.enb~ f~O ,,.. 
t~i11 l• pro-duti'I•J~,{( t 

4• ~~ fd~4e elo sorturt. 

',.., 

3 I!'.OS 

2.3. I•Phntaç:o- t u~acihdo 2 anos 
dr hbt>nt6rics o~ t'f'l~.ti6 

p;n Jt\l:oi"'"tt na iru ele ctr
ilticsçlo. de c.onronida.Jt 1 
Jlilrns r padr~es rmionais 
" ini.trn.v.iCintis de '1Llt1id•-
de, Ot sortw~rt. · 

u:ço~scs 
&Ç(IITfS C&~ 1!!\!!HS 

<I:U&t90) 

-êr9~os de Cu;.t~to 
Gov~rno-

-A9tnciiS 
d!' fc:::ento-

·Et~presas 

[:r a~ i lt ire' 
de C~pihl 
Hac.ion.1l 
·Enti~adl!~ 

dto Chss~ Cu~teio-

-~r?!io dt' 
Sovl'rno 

-Agf.ncias 
de- Foce-nto 

-hpre!'u 
erasllp!n; 
c!e Capitel 
Nacional 
·[ntid~.Ju 

Oe tlusr 
-c~•.tos d~ 

f'rs~ulsa 
-%illt'r$Ídr

d .. 

1.{{1~,0 

<SCJ;riHEP) 

Custe. i o 

621),{1' 

<SCT;Cll) 

2~~.0 
<stT ;FiiDi:T > 

203 ,O 
(SCltHIDCT) 

~Joc;~o Oe sio;ht~:: 
~õ> g;;r~:ri.J;;s rltsi
v;,is ~~~n í'ins b 
f!Mnciuen~t~. 

Pu·Hd!'~<;lt' t"iMo
ctir.a do t!ar.co Jo 
Br.,sil t Et!t:F:Af'A,t~< 

pn-tl's iguais ao .,,_ 
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3. fxf'Ortar 30 Z do raturiiiiii?OtO 

ilnual ohtido coa a co:!lercial í~ 
n;áo de pr ergracas de c.omputa
deor dt~enwlvi~os no Pa:is, 
•t• 1795. 

• Sediaentar a c.&pacit~~o tec
nolósic:·. d~ Poi:s no dc-:s~rwo1-
Yilento do c:iclo co~pleto de 
sist~au optradonais abtrios 
•t• 1993. 

-DIÁRIO DO CONGRESSó NACIONAL (Seçlio II) 

3. t Cri ilç-~o deo f'll!'can i saos de fi
nanci'ilõlento para eipt~rtoç~o 
dt prosral!las de cosputador 
desenV(IJyidos por eapre~as 
brasileiras de capital nacio
nal ou por E-stas e• toopera
ç3o . co1 e~lPresas que n~o 
prtenchea as condi çfies do 
elo artigo 12 da lei nQ 

?.232t8l. 

PUZI 

2 ;mos 

3.2 Esii;ulo ãs e-nprl?sas brasilpi~ 2 anos 
ns de ca~d"bl nacioMI para 
que passe~:t a bUscar contrates 
de de-.sfnYolvir~~t·nlG ele- pro9r.a..: 
aas c! e coDPUtador no exterior. 

3.3 l1phnt~Zo !!e projt'to nKio· 2 anos 
nal, Julti-instl iucional, vi· 
sando capacitar e11presas bra
sileiras. d~ capital nacional 
1 atuarn no •ercado e-xterno . 

4.1 Criaç3'o e operacionalizaç3'o de 3 anos 
I ihho$ ác- rint.nc:i.a•ento <Ji~lrn· 
do ao desen11o1vi1ento deo ~is .. 
ttus operaciC:na:is abertos~ 
deosenv01vídos no Pais por h-
pre-sas Bras i !e-iras de Capital 
Nacional, de- •odo a aante-los 
COJPaiiveis coa as ültins 
"ers6e-s a nive-1 internacional. 

.4.2 l1plantaç~o de prograu ar.ti- 1 ano 
culado dê co:.PTas do: 9r."Y~r~ 
que assegure aquisiç~o ·pre&
nncial de ~i;:temu op~riêier-
nals obertos tot•l•ente dmn
wJvidos por e111prt.ns brtsi-
h·ins de capi tul nadoni1. 

AtEKITS 

-õrg~os deo 
6ov~rn0:. 

-Aqêrrci as 
d~ .fo~:~enio 

·En\idados 
de Clarse 

-fmrtesas 
·FUHCEX 

- õrg!os do 
Gove-rno , 

- l}gfncias 
dt f'oatnto 

' - Entidad•s 
d~ class.~ 

- Eapres:as 
.. Uniwrsi

dad•s 
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REmm 
CD~ 1/ILIJHS UIIGICIIfK,~{f(S 

!HIIO/lJ) 

312,0 
<SCTtFIP.fP) 

Custeio 

Custe-io 

26a,o 
<9HOES) 

Custeio 
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3.2.4 PROCESSADORES E PERIFÉRICOS· 
3.2.4.1. () DIRETRIZES . 

L Será estimulado o desenvolvimento de estações de 
trabalho, visando ao domínio desta tecnologia e à oferta: de 
ferramentas ao mercado. 

- 4. Será estabelecido programa conjunto entre indústria, 
usuários e centros de pesquisa para projetãr~ desenvolver e 
pro_duzir minisupercomputadores, inclusive seus programas 
básicos e aplicativos, com base _em processamento paralelo. 

5. Será criado programa nacional para projetar, desén
volver e produzir supercomputadores, inclusive seus progra
mas _básicos e aplicativos. 

2. Será apoiada a evolução dos microcomputadores que 
explorem intensamente s:Uas pOssibilidades tecnológicas e S~:'l 
arquitetura aberta, e dos supermicrocomputadores que ut1h~ 
zem tecnologia ou características inovadoras., tais_como: imple~ 
rnentação RISC, aderência a padrões, conectividade e facili-
dades de comunicação. - -

3. Será apoiado o -ctesenvolvi~nto de_ novas soluções 
para· automação bancária, comercial e de escritórios, que u~ili
zem arquiteturas abertas, aderência a padrões, conectividade 
e tecnologia no estado-da-arte. _ __: -

6. Será estimulado o desenvolvimento e produção de 
periféricos, de forma seletiva, co~siderando o estágio atual 
da indús~ria J!acional e as tend_ências teçnológicas mundiaiS. 

7. Será estimulada, no segmento d~ periféricos, a cOn
centração industrial, tanto- em termos de empresas atuantes 

_ como de tecnologias empregadas, objetivando oferecer produ
tos com qualidade, atualidade tecp.ológica e preços adequados 
p~ra ós -mercados interno e externo. 

3.2 .U .O PROCESSADORES E PERifÊRICOS . 
RlC\.iâSO.S 

MH!S ttm tem 4C[IÍ1IS ~~~ tau:as tG~! I C I CX!HTH 
m1Mv1 

1, Atingir cc;~pe-ti fr1Ji diiJP no 1.1 Criac~o tt o;:>~racional i:::aç~o de ( :mos -õr9~os de- 1.040 .o 
aercado inhrno eit_ ticrocC·Iil- linf,;:,s de riMnci-11-'lento visõn-· Gc·verno WiiDESl 
pu~dort-:: t ti\ !-upoer•icrocot:p-u~ do o de~rnvclvir~~rdo de- nov~s ~1'19t-nd115 tie 
tad?res, atf 1992, e. i:er1:1os gera~;6es de • i croco-ttPuta-dores Fc.unto · 
de .preço:. t qu_aJidade-, tendo e ~per• i crc collputlodc-re ~. -Eftt i d.flodes de 
COlO refE'rfncia "' niVe-is Classe 
internac ÍNJ:I is. 1.2 lns'hlac~o ,, 1 ab{!retõr i os 2 anos -nOHl 20$:,0 

para atuar~1 ~~ certitkã- -llniversidad. (SCT tf!IDCT> 
ç!o de C:N'Iftor1id~de e ~l'tâ.- ·Ceni;ro,. de 
1ises cot:parii:i:ívas. de proces- Pesquisa 
sadores e seus pf!'rif~ricos. 

2. ~tirrgir CO.i:.f'~titivi.iade- -no 2. i lmphnta-ç~o dt- pro-gra;~a coo- 1 ano -õrg~o= de Custe i o 
1ercado irrterno •• pi"DdUios · pentivo €-ntre usuãr-ios:, G:t'- GovernO' 
ÓP' Autoa:~ç~(• Bandria e Auto- v~rno, indüstría, bãncos ,. -Agências de 
taç!o Coterd<rl, ati 1192 e-• co11ircio par~ uti li:za·;!o r.le- Fo11ento 
·ierEIOS. df< preço- e qual idade, padrO'es: de co1unic'aç~o, inclu- -Empresas 
tendo COQ.O riê-feiêrrcia os ni- s:ivl'- o Serviço de Transft-ren- Brasileiras 
\leis internacionais. clit Eletrtinica- de Fundos. d• Capital 

ll~cioMl 

2.2 lllplantaçgo de prograta con- 1 ano ·Enl ídad., Custeie 
.;unto ~ntr~ Goo,o~rn(< e indõs- de Clu!'e-

tria,visando a adoç~o de ar- -BRISA 
quite-turas d& redes abertas ·ABHT 
elo tipt) OSitiSO, nos prodUtos 
dt auto1aç~o bancãr i a e co•er-
ela!. 

3~ ProJetar e produzir Eshç/31?5 3.1 ltpla-ntado !l'e prograaa coo- 1·ano -õrg~s de- Custeio 

de. TrabalhCt Ct~!i sistel!a (lpe- perativo entre universidades G"overJ..o 

racional aberto, até 1993. centros de pesqui~a e el!:pre- -P.g~nc i as de 
5a5 brasileiras: de capitel n~- foilrenlo 
cional ,para c corrPartilha!:íen~ -Ecprf-SiiS 

to de recursos e cons.truâa Brllsi !eiras 
de proiõtipos. -· •• Capital 

fiaci(lnal 
3.2 follf!rri:o a univ~?n:.ldac!'e~. cc:-n- 3 anos ~t!niversida- ~1ó,O 

trot ôt' p~s~u1s.a ·f npresas 'odes <SCltflffiCT 
br~sile-iras d~ <:apíbl nado- -Centros &e • FIIIEP) 
MI pua Pf'S-1\I!i!;a, -dr-~en ... olvi- r-es:quisa 
ltnto e produçfí Jeo eGuipa~:tel't" 
tos eo prograu!l- dt cotputador. 
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3.2.4.10 rrocrssnoms E PERIFcr.•cos 

IET!S 

4 .Projehr e prvd'u: ·i r processado-
res d~ alto dt>se-;.penho, co1 
sistema opE-racional aberto: 

a)de apl icaçgCI geral ,na faixa d~ 
aini!:upcrcotputadorf's,atti 1994. 

~)de aplicaçô~s e-specificãs, na 
faixa de supercotputadores , 
atê 1996. 

G. At;-1992,a-tingir co~petitivi
de no·aercado internou peri
féricos •1 ttro.~:~ec[hico,,parti
cularaente discos aagnHicos 
rigidos ou flexiveis, -illlpres
soraS seria is e fitas cartu
c:t:Jo. 

mur.sos 
i~EKJ!:S CR$ Hlln!ES 

(foliMil 

4.1 lt~plar1taç~o e- opera'<;go &~pro
gr,c,u.ctrorE-ratiiiJCJ entre Cf'n~ 

tros d~ pesquisa", univ(lrsida
dt-5, r-aprt5bJ ~ u~u~r i o5 qu~ 
integno os: esforços nas fases 
de projt"teo, produc~o ~ co~~oer

cial iZisç~o,na faixa de rlini
supercoflputadore-s. 

3 anos -ôtg~os: de 
Governo 

-A~J~nc i as àeo 
fo•ento 

-Ufl i ve-rs i dad. 
-Centros de 
pes<:uisa 

-Eepresas 

4.2 h11planbç~o e Op~rac;~CJ ~e pro- 3 anos 
grara n~ÍQna:l wtre centros 
de pesqt.tisa, universi~a.des, 

empresas~ usuãrios que- ini:t>-
grea os esforo:os nas rases d~ 
proJeto, produc~o e com-:-rcia
H:ioç1o,r.c hixo Jc- ::upc-r.coa
Pl'hdores. 

4.3 Criaç-~o de linha de rinanda- 3 anos 
lelito ao dese-nvolvi~ento de 
pr-ô9ràM5. (f~ coli?übdor ea 
a~bientes de processadores de 
alto dese1penho co• si.steaa 
ope-racianal aberto. 

5.1. Crir.çlío- e oPtraci~t-r~lin~~o 
de fi nane i aDento v i sando o 
Je-senvc-1vir.e-nto ~t nova' '9t

raçties de Produtos. 

S.2. Cr"illç~o -e operacional indo 
Je prograu conjunto-coi-ás 
nprens ,y i sãndto au&f'n~ar es
Cilhs de produç~o e reduzir 
custos, ir.clusive atrilvi.s da 

. reeostruturaç~o e fusgo ife 
tJpre.su. 

3 ano:: -õrgSos dt 
Governo 

-A~enc i~~ de
fo.,rojo 

-Entid!!de-s de 
.. Classe 

520,0 
<SCllfH[oCJ) 

SZO,O 
(SCitFIIDCTl 

1.040,0 
1SCTtF IHEPl 

166,0 
( SCT tF IHEP l 
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t8K3 IC IOR~MIU 

3.2.5 INFORMÁTICA EM TELECOMUNICAÇÕES 
3.2.5.1. () DIRETRIZES ' 

1 Será estimulado o_ desenvolvimento e produção de 
equipamentos de informática em telecomunicações e progra
mas de cOmputador específicos, para ambientes de redes -de 
computador que adotem soluções OSI, bem como ·serão fo
mentados os respectivos processos de ensaio de conformidade 
e interoperabilidade destes produtos; 

-- 2-- será f0ffieniado o desenvolvimento e a_ pro-dução de 
produtos que viabiliZem a implantação da Rede Digital de 
Serviços integrados- RDSI; 

3---- s-erá estiillulado ~ ãumento da participação de tecno
logia naciOnal no niercado de centrais públicas de comutação 
do tipo CPA-T; . 

4 Será estimulado o desenvolvimento e a produção de 
centrais privadas de comutação digital. 
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! 
3.2.5.1.0 IJ!fORHmCA EH TELrccr.liiiiCAC~ES 

nm 

1. Dispor de pr(lduios qu'!! ate-n~ 

da• ãs especHicaçlSes OSI!ISO 
p&ra redu de COIIPuhdc-re-J, 
locais é o~ longa distãnch, 
at! 1993. 

2. Dispor no Plh: -dC' produto' 
·para a P.edt Digital de Servi
ço; Integrados - RDSI, at~ 
1995. 

3. Ausentar -t participa;;:So tle 
'tecnologia nacional no !e-rca
do d• CPA-T püol ico, otõ 1995. 

ltiE$ 

L L E'st.abelf:ci~ento de ptd'is 
funciona:is que iaplel:ente• 
.ar-quite-tura .abe-rte b&,eeda 
eo OSI1ISO, Par> redos lo· 
cai,. e de longa distãncit.; 

1.2. Estabeh·ciaentO de- linhas 
de rcaento para desenvolvi:.. 
1e-nto t produç~o de· produtos 
OSI!iSO. 

2.1. Eshbe-ltc:i11ento de- linhu .Je 
:felen1:o par a o desenvo I y i
'e-nto e a produç~o, pc-r ee~ 

presas brasile-iras de capi
tal ni!cional ,dt produtos para 
a Rede Digital de Ser..,iços 
ln1:egri'dos .. ROSI. 

3.f. Destnvol~Jilento t produç:!() 
d~ (lquipaaentos para com:uta
do tipo CPA-T, co1 tecno.
Jogl;: nacional. 

3.2. Au1ento.da COIIpriitivi~ade 
du ctntrais CPA-T d'esoenvoi
Yidas e eroduzidas: no fit-5", 
inc1u5ive incfrrpot'&ndo fun
~~s RDSI. 

3.3. lr.;taarmto rrtrennc:ial na 
tquislç1o por tapre-sas es-ta
tais e• hvt~r d!! eapres:as: 
brasileiras tk c~pibl ntci07" 
nal que inoistu u dtsenuo1-
Yi1iento de tecno:logia de ctn
tr•ls CPA-T. 

3.4. laple•entar o prosra•• de 
. co•pontntinçlo do G:i5tu~ de 

Coaunicaç~o Te~:~pora1, nacio
nal - Tr6pico,vis:ando .a&pliar 
s.ua cotpetitividade nacional 
t internacional. 

RECURSOS 
mms m nu ms 

<HIIOI!Ol 

3 an~ -õrg~os de 
Governo 

-A,ênc i &5 lle · 
For&ento 

•ABHT 
-BRISA 

3 anos -Entidades 
de Classe 

-Eapresas: 
-Universidad. 
-Centros dt 
Pesquisa 

• 

Custeio 

312,0 
<SCT!FIHEPl 

3 ono.s -õrg!o-5 de 3i2,0 l1phnh~b .:ia IWSI 
6o1Jerno 
-Ag~nc i &s de 
Fosento 

-Entidades 
dt Classe

~Eiprtsa-,: 

-llniYersidad. 
-Ctntros dt 
Pesquisa 

3 anos -õrg:os de
Governo 
-Ag~chs d! 
fo.ento 

-Centros. de 
3 anos Pesquisa: 

<SCT!FIHE~l cooercial no Pais. 

lnvestlltnto5 sovtr
nallentais no setor. 

lnYestiunto rrin~., 
p-an pro•ovu ~'Jaen".:~ 

de co.Petitioilade. 
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3.2,6 AUTOMAÇÁO INDUSTRIAL 
3.2,6,1 0 DIRETRIZES 

das tecnologias de manufatura integrada por computador. 

1. O parque industrial brasileiro será modernizado utilf
zando técnicas aVançadas de automa-ção d~ manufatura e con
trole de processos. 

2. Será estimulada a capacitação do País no domínio 

3. Será estimulada a padronização de protocolos de co
municação para as redes locais, para automação industrial, 
baseados em padrões OSI - "Open Systems Interconnec
tion", bem como a instalação de centros de certificação de 
conformidade. 

3-2,6.2 < ) AUTON~CÃO IHDUSlRIAL 

i.Autll'nhr o r1ive-I Jl!' aut<'aac-3o 
industrial no Pais t• 30?. 
ate 1993, darr.:fo prefer~nc i a às 
s~luç3es locais, cC>a 'u"tilin
ç~o- de conc:E<itos de lhnufatu· 
n lnte9ra:da por Cof!'lpuhdor, 
11isando a 11oderniz.açJo do 
parque industrial brasileiro. 

t.l'!uae-ntar f"!!Clrla! a pr&Judo 
e atingir níve-is: &e qualida&e 
internacional pela indüstria 
de- autoJa.;~o industrial, atra
Yês. J-e- progr.a.a 11rticuhdo d~ 
tnccundas pe-Jas e1presas 
tstabis, ate 1993. 

PRiZO 

1.1 Cri aç~o dtt I i nha e-~peci a 1 df 1 an!) 
financia•ento para o !etor 
produtivo priv.ido, dt~stinada 
a rrognu ·ele- rt(lrgani:zaç;o 
da produc~o e aquisiç~o de 
soluçt:~s integradas de auto-
aaç~o industrial fornecidas 
por e;presds brasileiras de
capital nacional. 

1.2 Fonnio ã criaç3o t f'ortãlleci- 3· anós .. 
ltnto dto etpresas intt-9r aclo-
ns nacionais para f'orneci-
a,ento de soluc~es inttiradas 
de autouç~o industrial. 

1.3 lnstal'>!o d• quatro plantas- 3 anos 
piloto de 11anufrrturrr lnh·grrr~ 

d• por Co•PVhdor (CIII-Co•pu-
. ter lntegrated rtanuf'acturin9 >, 
para fins de pesquisa pre-coii
Pttitivrr. 

2.1 Progru.!!Çio .anual c~ encoeen- 3 anos 
óas, PE-las e.11presas estatais~ 
dt produtos de autoaa,~o in
dustrial fabricados no Pais. 

2 .. 2 Ehboraç~o dt tSPtcificades 1 antv ... 
para ;qui~iç~o de produtos fl3-" .,..... 
cionais de automaç:So ifiJus-
triat pelas· nprtsis es:b-
tols. 

r.mms 
m:m~ ttl mum 

CHIIBI!al 

-õrg!os de 
Sovtrno 
~Hgenc i as de 
Foliento 

-Entidades de. 
Chsse 

-EMpresas 
-llniversidad. 
-Centros de 
Pesquisa 

-~'9'SO! de 
Governo 

-llgfncias de 
Focento 

-Eipre'a:' 
Estatais, 
principal
lente dos 
se-tores ó@' 
Enorgi• Elõ
trin~Síd't .. 
rürg{a-, 
lrtr.'Sf'()rtu, 
()uiliU ! 

Pttroqui1ic1 
-Entidados 
de tlas~e 

-EI,resas: 
8nsi1tiras 
do Caplbl 
Haciontl 

31.200,0 
<BIIOES) 

468,0 
<SCTtfiHEP) 

7SO,O 
<SCT tfHOCD 

cu,teiC>, 

Custe-io 

.linha PSYE>cial dt• ti-
flilnc i a;a~rrto d;:.•Je c-::·· 
brir, ct .. ~dia, 60x·l 
do valor .do prl)gra~a 
de reorganizaç~o da 
produçi!ie< e- da ~oluç~o 
de auto~~ac~o DfE<rta-
da, incluindo 11 hard-
Hare11

, progr~tl:a •• coar-ubdor e- E'Mt~nha~ 

ria de arl ic.)ç~o. 

.Participaç:So Jo e~:~
pr~::rrr i aJo no 9erc-n
cia1:1ento e no apode 
d~ recursos adi c i o
na is para as planb~
piloto CIH. 
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3.2.7 INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL. 
3.2.7.1. () DIRETRIZES 

__ volvim~nto e a consolidação das empresas nacionai~ na produ-
ção de: · · - · · -

1. Será seletiva a política de capacitação tecnológica 
em instrumentação digital, visando atender áreas ~de maior 
expressão sócio-económica e/ou estratégica para CiPáí~ÇdeVen
do ser privilegiada a produção nacional destes bens para as 
classes de maior demanda, bem como a de classes que redun
dem em expressivos efeitos na redução de custo e melhoria 

instrtm!entação digital aplicável em laboratórios de pes
quisa, desenvolvimento e controle da qualidade industrial; 

equipamentos de teste automático aplicados na indUstria 
eletro-eletrônica; 

instrumentação digital integrável em redes de compu
tadores padrão - OSI "Open Systems Interconnection", vi
sando a automação de laboratórios analíticos, bem como auto
mação hospitalar, de laboratórios clínicos e de laboratórios da qualidade dos produtos e serviços nacionais. · 

2. Os órgãos e entidades públicas estimularão o desen- de qualidade em saúde. -

3.2.7 .2. O INSTRUHEHTAÇ<O DIGITAL 

~tns 

1.1luplicar, ate 1993, o nivel d• 
util izaç~o da instruaer.taç;" 
digital apl icive-t e11 hbor;.tõ
rios de pesqui~a, de~envolvi

lento e- controle da qual idadt' 
industria I, destacada111enit 
ClUanto dO uso ele equ i pal'li'ni:os 
d! te si: e autc•11át i c o na i n
düstr i• tlttro-eletr õn i ca. 

2.1\tlllerrhr, ai.~ 199'3:, u 10:.:: 
o nivel .de utilizaçA'o da íns
truunbdo digih:l vi,;a,ndo 
autoaaç3o di!' hboratõrios. ana
l iticos_ ~os setores qui1ic:o, 
p~troqui1ko, siderúrgico l' 

texti 1 , bn .:~~~~c. • autoB<rCi~D
hosPitalar., de laboratõrios 
c1 ihiCO!= t -de 1 aborat<irios C'e 
qualidade ea saüde .. 

1.1 Criaç!o d• linha d• financia· 
•enio áo. setor produtivo pri
vado para aquh:iç~o de solu
ç3es loclli! de instru•eni:aç~o 

digito!. 

1.2 A1pl iaç~o do tinanditRinto 
r-úbl ito li05 proJe-to5 de pes~ 
qui!a aplicada t desenvolvi~ 

1eni:o d~ ins.tru1entaç~o digi
til ap1idve1 n· laboratórios 
de pe-squis.a, desenvo1vir~ento 
t controle da qualidade in
Jus.triel. 

2.1 A•Pii.flçk do f"inanc:ir.•eni.o 
piib 1 i c o aos projetos de pes
quin aplicada e desenvolvi-· 
1ento ele instru!lent-ill;:~o digi
tal ini:egrãve1 t1 redes de 
coaputadores. 

nm IGUliS 

1 ;:no ~õr9~os de
SoYerno 

-Agencias 
de fo•ento 

-!ntidadts d• 
Classe 
~EIPresas 

~Universidad. 

1 ano .-Centros de 
Puqui:sa 

3 anos -õr~!os de
Soverno 
·As~nc i as de 
F010nto 

·Entidad'" 
dó Class• 

-EIPrtsas. 
-Universidad. 
-_ttni:ros de 
·Pesquisa 

mums 
mmms 
<HIIO/ll) 

1.560,0 
(~ND!Sl 

156,0 
<SCTtFIHEPl 

1G6-,0 • 
(SCTtFIHEPl 

CO~DICIOMnMTH 
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3.2.8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-DE IN-
FORMÁTICA . . . 
3.2.8.1 () DIRETRIZES 

4. Será promovida a busca pennanente da melhoria da 
qualidade dos serviços prestados e redução de preços, nas 
emrpesas prestadoras de serviços técnicos de informática para 
terceiros visando a satisfação das necessídades dos clientes. 

S. Será considerada a informação como um bem econó-
1. Será promovida a crescente participação do mercado mico, com valor intrínseco e· de mercado próprio e, como 

de prestação,de serviços técnicos de informática por empresas tal, deverá ser tratada como recurso estratégico e gerenciada 
brasileiras de capital nacional. eficientemente como os demais recursos económicos. 

2. Será estimulada a formação de empresas brasileiras 6. Será assegurado que os serviços técnicos de informá-
de capital nacional prestadoras de serviços de estruturação tiCa referentes às informações estratégícás govérnameri.tais~ 
e exploração de bancos de dados. . vitais para ·a: institucionalização das açôes do Estado~ serão 

3. Será estimulada a formação de empresas brasileiras gerados e controlados pela administração pública, devendo 
de capital nacional cuja atividade principal seja a prestação os critérios de caracterização e disseminação dessas informa
de serviços de manutenção e assistên~ia técnica de produto~ ções ser regulados por normas específicas, com a aproVação 
de informática. --do CongreSso Nacional. 

3 2 1.2.0 Pr.ESTiltZIJ Dé stt.tJICOS Títi11Cn5 tiE lllf[•i.!I.:JICI\ .. 
tW!~)!I1 

ltDS 1(1[5 um tmrrs tr.~ Jlltr.ots . n~1t1m~1a 
u:mm> --

t. ilu1cnbr 91'~'-MiOJ~untc ~ póll"• u u~~-~r~(;~l) f icplu<'flt~;'o Jt 3 ~nos ·l.:r9. d~ Gw. Cu~ttio 

tic:ir1clo rtlttiv• do 'dOI' pre]rut .!~ trt~tul•'~ 'JIW~r- ·il~~llciU olt 
priOJJJo- nos nrViços tCcnicc-t naNi'lhl.vi.nrdo, trtf'~rrn- forer.to 
•~ lr.f•r•&tiu t~ht-rltctnd~- ci•l•~!"Jlt, a crmtr•hçJo •• -ll~EP 

u rt<~.u1sitos dt quilid\Jf • !:fNiço.;. tic:~icos àt inford: -ll~rfHI 

rnço, 1U 1'JH, fXC~tu~ndo-st Uca h UPrt'U fr1Ylch.5 lr•M ·hp.Eshhis 
u atittidadts "' ~iis n $11riras: d~ urihl nacional. ·(nt.de Chs. 
intoruç~u r~wolvidu nju -Er.r. Bras. 
tsstnclais i institt.-:::i~nali~~- tapUf:~c. · 
do .lu. ades dt Est1Jo t ofi-
d~ I jnt~jd~dt-, I fid~di~r.i· 
dadt t o si4Jilo d&s infOfli" 
ç:6u ujn ,, sua txclusiva 
respOMil>i l, idJdr. 

2. llu.enhr signiricatiu•~~ntt 2.t [liwltaÇI1- du basu dt ,,. 3 II\OS • ór!~Gos de Cus trio 
• DIJun ~r urvlços de ccn- tk!s tisror.i~ris f'~r~ act:Sso 6ovuno· 
J'Jihs olt lnhr.,.ç3u "'U~ uti- pU!olíu,ttr.wts dr cttilo,os • A9tndu 
lilu ticnlcas dt !oanco dr da- t outros instru~entos. ri~ founto 
tio$, Jc Yl.ltotuto t <lt unst"" - M EJPrt-SU 
tn tlftrõnka, entn cutru, 2.2 Di!m ln~~1o das hses Jr Q-· 3 lf"IOS 8ruilti-
t oUvtrsftic1r ts inror•;ç~u 1icls utrut•.~rKu t untiolu ru dt Ctr.:ttio 
itsfoafu!JS; "affms. --· Hlo Poder1'ül:.lico,·im:lvsivt"" Capital · 

•tnvts de crotut6 co• bprt· -ll&c:IODal .. 
111 l'ri'JadfS, resreihdco!" " ... 
trlllCfrlu dt t<iuidade rli!-liu 
M KfUO b iflf['f"IIIC~U • 

· ns~archunt~ dliS custos tii· 
•Jite>s cn sua orgl!lindo. 

2.1 Cri~;lo dt 1\nhu. df r! une ia- 3 anos ~~.o 

•rolo pan o GesermluiuAtó (~TifiiiEP) 

t a ts-tr:ututtGI"., d~ slstttu 
it lnfornç!o "' uti11m .. 
tknlcu ole ~tneo d~ d&à~s ,Jt 
Yi.feottxto t dt I!Mi'iU tlt· 
trõnlc&, entre outras. 

1~~ 2.( Eneatifi>,r.tnto dt lt?ishçh 
.. 'tllt.rt1ulnentt- • .cbni(.Í.r•-

dt t .. rudmirl_pdo dt ~ 
CUier.W!, t acti"Ws ~f inhru-
d,, • 1hilo • t r··h·~d~~.:fr. 

). JH,;tir sllLsti~~Cial~ent• .. 3.l hhL~1td•tntc I!«' tt "'- 3 lfl(l~ .. 6rgtos dr eu~ttlo 

tl'"os dt auistMcia t •~ gn1a tdittrh.fto -:lo ~~tno -M tt~~t;t~ (tcn.ru "' inrot~Uio, ViSU..fGI • C«•tU(i;lll Jt Ht• ·úntsu 
&ti U93. Ylços it unuu .t!' ••rolrhn- b'Uhi• 

d• indtPftllentu, uh!ttlt· -Ali(P 
ttMo--st ,,.,i situ .lt ~ali- -.,..., 
illt t pnu. •b.p.tn• 

· it C.p,friC, 
.. blUd1.lts -4toChsn 
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3.3 PESQUISA E DESENvOLVIMENTQ. . .. ~. . .. 
Entre as razões do acelerado ritmo do avanço científico 

e tecnológico do ·setOi" de informática, ellJ. nível mundial,_destã
cam-se os investimentOs':rD.aÇiçoS eri:i·pesquisá e desenvolvi-
mento de novos produtos e processos. ~ __ 

Nos países oom indústria de inform~tic~_-mais a·va!!ç-ãda, 
os governos têm tido uma participãi;ão signifiCativa no ·aparte 
de recursos para as atividades de pesquisa e desenvolvimento 
realizadas por empresas e consórcios de ·empresas, devido 
aos elevados custos e riscOs envolyido~s, princípalmente na 
fase de implantação dessa indústri;t. A medida em que as 
empresas se consolidam, cresce a partici{iaçãó' relativas dos 
investimentos privados nas atividades de pesquisa e~ desenvo_l

. vimento. , . . _ 
Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento do 

~ setor de informática no País, é fUndamental o aperte de recur
, sos governamentais à pesquisa e desenvolvimento, tanto bási
ca como aplicada. Nesta última, o apoio do Estado deve s~ 
direcionar preferencialmente para projetes de pesquisa e de
senvolvimento empresariais, dando prioridade aos que con
greguem diferentes empresas, universidades e centros tecno
lógicos. · , ~.~ ... ,, 

Adicionalmente é de grande importância que a açãO -do 
GOverno no suporte à pesquisa e desenvolvimento, especial
mente através das emrpesas estatais, contemple enc~niendas 
didáticas de produtos de alto risco. Essa medida impulsiona 
a ponta do processo tecnológico, dando oportunidade a que 
se passe de protótipos a produtos establizados, com caracte
rísticas inovadora e que possam competir no mercado interna
cional. 

Considerando a capacitação nacional já alcançada, as con
, dições do País e os objetjvos estabe_lecidos neste plano, são 
aqui definidas áreas tecnológicas prioritárias· pãr"a--ó-investi-
mento em P!D. . . . . , -· . . . 

O apoio às atividades de P tD nas _áreas teCnológicas priori
tárias, visando a otimização do uso de recurso e melhor acom
panhamento e avaliação de resultados, deverá 9co~er, prefe

. rencialmente, no âmbito de programas integrados, elaborados 
com a participação das empresas, instituições de ensino e 
pesquisa e órgãos governamentais. _ _ _ 

Os parques tecnológicos brasileiros, congregando empre
sas emergentes e, universidades e centros tecnológicos e dis
pondo de mecanismos de articulação entre eSsas instituições, 
têm demonstrado sua relevância para o desenvolvimento cien
tífico, tecnológico e industrial, notadamente no setor de infor:
mática. Essas iniciãtivas deverão merecer apOio governamen·
tal para seu aperfeiçoamento ·e disseminação. 

. Os programas internacionais de cooperação científica e 
·tecnológica, no setor de informática~ têm se :revel~do impor-

tante instrumento· para a capacitáção naCional, pelo que deve
rão ser mantidos e aperfeiçoados, coma adequada alocação 
de recursos por parte do Governo. -

3. 3.1. () DIRETRIZES 
L As áreas tecnológicas prioritárias para pesqUisa e de

senvolVimeilto São: 
- . aUtomãÇão de" processos prOdutivos (industriais, agríco

las e agroindustriais); 
. processamento avançado de sinais (por ex.: técnicas 

de computação gráfica, processamento de imagens); 
. programação avançada (por ex.: técnicas de inteligência 

artificial); 
. engenharia de software; 
. redes (equipamentos software, protocolos) padrão osr

"Open Systems Interconnection''; 
. processadores de alto desempenho (por ex.: arq uiteturas 

paralelas); 
.. fuícroeletrónica (com ênfase em circuitos integrados 

avançados MOS, bipolar, de arseneto de gálio e optoeletrô
nicos). 

2. O Governo, através de suas agências de fomento 
e empresas estatais, dará apoio às atividades de pesquisa e 
desenvolvimento; preferenCialmente através de programas in
tegrados, envolvendo empresas e instituições de ensino e pes
quisa, orientados para as áreas tecnológicas prioritárias. 

3. Os centros de pesquisa controlados direta ou indireta
mente pelo Governo, como o Centro Tetriológico para Infor
mática - CTI e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Telebrás - CPqD, deverão desenvolver,_ em articulação 
com outros centros d~ pesquisa e instituições de ensino supe
rior e empresas, pesquisas que apóiem o desenvolvimento 
da informática brasileira, notadamente nas áreas tecnológicas 
prioritárias. · 

. _ 4. O governo dará apoio à pesquisa básica e promoverá 
o rc!aparélhãmento e moderniZaçãO dos laboratórios de pes
quisa das universidades e centros de pesquisa, bem como in
centivará a criação de laboratóiios ~~inpiesariais voltados para 
as áreas tecnológicas prioritárias. 

5. Deverá ser estimulada a concentração de esforços 
·-na- implantação e consolidação de parques de alta tecnologia 
voltados para o setor de infOrmática, envolvendo empresas 
e instituições de ensino e pesquisa. -

6. As empresas do setor de informátiCa serão estimu
ladas a aplicar parte de seu faturaroentq em Jl&D, preferen

- cialmente mediante_ associação com outras empresas, universi
dades e centros de pesquisa. 

7. O poder de compra do Estado deverá ser usado como 
suporte para o de~envolvimento de projetas de empresas brasi
leiras de capital nacional. 
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3.3.2.0 PESQUISA E DESE11110LVIHEHTO 

METIS PIIZ8 

P.ea1 inr .;tiVidado?s. de pesq•Ji~ 1. i 
sa e óeHnvolvil1t<nto e11 $t>9-
aentos ava_nçadoS. das ãreas 
tecnológicas rr·iorit~rias, M, 

ã1hito de u~~; P'rogrna Integra-

PlaneJal!'r,to, acN:~panhal!lento 3 anos· 
t avaliaç~o das atividades 
do progra1a integrado. 

do, •t€ 1995. l.2 Fo1ento a projetos de pesqui· 3 ;,nos 
sa t desenvolvi cento ·no ãlilb.i-

2. f1planiar E" de!f.nvolver par· 
q'J~ tecn<'l6g i c os, v o 1 h dos: 
p11ro o ~etor- deo inrors:ãtico, 
att 1995. 

1.3 

to do progrãna integrado. 

Rra1 iz:8ç!o .Je pro<Jrc•cs de 
coo~raç;o cientifica f. tecM 
no1iigin cc•!.\ QUtrC<s pai ses 
nas ãreaS tfcnolõogicas prio~ 
ritãrias. 

3 ano~ 

1.4 noderrtÍiaÇ~O e ÍIPlói'ttiiÇ~O 3 anDS 
de laboratõric•s, ea institui-
ce:es de tnsino e ))f'squi~lr,t'D 
consonãncia co1 o progra~a 
integrado. 

1.'6 l•phntaçSo de Centro (!.) de 3 anos 
Supercolpuhç3o ,par a pesqu i-
n t d~sen .. ·olui•ento n;,s 
lrtas tecnolôgicas prioritã-
riu. 

1., Consolidaç;o tc operl!dio da: 
Re-de fiaciona·l de Pe<squisa -
RHP,· int~rligando institui
ç~es de ensino e ptsquisa, 
nacion~is e estrang~iras. 

3 anos 

1.7 lephnhç!o e aperf_!i.~;o.Hfl't- 3 enos 
· to dit capac: i dadt> de Pt-squ i sa 
t deosenvolvil'lento et iodes as 
npres.as produtor lS d~ bt-ns e 
~>rtsia-dc.ras eh~ seniços: -c:~t 
inTcraâtica:, t't ar\icull~;,;o 
(O. univtr~idacft' t ..::tr1i.ro5 
de- pesq,uisa. 

2.t: l.lefiniç~o ~ aperfE"içoaltt-rllo 
de :etan i S\\OS, recursc's e 
in,.tru~('f'ttCO$ J~,o i" p&ro a 
iaplêfr.taçgo de parquEs tec
noló9icos, voltados para o 
setor de inft-raãt ica:. 

1 ano 

2.2. ncoiiPilíl~a•ento e apoio á 3 anos 
i!!:F>hntado ~ iiO d~:-senvo!yi-
nnto dos parques 'tecno1Õ9'1"' 
cos, voltados para o sttor 
de- il'lfor;ãtica. 

RECURSOS 
6[.(HTES CRI Mllllõ!l 

<niii/IO) 

ldrg~os de Custe i o 
Governo 
-Ag~nc i as de 
Foatnto 

·EfiPresas 
-Entidade; ·2.310,0 
d• Chm <SC!tFIHEP, 

-Universidad. fHOCT ,CHPq) 
-C•ntros d• 

312,0~. 
<SC!tCIIPq) 

1.218,0 
(SCIIFHOCT> 

476,0 
<SCTICHPq • 

fNDCil 

312;0 
<nEC,SCT • 

tllPql 

200,0 
<SCTtflllEPl 

·õrg~os de- Cus.tt i o 
9o;.•erno 
-lh~nciu dt 
Fo11ento 

-(ntida:cf~5 

de Classe 
·Er:wresas 
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3.4 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECUR· 
SOS HUMANOS . 

A carência de recurSoS humanos, em todos os níveis, 
em quantidade e qualidade, tanto para pesquisa e desenvol
vimento como para a produção, comercialização e uso, cons
titui um dos principaiS pontos de Vulnerabilidade para a Polí
tica Nacional de Informática. De _modp a enfrentar estç proble
ma será necessário esforço ii:J.tenso do GoVerno em várias 
frentes, com a cooepração da iniciativa prlvãda. 

Deverão ser fortalecidos os centros de ex~lência _que 
atuam nas áreas do conhecimento vinculadas_à i_nformática, 
bem como apoiados os grupos universitários emergenteS .. Tal 
apoio governamental deve estar condicionado à efetiva avalia
ção da qualidade e resultados obtidos dos programas desenvol-
vidos por essas instituições. __ - __ 

E fundamental, também, intensificar-se a fOrmação de
especialistas? mestres e d_outores~ particularmente nas áreas 
prioritárias deste plano, com vistas _às atividades de P&D e 
de docência. Será necess_ârio,_ para -isso, ampliar a disponi
bilidade de bolsas de estudo para formação no País, e no 
exterior, garantindo-se os adequados recursos. Além da for
mação acadênica, as bolsas de estudo, no: exterior, devem 
contemplar estágios, cursos de especialização e participação 
em projetes. : _ . ~ 

Paralelamente, será necessário promover atualização ~Õ.r- -
ricular nos diversos níveis, visando a formação de usuários 
e profissionais do setor de informátiCa de maneira a9-eq"YI.!da 
à realidade do País. · 

Os recursos humanos de n.ível.médio são de capital impor
tância para o setor de informática. Portanto, o governo e 
a iniciatica privada devem enfatizar o apoio a escólas técnicas· 
federais, estaduais e municipais e a escolãs profissiOnalizantes 
do _tipo Senai, Senac e C!)D.gÇeneres cujos cursos sejam de 
interesses para produção, comercialização e uso d_a_informá
tica. 
3.4.1.() DIRETRIZES . . . 

1 Será efetuado investimento ~gnificativo do Govemo 
na formação e desenvolvimento de recursos humanos, em 
todos os níveis, de forma a atender às necessiclades profis
sionais dedicados ao uso, produção, comercialização, P&D 
e dormação de recursos humanos em informática:. 

2 O Governo providericiará a desseminação de informa
ções sobre o mercado de trabalho, visando subsdiar o planeja
mento para a formação e desenvolvimento de recursos huma-
nos em informática. - ·- -

3 Serão ampliados, anualmente, os recursos para os pro
gramas de bolsas de estudo (CAPES, CNPQ e RHAE) volta
dos para o setor de _inforináfica. 

4 Serão fortalecidos os centros de excelência de ensino 
-e pesquiSa existentes ·no_ País, voltados para informática e 
áreas correlatas, bem como apoiado o desenvolvimento dos 
centros emergentes. 

5 Será facilitado e intensificado o intercâmbio entre iÍtsti
tuiç6es de ensino e pesquisa e empresas voltadas para o setor 
de informática. _ 

6 Serão_ disseminados recurs.os computacionais no segun
do grau, para que os alunos deste _nível man_t~enham contato 
com essa tecnologia, despertando o interesse para as profis-sões 
legadas à produção, P&D, comercialização e usa _de bens 
e serviços de informática; 

7 As empresas de informática deverão desenvolver pro
gramas de formação e desenvolvimento de recursos humanos, 
preferencialmente de forma cooperativa, envolvendo universi
dades, centros de pesquisa e esColas técnicas. 

8 Serão estimulados programas de reciclagem de mão-de
obra de empresas que adotem sistemas de automação-; de 
modo a garantír o aproveitamento dos funcionários rias áreas 
automatizadas. 

9 Serão apoiados instituições de ensino técnico tipô Se
rrai, Senad e congêneres, para que promovam cursos profissio
nalizantes, voltados para produção, comercialização e uso de 
~~orm_átíca, notadamente nas áreas de microinformática, pro
gramas de computador e automa_ção industrial. 

1 O. O Governo realizará revisões e adaptações nos cursos 
de graduação e pós-graduação, periodicamente, de modo a 
adequar os currículos âs necessidades educacionais e à fohna
çãó de profissiOõaiS para ãs atividades de projeto, uso e produ
ção de bens de informátiCa, bem comO para área afins. 

11. O Governo providenciará a criação de novas áreas 
de especialização, em campos do conhecimento cuja interface 
seja necessária para o desenvolvimento da informática nas 
áreas seguintes: -

a) riOVas Tecnologias (mecatrónica, biotecnologia, novos 
materiais, quCmi~ fina, êtc.); 
_ b) Área Social (saúde, educação, econoiÍlia, sociolOgia, 

ergonomia, psicologia, direito, etc.); 
·c)- Avaliação_ dos Impactos Sócio-econômicos;-
d) Qualidade e competitividade (comércio regional inter-

no, comércio exterior, etc.). -
12 Será estimulada a formação de recursos hum.anos 

em prOgramas de mestrado, doutorado, e pós-doutorado, no 
País e no exterior, sendo que os profissionais oriundos destes 
programaS participarão do esforço de crescimento e de moder
nização da informática, através de cónsultorias, cursos, pales
tras junto a empresas, 1,1niversidades e grupos emergentes de 
pesquisa. 
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3.4.2. () tÔRilAC.i\0 E ~í::SDlJOLOím:iiTO r:E F:ECLiRSOS Hl~~~I!QS 

mu:sos 
IETIS AÇI[S PRIZI mms COI HllF.HI mmmsms 

<Hn!O!IO) 

1.Consol i dar e- expandir os cen- 1.1 Consol idar;~tt ~ reiotJrço dos 10 3 ilnos -ór9gM de 614 .o 
tro,: d~ c~pec:i'hoo:;o c!t rec.ur~o~ rro'9riiMS. ~e •~stra-do e 3 ;. Governo WEC;Cr:PF.S) 
huiianos n.iS ~rea: tecnolõ~icas doui:orado en ini<n~tiC;) exi~ -AgCnc i as 
prioriHria~,po'rll 11-tc-nder ;, tconte~ roo Ptl i~ ,u·d i errtot' con- dt< Fo11en'to 
duandos de prof i ss i oh;. is qua- cess~o de recursos financeiros -Universid. 
lific~dos para en!'·ino,pe!!Qui,,, t bohu Je e-::tudos. -Entidôdt:: 
ir10ViiÇ:C1 tecru)lcigica eo is ne- d,Class• 
cessidades d.:o PfSS.(Ia} pa-ra ·o 1.2 lnphntàç~o de 5 novos progra- 3 anos -Eilrresas 4>0,0 
seotCtr produtivD privadO~ para 1as d~ ~estrado e 3 de douto~ (HECtCili'ESl 
os organis•os governantnhi5. ndo fD infor!lãtic.a,prtftrf'n~: · 

cia:laenie e• ãreas tec-nolõgi~ 
cas priCtriUrias &inda ngo. 
atindidas pela põs~graduat;~o 
no P.r~is, · [ledi ante a cttnces::.~o 
de rettrrsos financ.etros e boi~ 
us de tstudos co• POÜ'OCioiJ 

d~ de-senvolvir.er.to. 
1.3 llplellenhu;3o de prergn!HI~ es- 3 an01 e.e..~ 

pedais de foraaç~o de- cl ien- <HECtC~PESl 
tth para a pÕ5~graduaçS:c•,ee~ 
diante i conce-ss~o de 200 f..t-1~ 

~ .Ju d~. inicfaç!o _ ci~n.tir.ica _ 
no Pais. 

1-4 Conms!o d• 640 bolsos por 3 anos 868,4 
ano u progra1as de ~estrado (SCTtCfiPq • 
t doutorado, inclusive ea ãreõs HECtCAPES) 
afins ã infor1ãtica. 

LS 9Poio a projei:Qs de [(t0f'('ri'l:~ 3 anos 23~,2 

ça:o técnica nacional IYOU in- !HECtCif!'ESl 
ttrnaciona-1 ~n~oiYendo O'- cur-
SI>$ d• r:esir ado, doutor ado t 
instituit:6es especializadas. 

2. Cap-ocitar oeo!-poeoci ol istas p.ara 2.1 Oferto -de oporiunidode~ doe- e!!~ 3 enoz. ~C:rg3o!l de H,9 
c set(lr de- infor~ãtica nas pecialfzaç~o pa-fa 2.000 pro- Soverno (MECIC~PES) 

irus gerenchl, tecnica • rissionais,voltadop~parâ' o se~ -~g;ncias 

docente_ ter -dt inforPJ~itrca nas ãreas de- fo~~;ento 
qertncibl,urhtin'J e- aoderni- -Centros Oe 
UI~C &• rr('lob~:~, ''"díant" Pesquisa 
a.poiC'I âs in~t •• u .... t>e~ Jt tiJS.i- -i.!niv~sid&d. 

no tuPPriC'f • .,., t! tr;,.•tun:r;1o -fntidados 
4e cur~s tc~t>f"r i'dt·s. di!' Chsse 

-[lflfens 
2.2 ~e-rfti.;o.uento dt ticni!bS t 3 anos 700,0 

docentes, atravfs d{'l visitas, (stTtRHílfl 
no Pais t no exter i« ,MI ttoi)O 

atrwts de profe-HorH visi-
hntu do tlctuit'r .~art ~tivi~ 
dades. de dodncia e pesqUisa, 
dt 11odo .t atingir SOO e-5U'1ios 
ou visitas por ano u infor~~-
ticl e- ire-as arins e- contrata:~ 

do de 30 pesquisad(rf'es. es-
trailge-iros. tspeci-ê!l ishs •• 
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3.4.2.0 FC·RII~ÇAD E DESEHl'Oll'IHEHTO OE RECURWS HUih\iiDS 

nmm~ 
WHA$ ems fRIZI mms CAl HILfiHS COKB IC IOKfiKTIS 

tecnologias avançadas t~l in-
ror1itica Para univtors.idades 
f centros 4~ pesquisa. 

2.3 Ofert• M <BD bolsas paro ••- 3 •anos 72,8 
tagiãrios. C.OI?Ielentare• seu <HEC;CAPES) 
trtinnento acadt11ico em ati-
vidades de P&.D ett inf(lrzãtica 
nas tlpre-~~5 prived&!t e- õrga-
nisaos govern6aentais. 

2.4 Capacitaç!o • michg•• d• 3 anos 156.0 
100 itcniC05 de nrvel !-UPt- <SCTICHPq) 
rlor, ea progranas de. qualida-
de t txportaçSo e• inforeãti-
ca. 

2.S Criaç!o de progrou d• atual i- 3 Ml9S 124.8 
zaç~o de 2000 tecnicos de ni- <SCTICHPql 
vel superior para ãi:uare1 ea 
prograaas de infor~~;itica so-
cia1 <saUde, tnMporte, jUs-
tiça t s~ui-&nçe púb.1iu,tntre 
outros). 

2.6 Atual iuç!o teõricg.tprãtica 3 .;nos · Custeio 
de- 300: profis!-ionaü d! !nge- 7,8 
nharia eletrõnica e de cren- (SCl;CTI l 
cilJJ do COipt.rbçSo, !I pro;je-
to de circuitos integrados .e 
respectivas rer'raaen1:as, in-
clusive atraves de tecnicas 
tipo 11Pro.;eto tlultiosuãri(I.S." ~-

3. bpliar, ea 20z ao ano,a ohr- 3.1 loplantaç'- de prograoa k de- 3 anos -õrglos de 62,4 
ta de- ensino técnico pari'! as se-nvolvi1e-nto de recursos hu- Soverno (SCl!CIIPq) 
&rtts d~ prod'u~So e de- U50 d3: .anos pM"ao o setor de infora.S- -Agtnc i li:!- ~e-

inf'ortàtica:. ti e> no SEHAI. fomento 
:L2 Crladt~ e-- inshhÇ~o <I~ cur- 3 anos -Entidades de Cu!> te-i o 

sos iécnit.õs, no siste~:~a for- CI asse 
ett "eo eMinl), P6f"O • tona- -bprc-~u 

ç!Oc 4f ;~o-1:1tt-obra r ar a o s~ 
tor de- infonitica .. --- -

t (:r1,tr 01' ~l<h'~" ,._.w-a .tprwtf· .C.t E's:t~ltciatnto •• progrl .. 1 ... -õrg3"os de Cus1:eio 
t....,\o do$ ftC....riCIJ buunos aa: que hcil i te " contrata,~o Gov«no 
de nivel dto põs-graduac;~o,pe-lo de pessoal de alto nivel r-elas -ll.géncia dt 
a..-cado de irobalho do .-ior do e•Pre-s.as, instituiç~es de- en- Founto 
inforaitica. sino- e pe-squisa. -Entidade-s 

(.2 !siobeleci•!11\o Je progra- 3 ilnos Costeio 
n para: profissionais QUE' te-
nha1 cursado He-sindo, Doutc-
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S. Ca?acitar recursos hu'lant<s no 
do•init~o d~ tei:neol~io da in
forlãtica educativa, p;:,ra a 
cond'u';iSo Jt .en,.ino e pes
quisa, no ~r.bito das lnstitui
ç~es de- ens.int~~ do Pais. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) 

mums 
I(IE$ P8àZD !HNn:l tn! Klli/Grl 

<mntm 

ndo ~.Pôs Doutorado no exte
riCir, para atUc.ru COIII) con
sultores e proressores ad-hoc 
JuntO' o tllpresz.s: unlver,itit"J· 
des, centros de pesquisa, es- . 
peociahente apoiando grupos 
.eae-rgentes. 

~.3 Apoio tticnico .a projetos de 3 anos 
aproveitamento de recursos hu-
lêmos quando da ·insta1 a~;3o· de 
siste-aas dt ãuto~ta,$o ir.dus-
trial. 

5.1 h;plantaç~o de UI Forograt~a de 
tft-,envolvillenlo de re-C-Ur$0,. 
huaanos et í nfor1.H i c a educa
tiva con'ttndo: 

a>cursos de espec i a 1 i ZIH;~o ou 
·aperfe- i çeo.:u~ento; 

3 anos -Agénc i as 
de rounto 

-Escol as 
lêcnicas 
Federais 

-St:Ollt· 

bkurs:os de 1estrado e doutorado; 
ciestãgios ea infor1âiica educa

tiva. 

5.2 Mualizac~a de 7.eoo profes- 3 an~s 
"res e iêcnicos que a~u.a• ncs 
süte11u ~e tnsino de 12 t 22' 
!afiiUS. 

5.3 Esrecia1izar.~o em inforaã.tica 3 aOOs 
tducativa de- 1500 profe-ssores 
t iiicnicos que atuaa no siste-
n d~ ~nsino de 1e e 22 graus 
de Educa,lo EspeciaL 

5.4 tlrticul'ar;~o entre organ.is•os. 3 ~nos 
nacionais e internacionais 
pan obtenç~o e distrihujç~· 
de bolsas_ de esludot Parr. os. 
cursos de foru!f~O d~ recur-
sos hu•~mos na irn de infor .. 
aitic:il tducativa:. 

S.s l•p1antaç~o- de cursos de us- 3 anos 
'\rado t dwtorado e• inrorai-
tict tducativa, n du&s insti-
'\uiç~e.s de ensino :!UJ>trior 
trasileiras, a: Pirrtír da qua-
l ifica;lo de .sa docenlos no 
exterior, u nive-1 de douto-
rado. 

-SERAC 
-SEHIII 

156,0 
<SCT!CHPq) 

260,0 
<XEC,ÇAPES) 

'~os.c 
<HrC!CAPES) 

Cuiteio 

Custek 
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l 

A parilcipaç~o d~ 
Uni iio rtprc-~en'h 70:i: 
do ualGi do pr(L._ietc. 
Hs.siD,St.tll itF'i~nü;ç~c· 

ricol condicic·nad<J a 
ncursos de .:C~ntr <!Nr
iida dos Eshdos. 

~ p;rth::lpõ'~ da 
Uni ~o repre-s:erd.a 50:..: 
Jo volor do p-r('jei.o. 
Assi•,sua ilrdani:a!;Zo 
fie~ coodic.ionttdll ~ 

recursos de- contr apar~ 
tid!; dos. Eshclc•S. 
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3.4.2.0 FCF.MACÃ~.E DESEI!~OLUIIIEIITO DE RECt•RSOS HllllAIIOS 

tmms 
ltT6~ A(IU fMZI mm c Ct~ llllliJ{f; tmltiGMmH 

<HAIII!Ol_ 

6. Cri!r si!te&a F-an as!e-surar 6.1 lrpolan\aç~o d1 Coli_is:sSt~ i11te- i aoo Cust~io 

condiç~es de reciclasea da grada por represe-ntarrte-s do 
do-de-obra 1 str I ibtrerda n Go!!ern~. Sindicatos t Univer-
consequ~nc-i a de projetos de sídades co1 a finalidade de 
autoa&ç!C' indu!=tríal. phn~Jer, prC'gre.ar t nor•eti-

:zar as açõ~s a s~r.ell executa-
das par 1 cu~r~pr i 1ento dà ltta. 

7. Do{ar C!o!!: cursos ode Pioce::!=D- 7 .1. Aqui.sido. Je-, l'rO linillle<, UI :_t -BI"ICI:S - KEC 2.000 
1ento di?' Dados d<6 llniversid'a- siSten C(ll.IPUtacional cogpJe- ..;.. Universi- <HEC1CAfESl 
des fedenis de sisteoas cou- to, dt 9rande porte, Para ca- da-!es Fe-
putp.ciooais. e equiPa;ei"Jtos ne- da Universidad.e Fe-deral coa derais · 
cessiirros aG ensino ·e ã pes- ttJrso de processaaento de da-
quisa naquelas instltuiÇõt's. dos, destinado ·ao ensino e ã 

'PfSquisa da instituiç~o. 
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4. APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS 

. A _Política Nacional de Infonnátie3. consagra, eôtre seUs 
mstrumentos, a instituição de regime especial de concessão 
de ~a:ntivos trib~tários ~ firia-riceiroS, em favor de empresas 
brasilerras de capttal nactonal. Esses incentivos destinãm-se 
a? crescimento d_as atividades de informática, dirigidos à capa
atação tecnológlca, bem como- estímulo à redução d~ custos 
dos produtos e serviços, visando alcançar competitividade in
ternacional. 

Nesse contexto, foram instituídos incentiVos -fiscais ria 
Lei n' 7.232/84 e na Lei n' 7.646187, bem como constituídos 
dois fundos especiais para- promover O-desimvofvíiDe-nfo da 
capacitação nacional nas atividades de informática: . 

• Fundo para Atividades de Informática- FAI criado 
pelo Decreto n' 84.067/79, alterado pelos Decr~tos n' 
84.266179 e n' 87.980/82, nos termos do art. 172, § 2', do 
Decreto n' 200/67; ~ ~ 

• Fundo Especial de Informática e Automação~= FEIA 
instituído pela Lei n' 7.232/84. ' 

Apesar desses incentivos fiscais, na vigêilcia do I Planin 
terem sido aplicados de forma restritiva os resultados indic~ 
s!la relevânc~i~ como ~Sttumento para~ consecuÇão dos obje
tivos da Política Nacronal de Informática. 

Por insuficiência de recUrsos, o FAI limitou-se apenas 
a dar suporte financeiro à instalação e às atividades da Secre
taria Especial de Informática- SEI e do Centro Tecnológico 
para Informática- CTI. O Feia, por não~terem sido definidas 
as fontes de recursos e nem estabelecidas as condições para 
operacionalização, não foi ativado até o momento. 

Nesse sentido, definem-Se, neste plano, algumas JC:mtes
de recursos para viabilizar o funcionamento dos referidos fun
dos, com o fim específico de promover, de forma efetiva 
o desenvolvimento da capacitação nacioiial nas atividades d~ 
informática, dos agentes envolvidos (produtores de bens e 
serviços de informáticã, usuáiiOs, instituições de ensino e cen
tros de pesquisa). E para raciórializar, estabelece-se, também, 
a fusáo desses fund >S. 

. _ Ass~, par~ m ~feiTos,?'? ~r~visto no art. -36 da~ Dispo
SI~~ Const1tuciOm.1l~ T~c.TJ.sztõnas, é ratificado o Furido para 
~t1v1~ades de Infon7tát~ca - FAI que passa a incorporar, 
mclus~ve, as funções. onginalmente previstas para o Fundo 
Especial de Informática o Automação - FEIA. 

Tendo em vista o disposto no art. 1', inciso III e § 2• 
da Lei n' 8.034, de 12 de abril de 1990, os benefícios fiscais 
previstos no art. 21 da Lei n' 7.232/84, no art. 32 da Lei 
n"' 7.646/87, assim como o incentiVo à formação treinaméntci 
e aperfeiçoamento- r;.e recursos humanos para 'as atividades 
de informática preVisto nO inciso V do art. 13 da Lei n"' 
7.232/84, serão revalidados para o exeréício financeiro de 1992, 
correspondente ao período-base de 1991. ~ ~ 

.A seg!lir são estabelecidas as diretriies-para a córiceSsãO 
dos mcentiVos previstos na legislação de informática. 

4.1.( ) INCENTIVOS PREVISTOS NOS ARTS. i3, 14 
E 15 DA LEI N' 7.232/84 ~~ : ~ 

Os incentivos preVistos fioS artS. 13, 14 e 15 da Lei n9 
7.232/84, para as atividades de pesquisa, desenvolvimento; 
produção e comercialização de bens e serviços de infonrtâtica, 
bem cOmo formação e desenvolvimento de recursos humanos 
para as atividades de informática, serão concedidos pel.o Co
nin, ãs empresas brasileiras de capital nacional, de acordo 
com as seguintes diretrizes: -

1. ( ) Os pleitos de incentivos deverão ser submetidos 
através de: · __ 

1. programas próprios ou contratados de terceiros; 
2. programas conjuntos realizados de forma cooperativa 

ou- consorciada; 
3. programas integrados de desenvolvimento científico 

_e tecn~lógico el!l ínfonnátiCa;-reafizados junto a instituições 
de ensmo supenor, centros de pesquisa ou entidades congé-
neres. -

2.( ) As empresas beneficiárias de incentivos de~erão 
aplicar em programas de criação, desenvolvimento ou adap
tação .tecnológica em informática, aprovados pela SCTIPR, 
quantias correspondentes às percentagens a serem fixadas no 
ato de concessão dos incentivos, incidentes sobre um dos fato
res seguintes: 

1. a receita líquida proveniente da comercialização de 
bens e serviços de informática; --c -- c=- - -

2. o montante dos incentivos auferidos, excluindo o in-
centivo especificado no item 4.1.3. ~ _ ~ ~- _ 

3. O. incentivo previsto no art. 13, inciso III alínea b 
da Lei n' 7.232/84 será regulado em projeto de lei' específi~ 
a ser submetido ao Congresso Nacional. 

4. O incentivo de que trata o art. 13, inciso V da Lei 
n' 7.232/84 é limitado a 40% do imposto de renda' devido 
exceto adicional ~e imposto, observado o disposto no art~ 
11 do Decreto·Le! n' 1.376n4 com a alteração prevista no 
art. 12, inciso IV, do Decreto-Lei n' 2.397/87. _Q incentivo 
será calculado mediante a aplicação da alíquota do tributo 
sobre o montante das despesas realizadas no projeto apro-= 
vado. ---

5. o~ pagamentos efetuados na aquisição de tecnologia 
desenvolvida pOJ centros de pesquisa mantidos por pessoa 
jurídica de direito 'público ou instituições de ensino brasileiras 
poderão ser computados, para fins de incentivo, como despes~ 
de pesquisa e desenvolvimento. 

. 6.( ) O desenvolvimento até o lay-out completo, de cir· 
cmtos mtegrados será equiparado, para fins de concessão do 
incentivo previsto no art. 14 da Lei n' 7.232/84 à produção 
de bens de microeletrõnica. ' 

4.2. iNCENTIVO AO~USUÁRIO DE BENS E SERVI· 
ÇOS DE MICROELE1RÓNICA PRODUZIDOS POR EM
PRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL NACIONAL 

. lo. O incentivo preVist.o no art. 14, parágiafo único, da 
~~ n· 7.232/~4 será concedido aos usuános de componentes 
~tcroeletrômcos, bem como de seus insumos, para-aqueles 
Itens que comprovadamente tenham o processamento físico
químico realizado no país. 

2. As pessoas jurídicas poderão usufruir o incentivo re
ferido no item anterior, se adquirireni os componentes direta
mente da. empresa produtora ou através de revendedores por 
ela autonzados. 

3. O incentivo do art. 14, parágrafo único da Lei n"' 
7.232/84, aplica-se às_ empresas que contratarem ~ desenvol
vimento de circuitos integrados referidOs no item 4.1.6 
ü.- INCENTIVO A DOAÇÃO DEI!ENS E SERVlÇOS 
DE INFORMÁTICA PRODUZIDOS POR EMPRESAS 
BRASILEIRAS DE CAPITAL NACIONAL 

A doação de bens e serviços de informática projetados 
e pr?duzidos no País a. in~tituições de ensino que atendam 
ao disposto no art. 213, mciSos I e II, da Constituição Federal 
ou- a -centros de ~sqüisã mantidos por pessoas jurídicas de 
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direito público e· deStinados à formação e desenvolvimento· 
de recursos humanos ou à realização de atividades de pesquisa 
e desenvolvimento; será equiparada, para efeito de concessão 
de incentivos, à aplicação em projetas de pesquisa e desenvol
vimento ou de formação e desenvolvimento de reCJ,Irsos huma
nos. Assim, as pessoas jurídicas que doarem tais bens ou 
serviços calcularão o incentivo fiscal na forma do disposto 
no subitem 4.1.4, tendo como base de cálculo os gastos realiza
dos na aquisição ou produção dos bens e serviços doados. 

4.4. CRITÉRIOS, LIMITES E FAIXAS DE APUCAÇÁO 

No Anexo I definem-se, para efeito do disposto no art: 
16 da Lei n' 7.232/84, as classes de bens e serviços, assim 
como os critérios, limites e faixas de aplicação. 

4.5. FINANCIAMENTOS 
1. As empresas brasileiras de capital nacional produ

toras de bens e serviços de informática, com tecliõlo-gia desen
volvida no Pais, terão prioridade nos financiame-ntos diretos 
concedidos por instituições financeiras federais, ou nos indire
tos, através de repasse de fundos administrados por aquelas 
instituições, desde que comp;rovem o investimento-de, no mí-· 
nimo, 5% da receita tOtal de cada exercício na realização 
de projetes de pesquisa em atividades de informátiCa. 

2. Para atendimento do disposto no art. 22, inciso II, 
da Lei n' 7.232184, as empresas brasileiras de capital estran
geiro, deverão aplicar 5% de sua receita total de cada exercício 
em atividades de pesquisa e desenvolvimento diretamente ou 
em convênio com centros de pesquisa e desenvolvimento vol
tados para a área de informática e automaçãó-ou;-ru.nda, em 
convênio com instituições de ensino superior brasileiras, de 
acordo com programas previamente definidos pelo Conin. 

3. Os recursos do Fundo para Atividades de Informática 
- FAI, deverão ser aplicados para promover a capacitação 
nacional nas atividades de informática, pOdendo contemplar 
os produtores de bens e sexviços de informática-- (iló apoio 
à P&D, capacitação de recursos humanos, aumento de produ
tividade e melhoria de qualidade, promoção comercial e ex
portação de bens e serviços), os usuárioS--de bens e serviços 
de informática (financiando programaS de infonftatizàção dos 
serviços sociais e das atividades produtivas, assim cOmo pro
gramas de reciclagem profissional para reaproveitamento da 
mão-de-obra liberada em decorrência da informatização) as 
instituições de ensino (recursos para aquisiÇão de bens e servi
ços de informática, formação e desenvolvimento de recursos 
humanos para o setor de infonnáti~a, desenvolvimento das 
atividades de P&D em 
informática, bem como difusão técnico-científica, estudos e 
pesquisas relativas a informática) e os centros de pesquisa 
em informática (recursos para implantação, modernização e 
ampliação da infra-estrutura física, desenvolvimento de proje-
tas e difusão técnico-científica). · ·· 

5. ESTIMATIVA DE RECURSOS FINANCEIROS 

A viabilidade deste plano passa, necessariamente, pela 
particip-ação· ati v a -de todos os se tores da sociedade: .e:nvolvidos 
com sua execução e seus resultados. No que se refere aos 
recursos imprescindíveis à execução das ações e ao conse
qüente alcance das metas, existem diversos agentes e formas 
em que esta participação será efetivada, a sabei: 

• as empresas do setor de informática, através do investi
mento em pesquisa e desenvolvime~~o,.fox:mação de recursos 

-humanos, implã.ntaçãO de laboratórios e na modernização de 
suas linhas de produção; 

e -os usuários, quer públicos ou privados, através da aqui~ 
sição dos bens e serviços gerados pelo setor de infonnáticã.; 

• o Estado, nos seus diversos níveis (federal, estadual 
e-municipal) e entidades (administração direta, fundações e 
empresas públicas e de economia mista), quer no financia
mento do setor produtivo através de seus bancos de desenvol~ 
vimeiito, quer no financiamentO, 3 fundo perdido, das pesqui
sas nas universidades e centros de pesquisa, na formação de 
recursos humanos, na criação ou aparelhamento de labora~ 
tóriQs e na geração dos meios necess_ários ao desenvolvimento 
do setor. 

~ maioria" das ações constantes deste pla11-o e detalhadas 
no Capítulo 3, por segmento, necessita, para a sua execução, 
de recu~os públicos ou privados. As ações que, nos respec
tivos quadros demonstrativos, não especificam recursos serão 
financiadas pelo Governo Federal através das dotações ordiná
rias de custeio dos órgãos envolvidos na açáo. Naquelas que 
especificam recursos, os valores se referem exclusivamente 
à participaÇão dO Governo Federal embora muitas delas envol
vam recursos ou da iniciativa privada, ou dos orçamentos 
estaduais e municipais, ou do orçamento das estatais, ou mes· 
mo recursos externos oriundos de financiamentOs pãi'a o setor 
científico e tecnológico do País. Nestes casos, a coluna "condi
cionantes" indica as fontes complementares de recursos. 

A tabela 5.1, a seguir, apresenta os valores agregados 
para aquelas ações em que_o Governo Federal participa direta
mente, seja como agente financeiro seja através d;is dotações 
do Orçamento da União. Como pode ser obsexvado, esta 
participação global está estimada em Cr$ 62.174,36 milhões 
(a preços de maio/90) nos três anos de vigência deste II Planín. 
Por sua vez, a tabela 5.2 e a figura I permitem a visUalização 
desta participação por segmento do setor de informática. 

Do montante total estimado, já citado, 69,9% referem-se 
a financíamentos ao setor produtivo, pelos agentes finanCeiros 
da União, conforme Consta da tabela 5.3 e da'figura II seguin
tes. Estes financiamentos têm as seguintes origens: 

• BNDES, em um montante estimado para o período 
199111993 de Cr$ 37.700 milhões, que repreSentam 60,6% 
do total de_ recursos, sendo que Cr$ 32.760 milhões referem-se 
a financiament~s a serem concedidos ao_ s_etor produtivo usuá
rio _na aquisição de equipamentos de automação industrial 
e instrumentação digital; e 

• Finep, nuril total de Cr$_5.778 milhõe_s, representando 
9,3% do total de recursos. · 

A alocação de recursos do Bt<DES refere-se a estimativas 
de aplicações, uma vez'que os fundos operados pela instituição 
não são de origem orçamentãria, baseando-se em auto-ge
ração, créditos externos, poupança compulsória e voluntária. 

• Desta forma, o orçamento do BNDES não está baseado em 
alocações setoriais específicas não podendo portanto ser aloca
do como os demais orçamentos, dependentes de fundos da 
União. No entanto, os recursos do BNDES que devem ser 
-alocados para o setor de informática estarão sujeitos a avalia
ções semestrais por parte do Conin e a avaliações trimestrais 
do Fórum de Acompanhamento do II Planin, descrito no -
item 6 deste plano. 

Os restantes 30,1% referem-se ao Orçamento da União, 
em suas dotações de investimento e bolsas de e:Sludos, sendo: 

:Cr$ 13.148,60 milhões, ou seja, 21,2%, que deverão constar 
do orçamento da Secretaria da Ciência e TecnOlogia da Presi
dência da República- SCTIPR, e 
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• Cr$ 5.547,76 milhões, ou seja, 8,9% que deverão estar 
alocados nas dotações orçamentárias do Ministério da Edu
cação. 

dos para cada uma das ações levam em conta os ajustamentos 
pelos quais passa· a: economia brasileira, suas conseqüência"s 
no setor público, em ·especial no setor de informática, bem 
assim as dificuldades decorrentes. · Convém salientar, finalmente, que os montantes estima-

lo\IIE!A 5,! - •tõES tlll IEO.'>SOS PARA IhvtS!!rOOD E e!lSAS DE ESlWÓ 

. OISTUBUitlD ~ 
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li PLAN!N 
· I TABELA 5.2 - RECURSOS POR SEGMENTO 

En CrS lli'l (lilaiti/l'"): 
:--------------- I 

D!STR1BU!CÃO ANUAL 
SEGK.ENTO VALOR 

ESTIMADO I-------------------- --I 
1991 1992 1993 

:---------------------1---------:--:----------1------:---------: 
lUSO OA INFORHmCA 949.000,001 379 •. 080,001 · 257.920,001 312.000,001 
:TECNOLOGIA 31.200,001 10.400,001 U.408,031 10.403,001 
INORHALIZACÃO EH INFORHATICAI 2.548.000,001 676.000,001 S32 •. 000,031 1.040.000,001 
:PRECOS EH IHFORH&TlCA · S.200.00; 5.200,00: .. , 0,00: 0.00: 
IEXPORTACÃO EM INPORH6T!CA 187.200,001 62.400,001 62.400,001 62.400.~01 
IHICROELETRôliiCA 4.192.003,001 1,414.000,il01 1.124.000,001 1.654.000,091 
!PROGRAMAS OE COI!PUTA.OOR I 2.964.000,001 860.600,001 1.~00.00~·.001 1.104.000,001 
:PROCÊSSADORES : 4.940.000,001 1.248.900,0"0: L~0B.t;0G,00l 2.iBo\.0ee,00l 
l!Nf. EH TELECOMUIHCACôES 624.030,001 209,000,001 208.000,001 208.0~0,001 
IAUTOHAC~O INDUSTRIAL 132,448.~30,001 5.616.000,00110.8!6.060,60116.016.000,031 
IIMSTRUHENTACM DIGITAL 1.872.000,001 624.000,001 624.000,C01 624.000,0~1 
!PRESTACÃO OE SER~ICOS 156.000,001 52.000.~0: 52.0C0,G0l 52.~~e.eo: 
IPESGUISA E OESEHVOLVIHENTO : 4.828,000,001 1.568.000,001 1.786.000,001 ·!.474.000,001 
IFORH. OE RECURSOS HUMANOS. : 6.429,760,601 1.998.360,001 2.158,440,001 2.272.960,001 

:-----------------[------:---.. '"':---: -:----------:-----------1 
ITOTAr'S 162.!74.360,001!4.721.440,09120.439.!60,00127.0!3.760,001 
:------ ·------1-----l-----------: ---------.. J .., ________ :__I 
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I-~-;~ANIN--------, ... '·' _ "'"'"~ OO O~$""~ •• -:::::-~---; 
., Ea Cr\ 11il <nio/9in: 

FONTES 

I 

·---------------------
VALOR 

I. ESTIMADO 
I 

DISTR!BU!C~O ANUAL 
I PARTICJP,\CZO I 

: ----·--------:-------: PERCEN"I:UAL : 
!991 !992 1993 : 

·-----1---------1---... ----:---------I-------: 
l I 

I lo 'lRUitiEHTO V~ liN!ZO I I . . - &'CT 
~ MEC 

I I I 
113.148,60&,0&1 4,091,000,001 4.185,800,~01 4.87!.809,0GI 
: s.S47.7Ae,oet !.B74.44&,eol 1.Be9.360,eo: 1.S63.960,eol 

TOTAL 1!8.696.360,001 5,965.440,001 5,995,160,001 6.735.760,001 

21.2% 
8,9% 

30,1% ·---------------------------·------------I. 
: 2 •. F!NANCIAIIEKTO PtlBLICO I 

I I 
- BNDES. 137.700,00é,001 6.892.000,001!2.5!B,0Ô~.0011B.290.90G,041 
- FINfP I 5.778.090,091 1.864.000,COI 1,926.Ç00,COI i.968,000,eOI 

TOTAL 143,478.00~.0:1 8.756.00~;C3114,444.0Ca,03120.27S.Oa~.e~l 

:--·---
TOTAIS 162,174,36&,C~I14.721.4~0,09120.439,169,00127.0i3.760,G91 

6t,6% 
9,3%. 

69.9% 

' 
' ' 
., 
' 



RECURSOS 
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RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL POR FONTES 
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6 ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO DO II 
PLANIN 

No intuito de avaliar a execução pormenorizada de cada 

O Fórum de Acompanhamento deverá reunir-se, pela 
primeira vez, em 90 (noventa) dias a contar da data de publi
cação do II Planin. 

diretriz, meta e ação estabeleCida no fi Planin e assegurar ANEXO 1 
que os objetivos traçados produzam os resultados previstos, 
é criado, no âmbito do Congresso Nacional, o Fórum de Critérios, Limites e Faixas de Aplicação 

dos Incentivos Acompanhamento do II Planin. 
O F6rmri de Acompanhãmento reunir~se-á a cada trimes- Pãfa os C:feitOS do disposto no art. H)" da iei D~> ;i:i32!84, 

tre e será integrado por 4 (quatro) membros da Comissão são estabelecidos ~s seguintes requisitos para a concessão de 
de Ciênciâ e· Tecnologia, Comunicação e Informática da éâ- incentivos: 
mara dos Deputados, 4 (quatro) membros da Comissão de 1. Incentivos previstos nos arts. 13, 14 e 15 da Lei n9 
Educação do Senado Federal, bem como por 8 (oito) membros 7 .232184; 
da sociedade civil, compreendendo entidades que representem 1.1 Classes de bens e serviços: 
a indústria, os usuários de bens e serviços de informática, Os incentivos para as atividades de desenvolVimento, pro-
os trabalhadores, a comunidade científica e tecnológica, aléni dução e comercialização só serão concedidos às classes de 
de pessoas brasileiras de notório saber. Caberá aos deputados bens e serviços a serem definidas pelo Conin. 
e senadores membros do Fórum, em conjunto e segundo crité~ 1.2 Critérios: 
rios por eles definidos, a indicação das entidades que nele 1.2.1 Quanto ao escopo do programa ou projeto passf-
se farão representar. vel de ser incentivado: o programa ou projeto deve atender, 

Para efeito da avaliação_do II Planin, prevista no inciso pelo Inenos, a um dos propósitoS fixados no art. 19 da Lei 
TI do art. 19 da Lei n9 7.232/84, o ConselhO NaciOnal de Infor- n9 7.Z32/84, assim como enquadrar-se em quaisquerdasdiretri-
mática e AutOmação- CONIN deverá enviar ao COngresso zes, metas o-u ações estabelecidas neste plano; 
Nacional, anualmente, até o dia 31 de março, a posição deta- 1.2.2 Quanto à viabilidade do programa ou projeto de 
lhada de cada diretriz, meta-e áÇão definida, relativa ao ano pesquisa, desenvolvimento ou produção: 
imediatamente anterior. Essa posição será analisada pelo Fó- 1.2.1.1 A capacidade técnica/económico-financeira da 
rum de Acompanhamento, que designará relator para elabo- executora/proponente deverá ser compatível com a nature-
ração de parecer relativo à efetiva execução do II Planin. za/porie do programa ou projeto proposto; 

Compete ao Fóruin de Acompanhamento: 1.2.1.2 Osasp-ectostécnicoseeconômico-financeirosdo 
a) avaliar a execução do II Planin; programa ou projeto proposto devem ser consistentes com 
b) sugerir indicadores suplementares que permitam o seus objetivos, praZOs e demais especificações; 

acompanhamento pormenorizado do II Planin, sobretudo pa- 1.2.3 QUanto às prioridades na coi::J.cessão de incentivos: 
ra as diretrizes que não foram detalhadas em metas e ações; os incentivos- sed.d concedidos de forma diferenciada, privile-

c) acompanhar o efetivo desembolso dos recursos fj.na~- giando os segmentos_ de microeletrônica e programas de com-
. ceiros, especialmente os recursos não orçamentárioS; - putador, genericamente, e as áreas teCnológicas prioritárias 

d) acompanhar a relação de preços de produtos estran- (conforme item 3.3.1.1 deste plano), nos casos de programas 
geiros no Brasil, comparando-os com os dos países de origeln; o_u projetas de p~esquisa e desenvolvimento ou formação e 

e) sugerir padrões de qualidade coerentes com a reali- desenvolvimento de recursos humanos e, ainda, no campo 
dade nacional; de produção, os programas ou projetos com tecnologia desen-

t) sugerir políticas de longo prazo para o set.or de infor~ vOlVida no País; 
mática; - - ----- 1.2.4 Quanto ao acompanhamento e avaliação dos pro-

g) acompanhar a evolução da legislação de informática, gr~ãs ou J>roje~os_ in~ntivados: - __ 
inclusive portarias e atos normativos. - 1..2.4~1 Na análise dos pleitos de incentivos, além dos 

b) avaliar os impactos- sociais decorrentes da aplicação fatores já citados, deverão ser levados em consideração, quan-
do TI Planin; do for o caso, o desempenho das proponentes/executoras na 

I) avaliar periodicamente a relação de itens constantes execução dos programas ou projetas anteriormente incenti-
da lista de Anuência Prévia da SCT (para fins de importação vados; 
e produção), até 29 de outubro de 1992. - --1.2.4.2 Na avali~ção da execução dos programas ou pro-

Para coleta de dados que permitam a verificação do curo~ jetos incentivados deverão ser considerados, principalmente, 
primento dos objetivos do II Planin, o Fórum de Acampa- os resultados parciais ou finais obtidos (avaliando seus níveis 
nhamento solicitará as informações necessárias ao Poder Exe- de aderência em relação aos propostos, suas adequações em 
cutivo e às entidades da sociedade civil pertinentes. termos de atendimento às necessidades 4o mercado, suas com-

A partir da avaliação do Fórum de Acompanhamento, patibilidades com o nível de desenvolvimento tecnológico vi
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá- gente no País, suas contribuições para a capacitação nacional 
tica da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação nas atividades de informática; seus .benefícios económicos e 
do Senado Federal poderão elaborar proposta de Fiscalização sociais etc.); 
e Controle nos termos do arts. 70 e 71 da Constituição Federal 1.2.5 Quanto à aplicação em programas de criação, de: 
e dos arts. 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara e inciso senvolvimento ou adaptação tecnológica~ conforme estabe-
IX~ art. 90 do Regimento Interno do Senado. lecida no item 4.1.2deste plano, os recursos deverão ser aplica-

O Governo deverá apresentar ao CongresSo Nacional, dos, preferencialmente, em pesquisa aplicada (própria ou 
dentro de 60 (sessenta) dias da publicação do II Planin, o realizada em conjunto com instituição de ensino superior ou 
resultado dos esforços feitos no combate ao contrabando de centro de pesquisa) e em desenvolvimento ou aprimoramento 
bens de informática que, hoje, sabidamente prejudica de for- de processos produtivos; 
ma acentuada o parque industrial do setor no Brasil. 1.3 Limites e Faixas; 
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1.3.1 Incentivos previstos nos incisos I, III e IV do art. 
13 da Lei no? 7.232/84: será de i~enção para programas ou 
projetes prioritários, coriforme definidos no item 1.2.3, e de 
redução de 30% a 90% nos de_m_ais casos; ___ _ 

1.3.2 Incentivos previsto no inciso V do art. 13 da Lei 
o' 7.232/84: 

1.3.2.1 Para atividades de pesquisa e desenvolvimento: 
dedução de 200%, na forma de exclusão do lucro liquido 
do valor dos gastos realizados; 

1.3.2.2 Para fori:IiaÇão_ e desenVolvimento de recursos 
humanos: dedução de 200% na forma de aplicaçji.o de allquota 
cabível do Imposto de Renda sobre os gastos realizados, obser~ 
vado o limite de 10% (dez por cento) do imposto devido; 

1.3.3 Incentivo previsto no item 4.1.3 deste plano: crédi
to de 100%; 

1.3.4 Incentivos previstos nos arts . .14 e 15 da Lei n9 

7.232/84: conforme disposto nos referidos artigos; 
1.3.5 Para aplicação em programas de criação, desen

volvimento ou adaptação tecnológica deverão ser fixados os 
seguintes percentuais; ~-

1.3.5.1 De 4% a 8% da receita lfqiúda do perfodo, pro
veniente da comercialização de bens e serviços de informática" 
em cada exercício social, durante o prazo de vigência da con~ 
cessão dos incentivos, devendo os eventuais débitos ser aplica~ 
dos no exercício subseqüente ao término do referido prazo 
de vigência, corrigidos monetariamente: 

1.3.5.2 De 40% a 80% do montante aos incentivos aufe
ridos, corrigidos monetariamente, durante o prazo de vigência 
da concessão dos incentivos,_ ou, no máximo, at_é o enCerra~ 
menta do exercício social subseqüente ao ténnino do referido 
prazo de vigência: 

2. Incentivo ã doação de bens e serviços de informática: 
2.1 Critérios: 

. 2.1.1 Os bens e serviços objeto da doé\çáO deverão ser 
compatíveis com a capacidade de uso das instituições recipien
dárias; 

2.1.2 Na análise do pleito, será tambénilevado em con
sideração, quando for o caso, o desempenho da donatária 
no uso· dos bens e serviços anteriormente recebidos por doação 
incentivada. 
--~--z.z Limites e Faixas: 
_ Dedução_ de 200%, na f(?rma de -~plica_ç:ã_~ da alíQuota 

cabível do Imposto de Renda sobre o preço de aquisiç3.o Ou 
custõ de produção dos bens e serviço~? doados, observado 
o limite de 40% (quarenta por cento) do imposto devido. 

ANEXOU 

Dados Sobre o Panorama da Indústria de 
Informática do Brasil, no 

Período de 1980/1990 
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SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICÀ 
Comercializac<lo Bruta - Evolucão ' . . 

us$ biinõe·s 

2500 2032 

2000 

1500 

1000 

soo 

o .I'. f2W'""rf402V I . ~(1/ I lío/tZf"áP6V I' W~#ZV ( 

Setor P~olico 
Selar Privado 

f'onlo:SCT/DEPIH 

1986 

577 

609 

1987 

674 
672 

' ~ Selor Privado 

1988 

720 

695 

1989 

1036 

996 

1:-:v;:,d Solar Públíct)-

i 
~ 
ii! 
<l' 
~-
~ ... 

~ 
tl o 
8 

~ o 
~ 

~ 
i 
E 

~ 
~ 
!i' 

~ 



SERVICOS TECNICOS DE INFORMATIC 
' 

70 

60 

50 

40-

30 

20 

10· 

Recursos Humanos 

Mil empregados 

61.4 62 

O. k1~~L///hl' lilZe:ilZt.á~l' ca.:;,'l/~' W/ft,'(/â'í/<-V ( 
I I 1 --r-- I" --r- · 

1986 1967 1968 

Selor Puolico 41.3 I 43.4 I 42.4 
Selo r Privado 17.6 1 8.6 19 

1989 

42 
20 

~ Selor Privado 1:;::\d Selar Publico 

For.to: SCT/OEPIN 

CRr'lrlCO 10 

i 
õ 
ll' 
.... 
~ 

t1 

~' 
6 
t1 c 

I 
o 
~ 
@ 

~ 
w g 
EJ 

o 
§· 
&' 

·~ .. .... 
"' 
~ 



4870 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACI()NAL (Seçl!o Ii:) Agosto de 1991 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Em discussão a 
redação final. . (Pausa.) 

Não havendo queffi peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senado~s que a aprovam queiram permanecer 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, para discutir. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estamos, evidentemente, concedendo uma série 
de facilidades aqui no Senado Federal. 

~~---'= À faia do Senádor AmazoniD.o Mendes tem uma funda
- me'ntação amarga, mas profundamente verdadeira, porque 

o Regimento do Senado Federal, nesta parte, é absoJulamente 
cruel. Depois que os prazos não são aproveitados_:ilã..s comis~ 
sõeS, fica o Plenário, como reclamou o Senador Jutahy Maga
lhães, com a incumbéncia de, açodadamente, examinar maté-

O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente, peço a paíã. 
vra para questão de ordem. · _ _. --= __ 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC-AM. Paraques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não creio, honestamente, que caberia esta 
questão de ordem strictO se~u, mas eu quero lavrar, aqui, 
um protesto como m~mb~o nesta Casa, embora reconhecendo 
que a Mesa possa ter guarida regimental, mas é humana!llente 
impossível para nós, legisladores, enfrentarmos esse ttpo lie 
processo, em que emendas surgem, inopinadamente, na hora 
da votação e que não mereceriam, em hipótese algt.<.uta, apte~ 
ciação mais acurada por aqueles que vão definir JS destinos 
de um setor da Nação brasileira através da lei corporificada. 

Eu coníessp a V. EJr. qtie vim· a ··esta sessão preparado 
para defender os interesses naçionais corri rclaçãc à matéria, 
mas confesso também que eu saio daqui fruS:tn.do porque 
não sei o que fiz nesta sessão. : ___ _ 

Sofremos aprovação de matéria sem aprecíá-la; é jU.Sffs.: 
sirrra a apreensão do ilustre Senador Jut~hy Magalh~e:s, :-epi~o. 
o processo pode estar perfeitamente legal e consentâneo cor:u 
o que disciplina o Regimento. Confesso também -~-~in~a 
ignorância em relação à matéria, dada a minha pouca vivência 
ainda nesta Casa, mas o bom~senso me impede, me comanda 
e me ordena que eu lev~nte e lavre nesta Casa um:_ 'protesto
com relação a esta prática, porque, de repente, nós poderemos 
ter votado algo de extraordinária impOí'tância para ·a vida 
nacional debaixo da nossa absoluta ignorância, _e, o que é 
mais grave, de nossa omissão, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -A matéria seguiu 
ritos completamente legais. Entretanto, as consideraç.ões: de 
V. Ex~ constarão dos Anais. V. EX'1' poderá também dirigir 
à Mesa, oportunamente, reclamação a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Item 2: 

Discussão, e-m turno único, do Projeto de Lei da Câ.n.la~· 
ra n' 85 de 1989 (n' 3.217/89, na Casa de origem), que. 
dispõe s~bre o abono de faltas ~e.estudantes, nas condi~_ 
ções que especifica, e dá outras providéncias, tendo 

PARECER, sob n• 210, de 1991, da Comissão de 
- Educação, favorável, com Emenda ~~ l~CE que 

apresenta. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias a fim- de receber emendas nos termos do disposto no 
art. 235, item II, d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apr~sentadas emendas. . 
Passa-se à discussão do proJeto e da emenda da Conussão 

de Educação, em turno único. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

-_rias da maior importância. 
Agora, no item 2, Sr. Presidente, podemos ·começar a 

mostrar um novo Senado Federal: mais atento a tudo isso. 
. V. Ex~ verifica- qUe o item 2 trata de um assuntO-pertinente 

à portaria, quando muito portaria ministeriâl. Não há de um 
l~gislador se preocupar com abono para falta de estudante 
que vai jogar futebol, basquetebol ou voleibol, aquele que 
vai ter a prática esportiVa. E, então, vamos ocupar o Poder 
Le~slativo, como ocupamos a Câmara dos Deputados e suas 
comissoes e ocupamos a Comissão de Educação aqui no Sena~ 
do, para deliberarmos sobre o abono de faltas de estudantes, 
nas condições que o projeto especifica, dando outraS providén
cias. Uma matéria sem a menor importância para o Legis
lativo. 

Isso passa pelas comissõeS, isso se demora nas comissões. 
No entanto, uma matéria como o Planin, uma matéria desta 

-osenedade chega aquCe, aÇodadamente, dev~mos_ e~aminá-la. 
Confesso a V. Ex~ que, sobre o Planin, não fora o cuidado 

da Liderança do PMDB e todos nós estaríamos despreparados 
para tanto. A sorte é que o PMD B cu~ dou de eXlinlinar o 
assunto antes da reunião, em trabalhos preparatórios da sua 
liderança. - -

---Mas, agora, Sr. Presidente, saí~os de uma matéria da 
maior importância, da qual não temos condições de um exame 
mais profundo, e vamos para uma bobagem, é transformá-la 
em lei! 
_ _ Ainda, hoje, na Comissão de Con_stituição, JUstiça e Cida
--4ania, estivemos examinando Uma série de projetos.-E muitos 
senadores daquela Comissão flxara:muma posição. Não é pos~ 
sívellegislar sobre tudo, aquilo que pode ser um ato adminis~ 
trativo. Somos um País de um excesso extraordinário de leis. 
Por isso, no exercício da Lidefança do PMDB, estou discu~ 
tindo esse item 2 para negá~lo. Vamos começar a fazer isto 
aqui no Senado Federal: temos que negar essas aprovações 
que em nada dignificaro·o Poder Legislativo, um poder que 
fica assorberbado em determinados assuntos. Somos obriga
dos a acatar inversões: ontem fomos esmagados pelo interesse 
'social do aumento de funcionalismo, hoje temos que votar 
uma bobagem sobre educação, quando_ o quê interessa na 
educação é o plano, é a lei geral, as diretrizes básicas da 
educação, isso sim. O que interessa saber é se as verbas da 
educação estão corretamente aplicadas, se o Poder Executivo 
está sendo-responsável na aplicação- das verbas de educação. 
Agora, vamos, hoje, apreciar um projeto de lei que trata 
do abono de faltas de: estudantes que saem para jogar futebol, 
beisebol, bola de gude ou sei o quê. Isso não é assunto para 
o COngresso Nacional, nem para ·a Câmara, nem para o Se
nado! 

Por iSso, o PMDB, por sua Liderança, encaminha negati~ 
vamente, requerendo aos seus companheiros que votem ''não'' 
a esse projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Continua em dis
cussão a matéria. (Pausa.) Encerrada a discussão, passa-se 
à votação. 

Os Srs~"Senadores que o aprovam queiram pertnanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, que 

foi aprovado? 
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - V. Ex• votou con-

tra. 
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, deve 

ser colhida a manifestação das outras lideranças, porque a 
liderança do PMDB, que é a bancada majoritária, está-Votan
do "não'•. Evidentemente, devem ser auscultadas as demais 
lideranças. _ _~ __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) :_ Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a matéria queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A emenda ficou prejudicada, 
Será fei!à a comunicação à Cámara dos Deputados. 

É o segUinte o projeto_ rejeitado. - ···---~ . __ , 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 85, DE 1989 

(N• 3.217189, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o abono de faltas de estudantes, 
nas condições que especifica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:-
·Art- 1 I" O abono de faltas de estudantes,de qualquer nível 

de ensino, para participação em competições eSportivas, no 
País ou no exterior, será autorizado pelo diretor do respectivo 
estabelecimento escolar~ atendidos os requisitos desta lei. 

Art. 29 As faltas somente poderão ser abonadas quando 
se tratar de competição esportiva oficial, no âmbito estadual~ 
nacional ou internacional, e até o· máximo de 2 (duas) vezes 
porano. _ _ _ -

Art. 39 A autorização a que se refere o art. 19 desta lei 
abrangerá o período estritamente necessário ao ·conipã.reci
mento do estudante â competição~ incluídos os dias de viagem. 

Art. 49 O estudante interessado ou a entidade patrocinadora 
da competição deverá formular o pedido de abono de faltas, 
observadas as seguintes fo~alidades: _ ______ _ 

a) deverá ser feito aO diretor do estabelecimento em que 
o estudante estiver frequentando o curso; 

b) deverá ser apresentado com antecedência de, no mínimo, 
15 (quínl:e) dias do infcio da competição; · 

c) deverá ser acompanhado de autorização do pai ou respon
sável pelo estudã.nte, quando este for menor de 21 (vinte 
e um) anos. 

Art. 59 Para o efetivo abono de faltas, ao término da compe
tição o aluno beneficiáriO deverá apresentar prova de compa
recimento, mediante atestado fornecido pela entidade patroci
nadora. 

Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se ã.s disposições em contfáriO: -

. O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Passa-se à apreciação 
do requerimento n9 448/91, de urgência, lido. no Expediente 
para o Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1991. 

Em votação o requerimento. -
Os S~. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento: Passa-se, a apreciação da ma
téria. 

Discussão, _eln turrlo titi.ico; do Piõjeto dê Lei da 
Cámara n• 55, de 1991 (n' 5.992190, ria casa de origem). 
de ini~iatiVa-do Tribunal do Trabalho, que cria o Tribu':' 
nal Regional do Trabalho na 22• Região. 

(Dependendo de Parecerda Comissão _de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

SolicitO ao Dobre Senador ChagãS R.o-diiiueS -o Parecer da 
Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. --

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB _:__ PÍ. Para proferir 
parecer.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se do Projeto 
de Lei da Câmara n• 55, de 1991, que cria o Tribunal Regional 
do Trabalho da 229 Região, com sede em Teresina, iiC:i"Piauí. 
Esta proposição foi de iniciativa do colendo Tribunal Superior 
do Trabalho. 

A matéria foi devidamente aprovada pela Câmara dos 
Deputados. E, no dia 29 de junho de 1991, veio expediente 
ao Senado nos seguintes- termos: 

_"sr·. ·secretário, tenho a honra de·enViar-a v. s.-,-~Os 
termos do art. 134 do Regimento Comum, o Projeto 
de Lei n• 5.992, de 1990, que cria o Tribunal Regional 
do Trabalho da 22• Região, submetido à deliberação do 
Congresso Nacional nos termos do art. 96, inciso H, alí
neas b e c da Constituição Federal." 

. ... -~Realmente, Sr. ,Presidente, só o Tribunal Superior do 
Trabalho poderia ter a iniciativa de encaminhar este antepro
jeto ao Co"ngresSo, inicialmente à Câmara dos Deputados. 
E que o art. % da Constituição diz: -

" Art. 96. Compete privativamente: 

II- ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais supe
riores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legis
!ativo respectivo, obserVado o disposto no art: 169: 

c) a criação ou extinção dos tribunais ihferiotes;" 

_ Peço, ainda, a atenção dô Senado para o que também 
foi dito na Câmara. O art. 112 da Constituição reza o seguinte: 

"Ar!. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Regional 
do Trabalho em cada Estado e no Distrito Federal, e 
a lei .instituirá as Juntas--dê CoriciliaÇão e Julgamento, 
podendo, nas comarcas onde não forem Instituídas, atri
buir sua jurisdiçã_C! aos juízes de direito." 

Isso consta rigorosamente do projeto. 
Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seja-me per

mitido lembrar aqui que quando da elaboração da atual Cons
tituíÇão Federal, ofereci a su~e~_tão n9 SO 48.542. 

.. Inclua-se onde couber: em cada estado da Federação 
será- criado, na forma da lei, pelo menos um Tribqnal 
Regional do Trabalho." 

Trata-se, assim, Sr. Presidente~ de uma iniciativa rigoro
samente constitucional, e o projeto apenas reproduz O que 
se lê no Diário Oficial, de 26 de julho de 1991> quE publica 
a Lei n• 8.215, de 25 de julho de 1991, que "cria o Tribunal 
Regional do Trabalho da 21' Região", com sede em Natal 
e jurisdição no Rio Grande do Norte._ 

De modo que, Sr. Presidente, os Srs. Senadores irão 
VC?tar uma matéria ~gorosamente constitucional. O projeto, 
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atende os requisitos de juridicidade de boa técnica legislativa 
e possui elevado alcance social. 

Sendo assim, o parecer é favorável. 
Peço pois aos Srs. Senadores que apóiem a proposição, 

do mesmo modo como já se aprovou a anterior, da qual resul
tou a Lei n~" 8.215, de 25 de julho de 1991, que cria o Tribunal 
Regional do Trabalho da 21• Região no Rio Grande do Norte 
publicada no Diário Oficial de 26 de julho como mencionado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Sendo favorável 
o parecer, a matéria está em discussão. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. - --

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. l'ªra discu
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço a atenção 
deste Plenário, que se vai esVaziando, pãra o projeto que 
vamos examinar. 

Quero declarar, de início, a minha admiração~ o meu 
respeito pelo Estado do Piauí, aos qUe ali vivem e trabalham. 
Estamos aprovando todos esses projetas sem ler os textos. 
Mas, só agora, neste projeto para o qual se pediu urgência 
urgentíssima, noto alguns-trechos, que vou ler para ·que o 
Senado deles tome conhecimento. 

Diz o art. 12: 

"Art. 12. 
§ 1~ O cargo e as funções constantes, respectivamen· 

te, dos Anexos I e III desta lei serão providos após a 
instalação do Tribunal Regional, com sede em Teresina_, 
no Estado do Pi:iuí; DóS tefmOS da legislação em vigor.n 

Não se diz, expressamente, que o ingresso será mediante 
concurso público, o que temos exigido em outros pronuncia
mentos. 

"§ 2~' Os valores das funções da tabela de gratificação 
e representação do gabinete do Tribunal Regional do 
Trabalho da 22• Região são idênticos ao da mesma tabela 
do Tribunal Superior do Trabalho.'' 

Ora, Sr. Presidente, equiparar os vencimentos doS servi
dores do Tribunal Superior do Trabalho, que é a cúpula, 
aos do Tribunal Regional, é um exagero. V;. E~ verificará 
que o é pela tabela no Anexo I. 

O Diretor-Geral e o Secretário-Geral da Presidência têm 
um DAS-6; o Secretário do Tribunal Pleno tem um DAS-5., 
Vejam V. Ex's o quç. iss.o representa! Se os compararmos 
aos DAS-no Senado Federal. n-Um assessor de juiz, bacharel 
em Direito, tem um DAS-5. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V. EX' com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- O problema que vejo, confor-
me declarado no parecer, pelo Senador Chagas Rodrigues, 
é que já votamos, neste plenário, a criaÇão do Tribunal Regio
nal do Trabalho do Rio~ Grande do Norte. Será que os valores 
não são exatamente esses? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Devem ser. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Se votamos, dando ao Rio 
Gr,ande do Norte esses valores, creio que agora não temos 
mais o que fazer. Ou vamos m=odificar oS valores do Rio 
Grande do Norte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- E vamos continuar er
rando? A meu ver, o Tribunal tem a iniciativa, inas não temos 
q_u~ aprovar o que ele manda. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V. E~• com prazer. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Em primeiro lugar, reconheço 
que V. EX' está dando atenção à matéria e submetendo à 
consideração dos Srs. Senadores o que entende ser correto. 
Se V._ E'!:~ me permite, o art. 10, § 3~', diz: 

"A investidura no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 22• Re
gião depende de aprovação em concurso público de pro
vas, ou de provas e ~ítu1os, ressalvadas outras formas 
legais de provimento." 

O texto que V. Ex' leu realmente é genérico, mas está 
aqui expresso, e não poderia ser senão de acordo com a própria 
Constituição. 

O SR. NELSON CARNEIRO-De um lado, diz uma 
coisa; e de outro, diz outra. 

Vou continuar, Sr. Presidente. Vemos aqui, por exemplo, 
que o·assessor de juiz, bacharel em Direito, receberá DAS-5. 

_ Ora, Sr. Presidente, no Senado Federal há somente dois 
DAS-6. Não vamos criar DAS-6 para Sermos iguais ao Tribu
nal. 

o-<rue-não compreendo é que, devido ao TribUnal Supe
rior do_Trabalho ter um DAS-6, (;>do Piauí,- O da Bahia, 
o do Ceará devam ter, igualmente, um DAS-6. Evidente
mente, são tribunais de graus diferentes; não são os mesmos 
graus. 

O Mii:J.istro do Supremo· Tribunal Federal tem um venci
mento; o Desembargador tem outro; o Ministro do Tribunal 
Superior de Justiça tem outro. Não pode ser o mesmo para 
todo o País, senão estaremos equiparando O Tribunal Superior 
do Trabalho aos tribunais regionais, e essa não é a intenção 
da lei, nem a do legislador. 

Não estou criticando o Piauí- tenho o maiOr constran
gimento que se trate, desse Estado, onde tenho motivos de 
muita afeição pessoal- mas, neste momento, está em exame 
o Tribunal do Piauí. -

Vejam V. Ex~ que o art. 13 diz: 

"O Tribunal Regional do Trabalho, dentro de 90 dias, 
. con_tados da instalação, abrirá concurso c_;le provas e títulos 
para preenchimento das vagas de Juiz de Trabalho Substi
tuto, depois de satisfeito o-disposto no art. 5"' desta lei." 

Mas não há nenhuma notícia sobre a abertura ou, ao 
menos, da determinação de se abrir logo um concurso para 
o preenchimento dos vários cargos que são criados por essa 
disposição. 

E mais: 

. "Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Jun
tas- de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no terri
tório da 22• Região, poderão permanecer no quadro de 
pessoal da 16• Região mediante opções escritas e retratá
veis, manifestadas ao presidente do tribunal respectivo 
dentro do prazo de trinta dias contado da publicação 
desta lei." 

Não há nenhuma notícia de concurso. 
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O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Nelson Carneiro, 
V. Ex" me concede um aparte? 

EX' 
O SR. NELSON CARNEIRO- Com prazer,.ouço V. 

O Sr. Chagas Rodrigues -V. Ex• sabe que esse tribunal 
está sendo desdobrado. Antes, o Piauí estava sob a jurisdição 
do tribunal do Maranhão. Então, se é criado agora um novo 
Tribunal, assim como estão sendo criados em todos os ·estados 
-o de Sergipe também está aqui... 

O SR. NELSON CARNEIRO -É, mas têm os mesmos 
vícios. · · · · 

O Sr. Chagas Rodrigues- Veja V. Ex• que o servidor 
que trabalha no outro tribunal, uma vez criado um novo órgão, 
tem o direito de opção; é um direito como o de permuta. 
Isso sempre aconteceu, é praxe. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Finalmente, acabamos 
incluindo um dispositivo que é uma crítica ao próp-rio--senado 
e uma das hipocrisias do nosso tempo. - ---

Peço aos ·senhores senadores que aprovem este projeto, 
mas conscientes do que estão aprovando. 

Diz o art. 17: 

"Não poderão ser nomeados a qualquer título, para 
funções de gabinete, cargos em comissão ou funções grati~ 
ficadas da administração do tribunal, parentes consagü(
neos ou afins até o terceiro grau de juiz, em- atividade 
ou aposentado a menos de cinco anos, exceto os integran
tes do quadro funCiOnal, medi~t<? concurso público." 

Ora, ainda hoje, na ComissãO. de_ Constituição, Justiça 
e Cidadania, retiramOs esse dispositivo que constava de um 
projeto que apreciávamos, por considerarmos uma hipocrisia, 
apenas; porque o que se deve combater é o mau funcionário, 
seja ele parente ou não; mas não se pode criar urtta restrição 
a um parente, s6 porque é parente. Quer dizer, essa discrimi
nação não está em nenhum texto constitucional, é, pois, in
constitucional. Penso que pode ser até uma medida moraliza
dora, mas ,náo é um textO para figurar numa lei apfovada 
pelo Congresso, porque é flagrantemente inconstitucional. 

O Sr; Chagas RodrigUes'-'- Permite~me V. Ex'· mais um 
aparte? 

EX' 
O SR. NELSON CARNEIRO ___;Concedo o aparte a V. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Compreendo a preóeupação 
de V. EX'", mas somos uni poder; O Poder Judiciário é outro 
poder. Os poderes são harmónicos, mas são independentes. 
Este dispositivo que V. Ex•, até certo ponto, com razão crítica, 
é a reproduçãolpsis literis do art. 17, da Lei n' 8.215, de 
25 de julho de 1991, que cria o Tribunal Regional do Trabalho 
da 21• Região, com sede em Natal, no Rio Grande do Norte; 
lei publicada, como disse, noDiário Oficial de 26 de julho. 
Veja, meu nobre colega, os constitucionalistas discutem sobre 
constitucionalidade. Muitas vezes o que um professor entende 
como insconstitucional, outro considera constitucional. São 
os tribunais que, em nosso País, têm o poder Ultimo de decidir 
p. matéria. Um Tribunal Superior, numa tese de con-stitucio
nalidade duvidosa, enquanto uns entendem que é inconsfiti.a
Clional, o próprio tribunal pode julgar constitucional; mor
mente o tribunal maior, na sua área trabalhista. Então, deve
n.ws permanecer com as nossas convicções, mas-devemos res-. 
pêitar as do Poder Judici~rio. De OlOdo que, embpra en,ten.da 

o posicionamento de V. Ex•, faço o seguinte apelo: já que 
aprovamos todos os outros projetos com essas restrições, que 
aprovemos também este. Agora, quando legislarmos interna
mente, que o façamos de acordo com as nossas convicções 
em matéria de Direito ConstituciOnal. 

OSR. NELSON CARNEIRO...:.Permita-me V .. Ex•, mas 
apesar da grande admiração que lhe tenho, não posso insistir 
no erró, estando convencido de que estou em· erro. ·Penso 
que essa disposição - como outras que estou lendo - não 
deve ser aprovada. Inclusive não posso concordar, Sr. Presi
dente, com o que diz aqui, que os valores das gratificações 
de representação de gabinete das Secretarias dos Tribunais 
do Piauí, do Ceará, e da Bahia, serão idênticos aos da tabela 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Há uma gradação, Sr. Presidente. O Tribunal Superior 
do Trabalho é a cúpula da justiça do trabalho; a remuneração 
de uin tribunal inferiOr é outra, como também o é a do juiz 
do tribunal inferior. O Juiz do Superior Tribunal tem um 
vencimento inferiOr em 10% ao do Juiz do Supremo Tribunal, 
e: ~ssim por diante; porque é preciso manter a gradação, inclu
sive n·o ve:rlciniento.- Se definirmos o mesmo vencimento do 
Diretar da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho para 
o Diretor-da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho 
do Piauí, de Sergipe, de Alagoas, estaremos invertendo tudo. 

Se nós erramos quando aprovamos o texto do-Tribunal 
do Rio Grande do Norte, chegou a hora de corrigir o- errol 
Ou vamos insistir conscientemente nó" etro? Mesmo a inicia.:. 
tiva sendo do Tribunal do Paiuí, de Santa Catarina, de !\.la
goas, o nosso dever é corrigir o que está errado, não apenas 
sancionar. Se assim 6 fosse, não seria necessário niaildar o 
processo ao exame do Senado, nem da Câmara. · 

De modo que, Sr. Presidente, são essas algumas das -colo
cações que surgem num priQJ.eiro momento, não para criticar 
o Tribunal do Piauí, mas todos os tribunais que estão reprodu
zindo essa matéria, a qual temos votado e apenas boje fui 
advertido para esse fato. Sé tivesse sido advertido no caso 
do'Rio Grande do Norte, também teria ocupado a tribuna 
para fazer a mesma crítica. Nós não Podemos estar multipli
cando DAS-6, DAS-S. Em cargo ·de comissão quem ganha 
menps ganha DAS-4. Aqui no Senado é um escândalo quando 
se nomeia alguém DAS-3. Lá a menor gratificação· é DAS-4. 
Em seguida, temos um DAS-6 e alguns DAS-S. · 

De modo que, Sr: Presidente, embora eu não esteja pe
dindo __ o voto contráriO de nenhum dos senhores senadores, 
reitero que não posso dar o meu voto favorável ao projetO. 
Sel13, __ neohum desapreço aos nobres iritegran1es ·do Tribunal 
Regional do Piauí ou de qualquer outro Estado do País. Quero 
deixar _claro, apenas, que nesse momento trata-se do Piauí; 
e sinto que seja exatamente o Piauí, onde tenho tão grandes 
e tãn gratas amizades, que eu seja obrigado, por dever de 
ofício, a fazer essas considerações. 

Durante o discurs_o do Sr. Nelson Carneiro, o Sr. Beni 
V eras, Suplente de Secretário, deixá a cadeira da presi· 
tMncia, que ~ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]f Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn'eiro) -'Contínua em 
discussão a matéri;!. (Pausa.) 

Não havendo quem peça .a palavra declaro encerrada 
a discussão~ 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÁMARA N• 55, DE 1991 
· (N• 5.992/90, na Casa de origem) 

(Do Tribu11al Superior do Trabalho) 

Cria o Tribunal Regional do Trabalho da 22• Re-
glão. 

O Congresso Nacional decreta:_ 

Art. 1' Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho 
. da 22"' Região~ que teiá Sede em Teresina~PI, com jUrisdição 
em todo o território do Estado do Piauí. 

Art. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região 
será composto de oito (Juízes, com venciin.entos,e -vantagens 
previstos na legislação em vigor, sendo seis Togados, de inves-
tidura vitalícia, e dois Classistas, de investidura tefupoiáriâ., 
representantes dos empregadores e dos empregados. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz-
Ciassista. .-

Art. 39 Os Juízes._Togados serão nomeados pelo Presi
dente da República, sendo: 

I- quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Jun
tas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual juriS'dj~ 
ção da 16~ Região, por antigüidade e pof merecimento, alter-
nadamente. _ _ _ _ _ _ 

II - um dentre integrantes do Ministério Público do Tra
balho, com mais de dez anos de carreira; 

III- um dentre advogados de notório saber jurídico _e 
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva a:tiVidade 
profissional. 

§ 1' O Tribunal Regional do Trabalho da 16• Região 
ao elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento, por 
merecimento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado 
de carreira, que será encaminhada aõ Poder Executivo, ·obs.er-:. 
vará a exigência do exei'cfciO_da Presidência _dc;l,_)unt_a por 
dois anos e estarem os candidatos na Primeira quirita parte 
da lista de antigüidade. Sendo insuficiente o ftúmero de juízes 
nestas condições para elaboração de lista tríplice completa, 
aos lugares remanescentes concorrerão os demais 1 uí~es Presi
dentes de Juntas. --:: __ -_ --

§ 2~' A lista sêxtupla reservada a advogad.O._ffiilitante 
será elaborada pela Seccional da OAB do Estado do Piauí. 

§ 3• - A lista sêxtupla correspondente ao Ministério 
Público do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade. 
do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrend9 
integrantes do Ministério Público do Trabalho de todo o País. 

§ 4• Ao Tribunal Regional do Trabalho da 16• Região 
compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às 
vagas reservadas ao Ministério Público do Trabalho e advo
gado militante. 

Art. 4~' Os juízes Classistas serão nomeados pelo Presi
dente da República, na forma prevista no art. 684 da Consoli
dação das Leis do -Trabalho e inciso III do parágrafo único· 
do art. 115 da Com~tituiãO Federal, dentre qomes constantes 
de listas tríplices organizadas pelas diretorias das Federações 
e dos Sindicatos, inorganizãdos em Federação, coro_b_a_se terri
torial no Estado do Piauí. 

Parágrafo único. O Presidente do T uounal Regional 
do Trabalho da 16~ Região, dentro de dez dias, contados da 
publicação desta lei convocará, por edital, as associações sindi
cais mencionadas neste artigo, para que-apresentem, no prazo 
de trinta dias, listas tríplices, qUe serão encaminhadas pelo 
Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo. 

Art. 5~' Os Juízes do Trabalho PresideQ.tes de Juntas 
que tenham, na data da publicação deste lei, jurisdição sobre 
o território da 22~ Região, poderão optar por sua permanência, 
no Quadro da 16• Região. 

§ 19 A opção prevista neste artigo será manifestada por 
escrita, dentro de trinta dias, contados da publicação desta 
lei, ao- Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16• 
Região e terá caráter irretratável. 

· · § 2• .OsJufzes do Trabalho Presidentes de Juntas que 
optarem Pela 16~ Região permanecerão servindo na região 
desmembrada, garantidos os seus direitos ã remoÇão e promo
ção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da 16~ Região, 
observados os critérios legais de preenchimento. Até a inSta
lação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região 
é permitida a permuta com Juiz-Presidente de Junta em exer
cíciO no Estado do Maranhão. 

§ 3• Os Juizes do Trabalho Substitutos da 16• Região, 
no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, pode
rãQ_Qpt:;tr por ingressar-no Quadro de Juízes do Trabalho 
Substitutos da 22~ Região, ocUpando as vagãS criadas no art. 
13 desta lei. · 

§ 49 Na hip6teSe de ocorrênci_a_de vaga de Juiz-Pre
sidente de Junta, na região desmembrada, no período com
preendido entie a vigência desta lei e a instalação do novo 
Tribunal, o preenchimento _será feito_m.ediante promoção de 
Juiz do Trabalho Substituto que integre os Quadros da 16• 
e da 22~ Regiões, observada a legislação em vigor. 

Art. 6• · O Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região 
terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Traba
lho pela legislação em vigor. 

Art. 7• Todos os Juízes Togados e Classistas e respec
tivos-'sUplentes tomarão posse conjuritãmente-, íridependente 
da d<!~a da nomeação, perante o Ministro-Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho ·em sessão preparatória de -instalação 
do novo ''I;ribunal a se realizar na sede da Corte- Regional, 
no dia anterior à data designada para instalação oficial do 
Trijmnal Regional do Trabalho da 22• Região. 

§ V Após a posse conjunta a que se refere o caput 
deste artigo, na mesma sessão _Q!eparatória de instalação os 
Juíz~S integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 22• 
Região elegerão, em escrutínio secreto, sob a presidência do 
Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho os Juí
zes Presidente e V ice-Presidente da Corte para o primeiro 
biênio, observadas as recomendações da Lei Orgânjca da Ma
gistratura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que 
se refere o art. 93 da ConstitUição Federal. 

.. § 2• Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar pos
se na data prevista, terá o prazo de trinta dias,- prorrogável 
por mais trinta para fazê-lo, sob pena de perda do direito. 

_ § 3"' A sessão preparatória e a sessão solene de insta
lação serão realizadas com a presença dos Juízes que tomarem 
posse no dia designado. Ausente o Juiz Classista titular o 
respeCtivo suplente assumirá o lugar. 

§ 4• Na sessão solene de instalação do Tribunal Regio
nal do Trabalho o Ministro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho empossará os Jufzes eleitos Presidente e Vice-Pre~ 
~dente da Corte. 
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Art. 8'? O novo Tribunal aprovará o respectivo Regi
mento Interno dentro de trinta dias contados da data de sua 
instalação. 

§ I• Publicado o Regimento Interno nos trinta dias sub
seqüentes é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais 
Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria, 
permutarem entre si, desde que o requerimento_ conjunto seja 
apresentado em ambas as cortes dentro do prazo acima refe
rido. 

§ 2' A permuta só terá eficácia se· homologada pelo 
Pleno dos dois tribunais regionais, devendo as certidões das 
resoluções administrativaS serem remetidas ao Tribunal Supe
rior do Trabalho para fins de registro. Homologada a permuta 
esta terá caráter irretratável. - -

§ 3• A antigüidade do Juiz na composição do Tfibunal 
que vier a integrar, mf forma prevista no § 19 deste artigo, 
será definida pelo Regimento Interno. 

Art. 9• Até a data de instalação do Tribunal Regional 
do Trabalho da 22• Região, fica mantida a atual competência 
do Tribunal Regional do. Trabalho da 16• Região. 

§ 1' Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 22• 
Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
16~ Região remeter-lhe-á todos os processos oriundos do terri
tório sob jurisdição do novo Tribunal, que não tenham rece
bido "visto .. do relator. 

§ 2• Os processos que já tenham recebido "visto" do 
relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 16• Região. - ··-

§ 3~" A competência para julgamento das ações rescisó
rias pertinentes a litígios oriundos do Estado do Piauí decididos 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16• Região com trán
sito em julgado será do Tribunal Regional do Trabillho da 
22• Região, salvo as de competência do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

Art. 10. As Juntas de Conciliações e Julgamento sedia
das no Estado do Piauí ficam transferidas, com os respectivos 
servidores .e acervo material, para o Tribunal RegiOnal do 
Trabalho da 22-• Região, sem prejUízo doS direitos adquiridos 
e respeitadas as situações pessoais de Juízes de carreira, Juízes 
Classistas e servidores. -

§ 1~' Os cargos existentes~D"ã lotação do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 16• Região,- a que s·e re:Ieie este ·artigo,· 
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 
22• Região. 

§ 2"' Os Jurzes--de carreira, Juízes Classistas e servidores 
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber ven
cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 16~ Região, ãté que o orçamento consigne, ao Tribunal 
criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo paga
mento. 

§ 3' A in_vestidura no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região 
depende de aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais de provi
mento de cargos e as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

Art. 11. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribu
nal Regional dÓ Trabalho da 22~ Região, com retribuição pecu
niária prevista ria legislação em vigor, seis cargos de Juiz Toga
do e dois de Juiz Classista. 

Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou cria
dos na forma do art. 11 desta lei ficam criados, no Quadro 
Permanente de- Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 22• Região, com vencimentos e vantagens 
fixados pela legislação em vigor, oito cargos de Juiz do Trabaw 
lho Substituto, os cargos em comissão constantes do Anexo 
I, os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de 
Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por 
funções de Chefia e Assistência, constantes do Anexo III 
desta lei. 

§ 19 Os cargos e as funções constantes, respectivamen
te, dos Anexo I e III desta lei serão providos após a instalação 
do Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região, com sede 
em Teresina, no Estado_ do Piauí, nos termos da legislação 
em vigor. 

§ 29 Os valores das funções da Tabela de Gratificação 
de Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Tra
balho da 22• Região são idênticos aos da mesma Tabelá do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3• Ato interno âo Tribunal Regional do Trabalho da 
22' Região estabelecerá as atribuições das funções constantes 
do Anexo III desta lei. 

Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 22• Re
gião, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, 
abrirá concurso público de provas e títulos para preenchimento 
das vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito 
o dispo-sto no art. 59 deSta lei. 

Art. 14. OS. servidores atualmente lotados nas Juntas 
de. Conciliação -e JÚlgamento, com jurisdição no territõrio 
da 22• Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer 
no Quadro de Pessoal da 16' Região, mediante opção escrita 
e irretratável, manifestada ao Presidente do Tribunal respec
tivo, dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação 
desta lei. 

Art. l5. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, 
mediante ato· do Presidente, tomar todas as medidas de natu
reza administrativa para instalação e funcionamento do Tribu
nal Regional do Trabalho da 22• Região. 

Art. 16. As despesas iniciais de organização, instalação 
-e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 22• 
Região-, correrão à conta dos recursos orçamentários já consig
nados ao Tribunal Superior do Trabalho, pela Lei n"' 8.175, 
de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho 
02.004JXJ13.5461- Instalação de Tribunais Regionais do Tra
balho. 

Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para fUnções de gabinete, cargos em comissão _ou funções 
gratificadas_ da administraçãO_-do Tribunal, parentes consan
güíileos ou afins-, até o terceiro grau, de Juízes em atividade 
ou aposentados há menos de cinco anOs, exceto se integrantes 
do Quadro Funcional, mediante concurso público. 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TIW!ALHO DA 221 REGillO 

QUADRO l'lmiWI>JIITl!: DE PESsOAL DA SECI!E'I'ARIA 

(ESTADO DO PIAU~) 

CARGOS EM COMISS~O 

GRUPO ml!<l!IIO DEHOMINAÇAO CÓDIGO 

Direção e Asses• 01 Diretor-Geral da Secretaria TRT - 220 - DAS-101.6 

soramento Supe • 01 Secretário-Geral da Presidência TRT - 220 - DAS-101.6 
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01 Diretor da Secretaria Judiciária TRT - 220 - DAS-101.5 
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03 As~essor TRT - 22° - DAS-102.5 

01 Secretário êla Corregedoria TRT - 221 - DAS-101.5 
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Ath1dad .. da Aporo JQdic:J.é• 
rio - CÓdigo TRT--22•-A.J•020 
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vel superior) B HS-16 a NS-21 
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··-·· • NX-27 I 

~el InterQe4iário) B NI-28 e NI-3:1 I 

~s~ecial Nl-32 a NI-3'5 1 

Agente de Segurança J~diciária 15 Tat-22•-AJ-024 (n!- "' Nl-24 a Hl-271 
vel Interme-diário) B Hl-28 a· Nl-31 

Esp1!Cial NI-32 .e. NI~ 3·S 

Atendente Judiciário 30 TRT•22f·AJ-025 (N{- A NX-24 a NI-27. 

vel Interrnàdiário' E UX-28 ~ Nl-31 

Especial NI-32 a·NI-35 
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GRUPO CA'l'EGOR-.:AS ..UXCIOHAXS llllKno cOOICO 

Engenhebo 01 _ TRT .. 22'-NS-916 (N!-

v.ol Su~rior) 

'-

Bibliotec&do 02 'l'RT-22•-NS-932 (NJ:'_ .. 

vel Superior) 

I 
outra• Atividadee de liÍYel Auxiliar de Enfemage1111 03 n<t-22•-IIM-1001 CNi 

Médio.- ~igo - ftT- 22&..iUI vel Intermediário) 

-1000 

I 'Z'ebf'onbta 03 '.rR'l'-22•-NM-1044 (N.Í 

vel Auxiliar) 

Aúxlliaw OperAcional 4e Servi- 19 n<T-221-IIM-1006 CHi 

ços Dlveraoa - .. k-ea <!e Lil'lpe:r:a vel Auxiliar) 

e Conaervação 

Agente de Vig~lância o a TR'1'-22f~NM-1~5 (Rf 
val Auxiliai) 
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GABlNE'J;'E 

PRESID~NCIA 

iC,i;.-é'SESID!:NCIA 

JUÍZES 

08 (JUÍZES) 

DIRETORIA-GERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) 

.LEI N!! , DE DE DE 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 220 REGIÃO 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESE~TAÇÃO DE GA

BINETE 
(ESTADO DO PIAUI) 

FUNÇOES QUANTIDADE 

ASSISTENTE SECRETARIO Ol (UM) 

CHEFE DE SERVIÇO 01-(UM) 

ASSISTENTE ADMINISTRATIYÇ> 02 (DOIS) 

ASSISTENTE 02 (DOIS) 

AGENTE ESPECIALIZADO Ol (UM) 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 02 (DOIS) 

CHEFE DE SERVIÇO Ol .(UM) 

A~SISTENTE ADMINISTRATIVO 01 (UM) 

ASSISTENTE Ol (UM) 

AGENTE ESPECIAL~Z~DO Ol (UM) 

AUXiLIAR ESPECIALIZADO Ol (UM) 

CHEFE DE SERVIÇO 08 (OITO) 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 08 (OITO) 

ASSISTENTE 08 (OITO) 

AGENTE ESPECIALIZADO 08 (OITO) 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 08 .(OITO) 

CHEFE DE SERVIÇO Ol (UM) 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO :o2 (DOIS, 

ASSISTENTE 02 (DOIS) 

AGEN~E ESPECIALIZADO Ol (UM) 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 02 (DOIS) 

Agosto de 1991 
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GABINETE· 

SECRETARIA DO TR!. 

BUNAL PLENO 

SECRETARIA DA COJ! 
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra, 
Pªra proferir o meu voto. 

Superior do Trabalho, que altera a composição do Tribu
nal Regional do Trabalho da 8• Região e dá outras provi
dências." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·v. Ex• pode 
fazê~lo por escrito à Mesa, como define o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa·se, agora, 
. à apreciação do Requerimento n• 447/91 de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Cãm:aran• 46/91. 

Em votação o requerimento. - --_ _' 
Os Ss. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

·sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . "--- _ ·--· 
AprOvado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. ·· · · 

"Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara dos Deputados n~ 46/91, de iniciativa do Tribunal 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

Solicito ao nobre Senador Oziel carn·eiro o parecer da 
Comissão de Constítuição;- Justiça e Cidadania. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I 

Veio a esta Casa revisora e foi distribuído à CCJ, em 28 
de junho último, o Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1991 
(n•4.903·B, de 1990, na Casa de origem), ementado à epígrafe, 
4e iniciativ~ do Tribunal Superior do Trabalho - TST, dispon
do, em síntese, o ~eg~inte: _ 
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a) pelo art. 1•, o Tribunal Regional do Trabalho- TRT 
da 8• Região (Belém-PA) passa a ser composto de 12 juízes 
(em vez de 9), sendo 8 togados (em vez de 7) e 4 classistas 
(em vez de 2); 

b) pelo art. 2-?, e em conseq-üência, são criados 3 cargos 
de Juiz de Tribunal, sendo 1 togado, vitalício e 2 cla~sistas, 
temporários; ~ - -

c) pelo art. 3~, são criados, no quadro permanente de pessoal 
daquele Tribunal Regional do Trabalho, 4 cargos em· comiss"o 
de Assessor de Juiz DAS-S e 2 de Secretário de Turmas 
DAS-4, além de 14 cargos de provimento efetivo nas categõ"
rias funciomlís -de Técrilctf Judiciári<f{5), Auxiliar Judiciário 
(3), Agente de Segurança Judiciária (3) e Atendente Judiciário 
(3), mais 4 encargos de representação de Assistente; 

d) pelo art. 4<:>, veda-se qualquer nomeação, para cargos 
em comissão do quadro de pessoal daquele Tribunal, a paren
tes, até o -3<:> grau, de juízes em atividade ou aposentados 
há menos de 5 anos, salvo se integrantes do quadro funcional 
por concurso público; 

e) pelo art. 5"', a despesa correrá à conta dos recursos Orça
mentários consignados à Justiça do Trabalho da 8• Região; 

I) e pelo art. 6•, a lei entra em vigor na data da publicação, 
revogadas as disposições Cm contrário. 

Na justificação, assinada pelo Exm<:> Sr. Ministro Presi
dente do TST, em 19 de abril de 1990, ressalta-se, dentre 
outras razões pertinentes, um fato de índole constitucional: 
aquele TRT - 8• Regional conta com 9 integrantes, sendo 
7 togados, vitalícios, e 2 classistas, temporários, não se cum
prindo a observância do art. 115 da Carta Magna_, quanto 
â exigência de 2/3 de juízes togados e 113 de classistas, nem 
quanto â proporcionalidade entre os togados vitalícios de car
reira e os togados vitalícios oriundos do Ministério Públiço 
e da classe dos advogados. 

Frisa-se, ainda ali, que o TRT conta com 1nStalaç_õ~s apro
priadas para fazer face ao aumento, inclusive no tocante às 
salas das sessões das futuras Turmas em que virá a ser dividido, 
para enfrentar com acuidade e celeridade a maior demanda 
de processos, decorrentes do acréscimo da própria Compe
tência atribuída pelo art. 114 da Constituição. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto foi aprovado, unâ
nime e sucessivamente, pela Comissão de ConstitUição e Jus
tiça e de Redação, pela de Finanças e Tributação e pela de 
Trabalho, -de Adf[s.inistração e Serviço PúbliCÕ. A Comissão 
de Finanças e Tributação ---enteJidC:m, inclusive, que a propo- · 
sição não contrariava a Lei de Diretrizes-Orç3.meiftáriaS (CF, 
art. 169). 

n 
Compete à COmissao de Constituição, Justiçá e Cidada- · 

nia, nos termos do Regimento Interno do_ Senado Federal 
(art. 101, I e II), opinar quanto à constitucionalidade, juridici
dade e regimentalidade dos assuntos que lhe_ fore:m subme
tidos, bem como emitir parece[ quanto ao mérito de matérias 
de competência da União. 

O projeto de lei sob exame coaduna-se, ·por inteiro, com 
os ditames constitucionais, quer quantO à iniciativa (art. 61), . 
quer quanto â autonomia administrativa e financeira ( art. 99), . 
quer em razão da matéria (arts. 92, IV, 96, II, a e b, e 115), 
ou da competência legislativa (art.48, X). 

Por outro lado, não se afigura, a qualquer títulO, i~j_urí~ 
clico ou ·anti-regimental, primando, mesmo, pela técnica legis- · 
lativa. No mérito, merece aColhimentQ., à vista dos relevantes 
motivos declinados na justificação. -

Ailooto de 199'1 

III 

Em face çio exposto, concluímos pela total constitucio
nalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de ~ei 
da Câmara n~ 46, de 1991, e, quanto ao mérito, pela sua 
aprovação. 

O SR.~ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer con
clui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do projeto em turno único. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
·-para d~scutir. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Para discutir, 
concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discu· 
tir.) - Sr. Presidente, é com o maior constrangimento que 
volto à tribuna. 

Há pouco falei do Estado do Piauí, e agora farei restrição 
ao Estado do Pará com relação à declaração do Tribunal 
-daquele estado. E, de lá, a quem devo agora uma grande 
honra, por iniciativa do Deputado Zeno Veloso, a Assembléia 
Legislativa me conferiu o título de .. Cidadão Paraense". 

Esse projeto é flagrantemente impossível de receber apro
vação do Plenário. Sinto que o Senado o esteja aprovando, 
porque já estamos advertidos e incidindo no mesmo erro, 
praticando o mesmo desacerto conscientemente._ V-otei o caso 
do Rio Grande do Norte, mas confesso a V. Ex• que, com 
a urgência urgentíssima que tem sido usada, não nos termos 
que sonhei, no Regimento, mas para todos os processos, essa 
urgência urgentíssima chega a cometer os mesmos erros como 
foi o caso do Piauí. 

Aqui está, Si. Presidente, o Secretário do Tribunal Supe
rior do Trabalho, que tem os encargos do D~retor-Geral da 
Secretaria e também de responder por todo o País; por que 
:1 cúpula vai ganhar o mesmo que o Secretário ou o Diretor 
di Secretaria do Tribunal Regional de Belém? 

Evidentemente há nisso um erro flagrante, não s6 do 
Piauí, 9ão só a do Pará, mas da Bahia, do Rio de Janeiro, 
todos, não faço nenhuma distinçã_o. Apenas estamos aqui 
aprovando o que não lemos, Sr. Presidente. É realmente um 
absurdo que esteja ocorrendo isso. Um assessor, Sr. Presi
dente, não é nem o assessor do Juiz, um simples assessor 
vai ganhar DAS-S. Pergunto a V. Ex•, que preside o Congresso 
Nacional e o Senado, quantos DAS-5 existem no quadro admi
nistrativo do Senado Federal? Raríssimos DAS-S. Pois aqui 
estamos multiplicando DAS-5 não mais paia--asSCssor de Juiz, 

, baSta ser um_ simples assessor e assessor pode ser quem o 
juiz queira. Somos o País mais próspero do mundo. Real
mente, quando se fala em crise, não sei se eStamos multipli
cando os '~marajás" que o Presidente qg,is exting!lir _ou se 
Sua Excelência já está desinteressado dessa história de marajás 

·ou ~e já os e~~á .apoiando, passando a mão na cabeça dos 
"marajás". 

Sr. Presidente, sei que sou uma voz isolada e o projeto 
será aprovado, mas peço aos Srs. Senadores que, de agora 
em diante ao menos leiam o projeto, para não permitir essas 
excrescências que contrariam o_ bom-senso_· e não têm razão 

·para existir. Já fizemos isso no Rio Grande do Norte, no 
-Piauí, e agora virou moda. Agora vamos fazer no Pará. Por 
que os outros não aprOveitam e não vêm logo com os seus 
pe-didos para que-o ~nado, generosamente, aprOve -a todos? 
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Sr. Presidente, DAS-5 no Judiciário é igual aó DAS do Sena· 
do, não é igual ao DAS do Executivo. 

Está aí Sr. Presidente, mais um projeto semelhante e 
vai ·ser aprovado! Todos nós sabemos que estamos errados, 
mas vamos aprová-lo porque queremos ser bonzinhos, porque 
somos bonzinhos com o dinheiro do ~ovo_._ Bonzinhos, Sr. 
Presidente, porque não queremos_ desagradar a ninguém. Con
tudo queremos daqui endereçar um apelo ao Tribu_naLSupe
rior do Trabalho para que não nos mande mais projetes n~e 
sentido, pois não podemos equiparar o Diretor da Secretaria 
do Tribunal de Belém ou do Piauí ou Qo Rio de Janeiro, 
ao Secretário-GeraLdo _Tribunal SuperiOi do Tt:~bà.Iho. São 
coisas diferentes, por isso nós aqui criticamOS quahdo os depu~ 
tados estaduais, os vereadores, fixam. sa1ários de Seis a oito 
milhões de cruzados e dizem que nós que somos a cúpula 
recebemos muito menos. Mas se nós próprios-és1am:os- apro
vando coisa desse jaez que autoridades temos para dizer aos 
deputados estaduais e aos vereadores que não aumentem seus 
vencimentos, suas remunerações para não prejudicar o Poder 
Legislativo? _ . 

Estamos v_otando errados, Sr. _Presidente, conscientemen
te errados, e por isso quero deixar aqui meu protesto que, 
como disse, não se refere especificamente neni ao Piauí, nem 
ao Pará, mas a todos os projetas dessa natureza. Teremos, 
de agora em diante, que pedir sempre que a Comissão de 
Constituição e JuStiça e Cidadania seja ouvida, mesmo nos 
casos em que haja essa urgência urgentíssima; criada como 
uma exceção para aqueles casos de calamidade pública e que 
acabou sendo realmente uma calamidade pública, Sr. Presi
dente, tais e tantos são os processos que estão_s.endo enviadqs 
ao exame apressado desta Cas_a,. . . _ . . _ 

Deixo aqui, Sr. Presidente, embora solitário, o meu pro
testo em nome da equanimidade e da tradição brasileira, que 
sempre fez uma gradação entre os veocii!lentos dq~- tribunais 
superiores e os dos tn"bunais regionais. - · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Esperi<'·~o Amin- Sr. Presidente, peÇo a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESID~NTh (Dirceu Carneiro) -'- Concedo a 
palavra ao nobre senadcor 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) --:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
minha consciência não permite que a voz do Senador Nelson 
Carneiro esteja isolac:IP., neste 1110mento. Até porque, há pou~ 
cos minutos, votei t?.tnbém favoravelmente à criação do Tribu
nal Regional do Trabalho ~ 22~ Região, com séde em Tere
sina~ Piauí, e votarei a fãVor da ampliação do quadro do 
Tribunal do Pará. Mas entendo que deve ser encaminhado 
à mesa um pedido de esclaJ:ecimento acerca da _hierarquia 
-esse pedido de esclarecimento terá que ser feito ao_ Tribunal 
Superior do Trabalho -que o Tribunal S.uperior do Trabalho 
está estabelece:ndo a nível de tribunal superior e de tribunais 
regionais. Posto que já ten~o votado a favC?r, só q_uero lembrar 
que criamos, há poucos minutos, vários_ ca.rgo," DAS-6, de 
assessor DAS-5 e pude ouvir do nobre Senador Chagas Rodri
gues um esclarecimento feito em carátei' pessoal ao Senador 
Nelson Came_iro. Pelo que entendo~ Senador' Chagas Rodri
gues~ é um esclarecimento feito de boa-fé~ mas equivocado 
quanto aos níveis de remuneração dos ~sessores, dos cargos 
em comissão do Tribunal. Pelo que sei~ os cargos de assessora
menta do Tribunal Superior do Trabalho aos Tribunais Regia-

nais do Trabalho percebem uma gratificação judiciária de 
170% sobre isto que está_no anexo, relativo a abnl. 

Então, na pior das hipótes_es, ou na mais conservadora 
das hipóteses, os números que constam do anexo ·do Projeto 
de Lei da Câmara n9 55 têm_ que _ser acrescidos de 65% -e 
sobre isso devem incidir 170% de gratificação judiciária. É 
o que o_Senado está aprovando. Não tenho nada contra a 
boa remuneração de_ quem quer que seja. Porém, o mesmo 
s~na.dq aprovou ontem níveis de remuneração para pesqui
sador de univerSidade federal que não chegam a 500 mil cruzei
ros. Fica abaixo do menor nível que aprovamos para os Tribu
nais Regionais do Trabalho. 

Vou repetir, para que fique bem claro: pesquisador pósw 
graduado de universidade federal- não sou pesquisador sou 
apenas professor-assistente-, o Ultimo nível de uma univer
sidade federal, que está paralizada - e o País está "abesta
lhado•• diante dessa paralização- está abaixo do menor nível 
que aprovamos. Em nome do quê? Da justiça? Duvido! 

Era a minha observação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -c Continua em 
discussão. (Pausa.) · 

Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

O Sr. Maurício CQrrê_a- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem a palavra 
~<?_gob~e Senador. _ _ ---.. _ 

O SR. MAURÍCIO CORiffiA (PDT- DF. Para encami
nhar. Sem revisão do orador:) --Sr. PreSideiite e Srs.-Senado
res, eu não poderia deixar, neste instante, de emitir algumas 
considerações que me parecem prudentes. A maior aspiração 

-da comunidade forense no Brasil era a de atribuir ao Poder 
Judiciário a sua inàependência financeira. Concedemos, em 
parte, a autonomia financeira""do Poder Judiciário. A-segunda 
questão era atribuir ao Poder Judiciário a iniciativa das leis. 

Antigamente, recordam os Srs. Senadores que, para se 
encaminhar um projeto de lei Qriginário do Poder Judiciáriô, 
tinha-se que submetê-lo à Presidência da República, que era 
quem o encaminhava ao Congresso Nacional. 

E eu me pergunto, Sr. Presidente, como contribuinte, 
como brasileiro, sobre os ónus que isso tem acarretadO ao 
erário. Estou tremendamente preocupado com os encargoS. 
Quando o Governo diz, por exemplo, que a ConstitUição 
trouxe um ónus muito grande para o Estado, agimos em deter
minados momentos coin um certo maniqueísmo. A verdade 
dura e crua é esta: tudo o que a Constituição fez pof uma 
maior liberdade, ocasionou um_ônus exagerado à manutenção 
dos encargos do Governo, e -o Poder Judiciário passou- a ter 
competência de encaminhar diretamente para o Congresso 
Nacional os seus projetes. -

Tanto é que, na constituinte, onde se discutia iSsO h éu 
entendia que, para se criar um Tribunal Regional do Trabalho, 
seria necessário pelo menos um número de reclamaÇões, de 
feitos, de Juntas de Conciliação e Julgamento. Resultado, 
prevaleceu a tese de que, em cada estado da Federação, deve
ria haver .um Tribunal Regional do Trabalho. Ora, claro que 
cada representante do seu estado vaí defender a existência 
de um Tribunal Regional no seu estado. Então há estados 
que têm cinco Juntas de Conciliação e Julgamento além de 
um Tribunal Regional do Trabalho. Imaginem o custo der 
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um Tribunal Regioilal do Trabalho! Hoje chego a questionar 
se seria conveniente, se é prudente a existência dessa prerro
gativa dessa conquista: primeiro, da autonomia financeira 
para o'Poder Judiciário e, segundo, a· co~petência da.inici~tiva 
das leis diretamente ao Congresso Naaonal. Questiono ISSO, 

tenho preocupações a respeito disso. 
O Senador Nelson Carneiro tem total razão: se votásse

mos aqui no Senado, uma resolução qualquer que viesse a 
atribuir um tipo de DAS, não há dúvida de que os jornais 
amanhã estampariam contra nós toda a sua veemência, toda 
a sua critica, porque não existe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
nenhum Poder mais vulnerável, mais criticado, que tenha as 
suas faces viradas ao sol e que receba tantas pancadas como 
o Poder Legislativo. · · · · · 

Hoje ou amanhã vamos votar aqui um projeto de resolu
ção para ajustar os vencimentos dos servidores desta Casa 
e, seguraviente, esse aumento recairá também sobre nós. Não 
tenho dúvida de que pagaremos um tributo por isso. Entre
tanto, ninguém falou, por exemplo, quando o Poder Judiciá
rio, os Tribunais -com exceção do Supremo Tribunal Federal 
-todos deram os 38,7%. Os Tribunais de Justiça do Brasil 
inteiro deram os 38,7, e ninguém questionou por que o fizeram· 
e se estava certo ou errado. O Senado estendeu aqueles favores 
para os seus funcionários, a Câmara fez o mesmo. Aiileaça
ram-nos de argüição de inconstitucionalidade. Hove um escar
céu na imprensa. Muito bem! Do Poder Judiciário, não! Nin
guém fala absolutamente nada contra ele! É um Poder mantido 
pelo contribuinte brasileiro, está sujeito à nossa fiscalização, 
ao contrário do povo brasileiro. É preciso que se acabe com 
a idéia de que é um Poder invulnerável. Não! É um Poder 
que pratica nepotismo-mais exag:eradamente que os outros 
Poderes. Questiono também a autonomia financeira, porque 
muitos Tribunais de Justiça passaram a carpetar seus gabinetes 
com luxuosas peças, gastando dinheiro da maneira mais perdu
lária. E imagino: será isso correto? Será isso justo? Mas nós, 
não! Nós é que pagamos o tributo sobre isso. 

Temos que tet realmente essa preocupação com relação 
a essas propostas, essas mensagens originárias do Poder Jud~
ciário, Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vou roam
testar-me contrário a que Sefa aprovado esse projeto. Pare
ce-me uma reivindicação, do ponto de vista do aumento do 
número de juízes, justa. A meu ver, está absolutamente cor"" 
reto o espírito do projeto. Não tiro a razão do Se~ador Nelson 
Carneiro. Parece-me um exagero dar essa condição de DAS 
5, ·mas é preciso que examinemos, daqui para frente, essas 
mensagens que vêm. E nos preocUpamos também porque o 
que vem do Poder Judiciário não deve ser interpretado por 
nós como uma norma ou algo que não mereça a nossa critica, 
a nossa censura. 

Hoje, Senador Dirceu Carneiro, ó que o Brasil está pa
gando por criações de Tribunais do Trabalho por este País 
afora, os ónus que temos pago são enormes. Nã~ sei com? 
este País vive com tantos encargos que temos cnado aqui. 
A verdade é essa. Há um custo exagerado para o· Estado. 
O Governo tem muita razão quando procura preocupar-se 
com o Orçamento, porque os gastos são imeifsóS. Cada Tribu
nal desses acarreta um ónus enorme. Temos que -passar a 
fiscalizar com mais atenção. Acredito que, quanto mais justiça, 

· tanto melhor para o povo, mas temos que ter essas cautelas. 
Com relação ao Tribunal Regional do Pará, não tenho 

a menor censura, pois preenche os requisitos, há várias juntas. 
Mas' questiono exatamente a abordagem feita pelo Senador 
Nelson .Carneiro, a~s~_Iu.tamen!e correta. Seria inj~tiça da 

minha parte, porque já há precedentes, que eu viesse a impedir 
a aprovação desse projeto. Cometendo esse erro, já fazemos 
uma revisão geral. 

Essa é a posição que quero deixar bem clara aqui. Hoje, 
Sr. Presídente, o que estamos pagando em termos de gastos 
com o Poder Judiciário é algo inimaginável. Portanto a fiscali
zação tem que ser efetiva de nossa parte. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
o projeto. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário do Senador Nelson <:;ar~ 
neirO. 

A matéría vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 46, DE 1991 
(N• 4.903/90, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8• Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região 

-Belém- PA passará a ser composto de doze juízes, com 
vencimentos e vantagens previstos na legislação em vigor, 
sendo oito togados, de investidura vitalícia, e quatro·classistas, 
de investidura temporária, represe.ntantes, respectivamente, 
dos empregadores e -dos empregados. 

Art. 2~' Para atender à nova composição a que se refere 
o artigo anterior, ficam criados um cargo de juiz togado, vitalí
cio, a ser provido pela promoção de Juiz Presidente de Junta 
de Conciliação e Julgamento da Região, e dois -cargos de 
juiz classista, temporário, sendo um para representação dos 
empregados e outro para representação dos empregadores. 

§ I • O provimento do cargo de juiz togado obedecerá 
ao disposto no art. 115, inciso I, da Constituição Federal, 
e o provimento dos cargos de juiz classista ao seu iilcíso III, 
combinado com o art. 684 da Consolidação das Leis do Traba
lho-CLT. 

§ 2• Haverá um suplente para cada juiz classista. 
Art. 3• São criados no quadro permanente de pessoal 

do Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região os cargos 
em comissão, os cargos de provimento efetivo, e os encargos 
de representação de gabinete, constantes, respectivamente, 
dos Anexos I, II e IIJ desta lei. 

Art. 4~' Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para cargos em comissão do quádro de pessoal do Tri~unal, 
parentes consangüfueos ou afins, até o tercelfo grau, de Juízes 
em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto 
se integrantes do quadro funcional mediante concurso público. 

Parágrafo único. O cargo em comissão de assessor de 
juiz é privativo de bacharel em direito, -e será preenchido 
mediante livre indicação do juiz, observada a vedação de que 
trata o caput deste artigo. 

Art. 5• A despesa decorrente da aplicação desta lei cor
rerá à conta dos recursos orçamentários consignados à J_ustiça 
do Trabalho da 8• Região. --

Art. 6~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO II 

(Art. 30 o!a Lei 1111 , o!e <i e o!e 199 ) 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 80 REGIXO 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAI~ NO CODIGO 

Ativi<ia<ies <ie Apoio 
Juo!iciãrio Có<iigo 
TRT-811-AJ-020 

Técnico.Ju~iciário 
Auxiliar Ju<iiciário 
Agente <ie Segurança 
Ju<iiciãria 

os 
03 

03 
03 

TRT-80-AJ-021 
TRT-80-AJ-023 

TRT-811-AJ-024 
TRT-811-AJ-025 Aten<iente Ju<iiciário 

A N E X O III 

(Art. 30 <ia Lei no , <ie <i e o!e 199 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 811 REGIXO 

ENCARGOS DE REPRESENTAÇXO DE GABINETE 

DENOMINACXO 

Assistente 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. --

Há oradores inscritos. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Sem revisão 
do orador.)_ --Sr. Presidente~ devo apresentar, nestes dias, 
um projeto de resolução, determiando que projetas seme
lhantes que incluam despesas sejam necessariamente subme
tidos à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Acredito que só assim_ evitarem_os que --projetas 
dessa natureza continuem a passar, com prejuízo para a har
monia e o equilíbrio que devem existir entre os Poderes. 

Farei projeto nesse sentido para que tais fatoS não se 
repitam. 

O Sr. Oziel Carneiro- Sr. Presidente, peço palavra para 
declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -V. EX' .poderá 
fazê-la por escrito, confOririe deterii:Iina o Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, 
que falará como Líder. 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN - PE. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_ Srs. Sena
dores: 

TOTAL 

04 

Há um projeto meu , Sr. Presidente, PLS 14/91, trami
:ãildo em uma das Comissões desta casa. Reputo-o de muita 
ímpoitância, pediria que a Comissão de Assuntos Econômi14?s 
voltasse para ele a sua atenção e interesse para que seja apro
vado o mais depressa possível. 

Ele dispõe, Sr. Presidente, com tundamento no inciso 
8~' do artigo 23, da Constituição Federal, sobre a obrigato
riedade de orgãos da administração pública feáCral realizarem 
suas e<;>mpras na companhia nacional de abastecimento, a 
CNA. Se tal acontecer. muita dor de cabeça será evitada. 

Como todos sabem, Sr. Presidente, a CNA é o resultado 
da Fusão da CFP, Cobal e da Cibrazen. A CNA, após a 
fusão, procurou, em 90/91, mostrando serieQ.ade e dinamismo, 
viver seu período de saneamento. 

Saneou o pessoal, com corte de 57%. Em 1990, tinha 
11.<)()7 empregados. Em 1991, conta com 4.990, reduziu em 
0.917 os seus empregados. -

Os cargos de confiança abateram-se em 70%. Em maio 
de 1990, havia 1. 750 cargos de confiança. Agora, sáo 530 
uma redução de 1.220. 

O número de unidades administrativas fegionaís, em mak 
de 1990, era de 84.~Agora, são 14, abatidas 70, uma redução 
de 83%. As diretorias eram 14, •restando agorà', 6, em uma 
redução de 57%. -
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O~ armazéns eram 615. São, agora, 48.?.' diminuindo 130, 
em uma redução de 21%. 

A CNA, em 1991, possuía- 250 supermercados e outros 
imóveis. Hoje são 159. 91 deles foram fechados, com uma 
redução de 36%. 

A folha de pagamento, em maio de 1990, era de 
2.353.000.000,00 (Dois bilhões, trezentos e cinqüenta e três 
milhões). Agora é de 1.135.000.000,00 (Um bilhão, cento 
e trinta e cinco milhões). A Redução foi de 1.218.000.000;00 
(Um bilhão, duzentos e dezoito milhões). Numa-porcentagem 
de 52%. _ 

Em preços de maio de 1991, a CNA vendeu 180 bilhões 
de cruzeiros, sendo 3.500.000 (Três milhões e quinhentos mil) 
de toneladas de grãos e 9.119.499 (Nove milhões, cento e 
dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove) litros de vinho. 

Quanto âs compras, internamente comerciou 656.000 
(seiscentos e cinqüenta e seis mil) toneladas de grãos. Externa
mente, comprou 400.000 (QU.trocentos mil) toneladas de tri
go da Argentina e 1.000.000 (Um milhão) de tonelas das 
do Canadá, produtos que estão chegando entre' maio e dezem· 
bro deste ano. --

Participa do prognnam "Gente da gente'', em fase de 
execução, distribuindo a 650.000 (seiscentos e cinqüenta mil) 
famflias: a) 329.000 (tre.Zentos e vinte e nove mil) toneladas 
de arroz, b) 56.000 (cinqüênta e seis mil) toneladas de milho, 
e c) 21.000 (vinte e um mil) toneladas de farinha de mandioca. 

Além disso, a CNA providenciou a solução: a) dos con
tenciosos trabalhistas, cíveis fiscais e processos adminsitra
tivos; b) Saneou remoções de produtos da política de garantia 
de preços mínimos, fez a limpeza de estoque de produtos 
dessa mesma poütica de garantia de preços mínimoS; c) como 
também providenciou o saneamento financeirO e ci"editfcio. 

Ainda mais, Sr. Presidente, a CNA tomou diversas medi
das político-institucionaiS, entre outras, a que diz respeito: 
a) à compra antecipada da produção agrícola (Planejamento 
dos estoques); b) compra da capacidade ociosa do se to r agroin
dustrial e alimentar (formação da marca própria dos itens 
da cesta básica da ex-rede somar; c) à importação de produtos 
para a formação de estoques estratégicos. 

Assim, Sr. Presidente, a CNA, através de suas ações 
político-administrativas, está capacitada a prover o abasteci:_ 
menta no País, atendendo, de modo especial, à população 
mais carente. 

Constata tal capacidade, não sei por qual motivo. As 
organizações sociais do governo não possam comprar direta
mente, (e tão-somente lá) como a LBA, INAM, FAE, os 
produtos de que necessitam para executar seus programas. 

Creio, Sr. Presidente, que, unificando a compra dessas 
organizações na CNA, não só facilitaria o atendimento dos 
pfogramas sociais como evitaria ãs-possibilidades de co~pç~~ 
na intermediação dos produtos junto a outras empresas e 
cooperativas. 

Aliás, Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União, 
em voto do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, em 29 
de maio deste ano, publicado no Diário Oficial do Dia 13 
deste (Seção I, pgs. 11382 e 11383 -TC n' 013.026/85-2) 
recomendou: "Examinar a conveniência de ser mantida a 
CNA como agente de compras da FAE; determina à FAE 
que não mais renove o convênio celebrado com a sociedade 
de abastecimento de Brasflia, por falta de licitação. 

Sr. Presidente, o próprio ministro relator desse processo, 
diz, em seu voto, que a centralização ou descentralização 
das compras é um tema polémico. Já não penso assim, Sr. 

Presidente centra.JÍ.zando as compras da organizações asSJ.sten
ciais do governo na CNA, a execução do programa fica mais 
dinâmica, os preços mais baratos e a possibilidade de corrup
ção fica bem menor. _9 q_ue se q!Jer é q1:1e '? pr_ograma de 
abastecimento seja realizado e que os preços da cesta básica 
sejam mais reais. Se o preço da bolsa de um produto específico 
é de cem cruzeiros, que seja coniptãdo por cem e não por 
quatrocentos. Qiiando se comprar o tipo 1 do feijão, por 
exemplo, que este tipo chegue às fontes terminais e não aporte 
por lá o tipo 4 do arroz, do feijão, do macarrão e de outros 
lailtos. - -

Sr. Presidente, meu projeto n9 14/91, ora tramitando pela 
eminente Comissão de Assuntos Económicos (CAE), depen
de a obrigatoriedade dos órgãos da adminstração federal, co
mo o· INAPE, a FAE, LBA, realizarem suas ·compras na 
CNA. . . 

Creio, Sr. Presidente, que a aprovação deste projeto é 
de grande importância e requer urgência, pois a CNA já possui 
uma "Infra-estrutura que lhe foi transferida das empresas fu
sionadas" (CFP, COBAL, E CIBRAZÉM) e, por isso, é 
detentora da "necessária racionalização da estrutura pública 
já disponível, com capacidade técnico-comercial comprovada, 
o que representa redução de custos". 

É imperativo, Sr. Presidente, que sob coordenação de 
um único organismo estejam as funções de comprar para os 
diversos programa~ sociais do governo na área de alimentos 

_ ~'para que a execução do programa não seja "de forma pulveri
zada" e não se comprometa " uma política traçada para 
o setor". 

Daí eu fazer, Sr. Presidente, desta tribuna, um apelo 
à Comissão de Assuntos Económicos a seu eminente relator 
para agilizar sua tramitação. 

Sr. Presidente, não poderia encerrar este meu pronuncia
mento, sem um voto de louvor. Registrando o sucesso funcio
nal da CNA, nada mais justo do que louvar a atuação do 
Dr. Hugo Vasconcelos, eminente assessor da diretoria da 
CNA e seu Presidente, o Dr. Mauro Boschero, pois, graças 
a eles, de modo especial, a CNA pode apresentar os sucessos 
de agora. 

Esse louvor não é ni-ãis do que à competência, à dedicação 
e à probidade de cada um. 

Dr. Hugo Vasconcelos, Senhor Pi-esidente, quando assu
miu a Cabal, encontrou uma institUiçãO e'Sfacelada e falida. 
Em abril de 1990, o déficit da Cobal era de 150 milhões de 
cruzeiros, equivalendo, hoje, a 484 milhões. Encontrou dívi
das vencidas com os fornecedores, salários e encargos atrasa
dos num montante de 1,5 bilhões de cruzeiros, equivalendo, 
hoje, a 4,8 bilhões de cruzeiros. 

O pior, Sr. Presidente, era que a Cabal moralmente esta
va desacreditada junto· à sociedade, era um desafio, pois, 
o Dr. Hugo Vasconcelos recuperá-la. Aceitou o desafio, sa
neou a empresa e preparou-a para afusão com a CFP e CI
BRAZÉM, surgindo a CNA, segundo os dispositivos da Lei 
n' 8.029 de 12.04-90. 

____ O Dr. Hugo Vasconcelos, como Diretor Operaciorial da 
Cofiai, participou do progi'ama·"Gente da gente", coordenado 
pelo Gabinete Militar da Presidência da República, programa 
que atenderá a 655 mil famüia~ nordestinas, vftimas da seca, 
através de uma cesta básica. Foi tal sua atuação, dedicação 
e competência, que o Chefe do Gá.binte Militar da Presidência 
da República no aviso 124 de 4-12-90, em nome do Senhor 
Presi4ente da República, registra seu reconhecinento pela 
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"forma corajosa. dedicada e leal" com que o Dr. Hugo Vasw 
concelos apoiou e implementou o programa uoente da gente". 

Na mesma linha de reconhecimento, Sr. Presidente, o 
Subchefe do Gabinete Militar da Presidência da República, 
Coronel Ariel Pereira da Fonseca, no Ofício n' 146 de 
10-12-90, louva a competência e a dedicação corajosa e profis
sional de Dr. Hugo Vasconcelos no programa "Gente da gen
te". 

Diante disso, Sr. Presidente, quero afirmar que a CNA 
com a Assessoria de Dr. Hugo Vasconcelos e a Presidência 
de Dr. Mauro Boschero, não podia estar em melhores mãos. 

Qui a CNA, através desses dois ilustres brasileiros~ conti
nue na caminhada a que se propós de melhor servir, através 
do abastecimento, a camada mais carente de nossa sociedade. 

Era o Que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCIJMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO . 

Memo n' 092 de 13-12-90 
Da Presidência 
À: Diretoria 

Tenho a grata satisfação de levar ao conhe.cimento de 
V. S•' que esta presidência recebeu do Chefe do Gabinete 
Militar, da Presidência da República, o Aviso n' 124-SUBEX, 
de 04-12-90, que contém o seguinte texto: 

"Incumbiu-me o Senhor Presidente da República de 
levar a V. s~ o seu reconhecimento pela forma compe
tente, corajosa, dedicada e leal com que apoiou e mesmo 
implementou as ações necessárias ao desencade~mento 
do Programa "Gente da gente." 

Ao fazer essa comunicação a V. 5'1 , transmito, em particu
lar, o. meu reconhecimento_ ao Dr. Hugo Vasconcelos e à 

equipe envolvida no mencionado Programa, razão _por que 
deverá constar em seus assentamentos funcionais o elogio 
pelo trabalho realizado. - João Mauro Boscbero, Diretor
Presidente 

PRESIDêNCiA DA REPÚBLICA 
Gabinete Militar 

Subchefia do Exército 

Ofício n' 146-SUBEX 
Brasília, DF, 10-12-90 

I>o Subchefe (Exército) do Gabinete Militar da Presidência 
da República 
Ao Sr. Dr. Hugo Vasconcelos - Diretor Operacional da 
Cobal 
Assunto: Programa "Gente da gente .. 

1. · Em meu nome e dos integl-antes da Su-bchefía- do 
Exército do Gabinete Militar da Presidência da República, 
levo a V. S' meu profundo reconhecimento pela atuação com
petente, dedicada, corajosa e profissional, que permitiu tomar 
realidade o prog:rama "Gente da Gente". 

2. Em participar, sensibilizados, destacamos "a empa
tia, hoje feita amizade e consideração, que foi a tónica maior 
do procedimento de V. S• durante o confronto com os inúme
ros desafios que se apresentaram ao planejamento e execução 
do_ programa. 

3_. No agradecimento desta subchefia, levo a V. S' a 
certeza de nossa admiração e a alegria em termos trabalhado 
com uma verdadeira equipe, cujo único inl:eres·se foi O cumpri
mento de mais uma missão para o bem da Pátria. 

Atencios3.1p.ente, - Ariel Pereira da Fonseca, Cel. Sub
<hefe (Ex) do GMPR 

OE:SCR IC:í\0 f'lc:\ i o./90 !. Rc.<l.u . ..:.,J.w. 

----------- ---------------~----------· 

Número de Ser v i dores H.9G7 

-------------------------· 
Núme-ro de Cargos de 
Confianç:a 

N•jmero· de Unid-ades Adnl i n is
trativas Regionais 

! .. 750 

84 

4.990 *' 6.917 

14 70 

., ,_ 

57 

I .. 

; (Gl) 
---------------------M----------------------:--------------~-
·N~mero de Oi~~torias 

Número de Unidades 
Armazenadoras 

14 

615 

6 B 57 

! 
485 ! ( :tHC·) ([3§] 21 
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---------·----r-.....:..----------
Supermercados e outros 
imdveis 250 

Valor real da Folha de 
pe:\gamento Cem Cr$ milhÕes) 1.135 1.218 

--------------------------- ----------------------
Veículos/carros e ut ii jtár ias 
------------------------------, 
Aeronave 1 
--------------------------

r 1 <;>0 ! . ! 11 37 
------------------------------

1 ! 100 
·--------------------------

!' 
I 

Despesas administrativas, 
incluslv€ Folha de PagtQ• 
<em Cr$ milhÕes) 5-404 

I 
1.663 ! . 3 .. 541 :e I 

-------------------------------------

I tu.: h .. i 342 ernpregados cont i-"'õ.\t a dos par· a o, -MARA através dos 
com CI/HARA e SNAOn!ARA, e apro:<lnmd~memte 300 cedidos 
v~rio~ drgios da adruinistaçio direta e indireta. 

Convênios 
a 

·(*tO 108 armazéns doados à Pre'f'eitura e 18,. anteS al,Jgados:r devolvidos 
aos ~~us proprietários. 

(***) Devolvidos 91 imóvFi5 alugados. 

I) Vendas 
Cr$180 bilhões (a preços de maio/91) ou 3.500.000 tonela

das de grãos e 9.119.499It de vinho. 

2) Compras 
a) Internas- 656.000! de grãos; 
b) Externas - trigo (importação da Argentina) -

400.0001 . . . 
(importação do Canadá) - l.OOO.OOOt 
(chegada entre maio e dezembro/91) 
-carne - 100.0001 (chegada entre junho/91 a outu

bro/91) 

3) Participação no programa "Gente da Gente" 
Distribuição a 650.000 famílias de: 
a) 329 .OOOt de arroz; 
b) 56.000t de milho; 
c) 21.000! de farinha de mandioca. 
Obs: Em fase de execução. 

4) Contencioso administrado atualmente 
a) 2.120 Ações trabalhistas; 
b) 1.240 Ações cíveis; 
c) 170 Ações fiscais; 
d) 800 processos administrativos relacionados ao pessoal 

da CNA; 
e) 5.000 processos administrativos de quebra/falta de pro

dutos armazenados. 

S) RemoçõeS de Pi-odutos da PGPM 
-100.0001 nos Estados de Mato Grosso e Goiás (1990) 
-350.0001 MT + 100.000t GO (limpeza de armazém/ 

descredenciado ). 
-Realização julho/outubro/91 

6) Limpeza do Estoque de Produtos .da PGPM 
-Vistoria de 2.000 armazéns .. -
-limpeza de màis de 600 niil TM de produtos 
- indentificação de mais de 100 mil TM de desvio com 

abertura de sindicâncias, cobranças e ações judiciais. 
7. Ações de Saneamento Finaneeiro e Creditício 

-Folha salarial em maio de 1990_com até quatro meses 
_ de atraso. 

Desde então vem sendo paga em dia. 
----..Encargos sociais recebidos com débitos Cr$1,0 bilhão 

(INSS) e Cr$250,0 milhões (FGTS). Hoje, regularizados e 
mantidos em dia. 

- Assistência social aos empregados, com benefícios sus~ 
pensos em maio/1990. Atualmente, estão plenamente restabe
lecidos (Vale~refeição, Vale transporte, Assistência médica, 
etc.). 

---- -Impostos e contribuições: atrasos eram de Cr$800,0 
milhões (ICMS), Cr$100,0 milhões (ISS), Cr$100,0 milhões 
(Finsocial), Cr$80,0 milhões (Pasep). Todos regularizados e 
mantidos em dia. 

- A contabilidade das trés empresas foi atualizada e pela 
primeira vez, os balanços aprontados~no prazo previsto. A 
contabilidade PGPM, atrasada desde 1987, foi regularizada 
até 1990. 

- Créditos recuperados: Cr$500,0 milhões. 
-Receita de alienação de bens móveis e imóveis: 

Cr$600,0 milhões. 
- Dívida com fornecedores de produtos e serviços: Regu~ 

larizadas as pendências recebidas em torno Cr$800,0 milhões. 
Saneados mais de 1.000 títulos protestados em cartório. Na 
aluai gestão nenhum título foi protestado, A CNA realiza 

_todos_os seus pagamentos na data do vencimento. 
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-A extinta Cobal, que possuía um prejuízo acumUJaao 
de Cr$1.685 milhões? obteve, ao finall990, um lucro de 530,0 
milhões. 

-Alienação em fase final de !50 imóveis já regulari
zados. 

-Regularização legal de 500 imóveis, em proceSSO, para 
permitir sua alienação. 
8) Outras ações relevantes 

8.1 - Organização Administrativa Interna 
-Concluídos ou em etapa de conclusão: 
a) Regimento Interno; 
b) Plano de Cargos e Salários; 
c) Normas Operacionais (inclusive de Licitação); 
d) Plano de Informãtica; 
e) Plano Qüinqüenal 91195 (versão preliminar).· 
8.2- Ações Polltico-Iostitudonais 
a) Proposta de discussão das "Diretrizes da Política Na

cional de Abastecimento"; 
b) Metodologia para a elaboração do Plano Nacional de 

Abastecimento; 
c) Metodologia (*) do Programa de Regionalização da 

Produção Agropecuária, Agroindustrial e do Abastecimento 
- PRPA. (como previsto na Portaria 477, de 15-8C90); 

d) Metodologia (*) do Programa de Competitividade 
Agropecuáriõ Agroindu~trial e do Abastecimento - PCA 
(como previsto na Portaria 477, de 15-8-90); -.-· ·· ·· 

e) Metodologia (*) do Sistema de informações para o 
Abastecimento - SINIAB (conforme previsto na Portaria 
477, de 15-8-90). 

(*) Todas essas metodologias encontram-se em fase -de 
preparação de estratégias, tendo em vista a implementação 
dos respectivos programas. 

f) Modernização de instrumentos da política cieditfcia 
(custeio e in vestimenta), para a rad0ri3.lização do sistema 
de financiamento público, e o ajtista:mento da PGPM, Sistema 
Nacional de Crédito Rural e Programas de Investimentos (Fi· 
name, Finar, Crédito Agroindustrial, FAF), em conjunto Em
prapa, Banco do Braíil, MEFP/DAP e Banco Central. O 
novo modelo encontra-se na fase de escolha de áreas agrícolas 
competitivas para um test-case do D.oVo Sistema; 

g) Caordenação, pelo Presidente da CNA, coadjuvado 
pelo Secretário de Planejamento Estratégico, do Subgrupo 
n9 8 - PoHticas AgríColas do Mercosul, com a responsabi
lidade de coordenar a elaboração: 

- dianósticos das políticas agrícolas e do estágio aluai 
da economia dos países membros; 

-prognósticos e cenários da integração, inclusive impac
tos setoriais; 

-proposições de acordos setoriais e sugestões de ajusta
mento das políticas inteinãS-pãra o Se tO r; 

-discussão com a iniciativa privada, para delimitação 
das funções do governo e do papel da iniciativa privada na 
integração, inclusive a definição de produtos e setores sen
síveis; 

- redefinição da política de formação de estoques e de 
comercialização; 

-modernização das regras de interve1;1ção (juntamente 
com outros órgãos e CNPA); 

-compra antecipada pela CNA da produção agricola 
(planejamento dos estoques); 

-compra pela CNA da capacidade ociosa do .setor 
agroindustrial e alimentar (formação da marca própria dos 
itens da ces~a ~ásica çia ~x~red~ Somar); 

-estímulo pela CNA, à comerciaÍização através de Boi· 
sas, de físicos e futuros; 
, -- --importação, pela CNA, de produtos para formação 
de estoques estratégicos; 
. --: ex~cução de acordos de importação dº trigo, com parti

CJpaç~o at1va no programa de privatização de sua comercia
lização. 

i) manutenção de assessOria à ComiSsão TéCnica do Con
trato BR-272-C, àtravés de Convênio com o MEFP. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ...:.. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

. O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
mais de um século a Enseada dos Tainheiros, um dos mais' 
belos recantos baianos de Ribeira, vem sendo utilizada para 
competições de remo, graças às peculiares condições que ofe
rece para a prática do esporte. Não é por outro motivo que 
a raia olímpica, com seus dois quilómetros de extensão, é 
detentora da carta patente número 1.101, expedida pela Mari
nha, que consagrou, assim, o espaço aos adeptos do remo, 
uma das mais salutares modalidades esportivas. 

Tudo estaria muito bem se, nos últimos anos, o local 
p.ão passasse a ser utilizado pelos proprietários de iates, escu
nas e outias embarcações, as quais, com sua presença, têm 
não apenas prejudicado a performance dos remadores, mas 
também colocado em risco sua integridade, como se pode 
depreender das notícias periodicamente veiculadas na impren
sa; de Salvador e nas denúncias que me têm sido encaminhadas 
em caráter particular ou por clubes que se sentem prejudicados 
com essas ocupação. 

Munidos de um lema pitoresco "Remar é o que interessa 
escuna saia dessa", os adeptos do remos têm efetuado várias 
manifestações e, na sua m_ilitânciã., vêm colhendo sucessivos 
apoios, inclusive da Associação dos Moradores e Amigos de 
Itapagipe- AMAI, que tentam preservar o verdadeiro paraí
sp_ que é o local, sem as inconveniências que seU crescimento 
e a intensificação do_ ~urismo representam para os seus habi
tantes. 

A questão já extrapolou o domínio das queixas públicas 
e chegou à Câmara dos Vereadores, preocupada em discutir 
com os interessados - entre os quais a própria AMAI, o 
Saveiro Clube, a Marinha e os clubes de regatas- soluções 
que contemplem a conveniência de todos, sem os riscos hoje 
existentes, particular:mente nos duzentos metros da chegada, 
que são o ponto crucial da raia. 

Faço, aqui, um apelo ã Marinha e aos órgãos incumbidos 
de;: gerenciar a área, para que agilizem as soluções, liberando 
a Enseada dos Tainheiros para os aficcionados do nobre espor
te do remo, pois que os donos das embarcações sempre encon
trarão ponto mais adequado para estacioná-las. Num embate 
entre o homem e o objeto, a preferência deve ser sempre' 
para o homem. 

Agir de modo contrário, seja p-ela omissão ou pela coni
vência, representaria um forte desestimulo à saudável· prática 
do esporte, que se constitui em -válvula de escape da grande 
energia acumulada pelos jovens. Se não nos convencermos 
de que é nossa responsabilidade fornecer as bases e o apoio 
ao esporte, estaremos concorrendo para debilitar ainda mais 
a frágil presença do Brasil nas competições esportivas que 
fazem a glória das nações desenvolvidas. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, está-se 
armando u~a celeuma nacionalista em torno da EC0-92, 
a Conferênc~a Internacional sobre Ecologia, patrocinada pela 
ONU, a realizar-se no Rio de Janeiro, no próximo ano. NaciO
nalistas de todos os matizes ideológicos, da esquerda à direita, 
vêem na conferência uma conspiração dos países ricOs contra 
a soberania nacional. Por trás dos temas ecológicos, das teses 
de intocabilidade da Floresta Amazónica e da defesa da cultura 
indígena, descobrem a mal disfarçada cobiça internacional 
sobre a prodigiosa riqiie"Za mineral e vegetal da Amazônia. 

Expressivos líderes políticos da região, como os Governa
dores Gilberto Mestrinho eJader Barbalho e o Ministro Jarbas 
Passarinho, vieram a _campo para defender o direito ao pro
gresso e~onómico e ao- dese-nvolvimento social dos povos da 
Amazõma. Rechaçam as pretensões de monitqramentO de 
grupos de ecologistas~ naciOnais e estrangeiroS, -sobre o pro
cesso de desenvolvimento regional. Temem queo GOvemo 
brasileiro, pressionado pelos problemas da dívida exte-rna, 
acabe capitulando diante das investidas dos países ricos. • 

Srs. Senadores, desenvolver sem preservar ou preservar 
sem desenvolver? Eis o falso dilema criado por desenvolvi
mentistas iirespoilsávêí( despreoCUpados com a destruição 
da floresta~ e por conservacionistas insen-Síveis· aOs ari.SeiOs 
de ~esenvolvimento dos povos amazónicos~ Rompendo- tal 
círculo vicioso em -quecafram-as- discussões sobre a Floresta 
Amazónica, a EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária propõe uma terceira via~ a da busca do conheci
mento científico e tecnológico~ como pré~requiSitó para qual
quer conversa séria sobre a Floresta Amazónica Ou para inler
venções responsáveis no seu ecos-sistema; 

A proposta da Embrapa, Srs. Senadores, conduz a um 
equilíbrio entre desenvolver e preservar, por meio de ações 
calcadas em conhecimentos sobre o_ sistema agroecológico, 
social e económico da região amazónica. _ __ 

Enquanto digladiam-se desenvolvimentistas -e -presei'va
cionistas, a Embrapa gera conhecimentos científicos e tecnoló
gicos como a melhor forma de crescer sem agredir a fragilidade 
do sistema ecológico da Amazônia. 

Sem alardes, como convém a cientistas, ós pesquiSia.doles 
?a Embrapa embrenham-se na região, nas florestas, rios e 
xgarapés, no afã de ampliar o conhecimento sistematiZado 
e científico da Amazótiia. Desenvolvem pesquisas visando 
a assegurar o crescimento da agropecuária e da exploração 
agroflorestal em bases auto-sustentadas. Isso siginffica ~que, 
dada a fragilidade do ecossistema amazóniCo, qualquer ativi
dade produtiva deve levar em consideração não apenas a sua 
factibilidade económica, mas também agronómica, ecológica 
e social. 

Com procedimentos tecnológicos adequados é possível 
aumentar a produção sem agredir o meio-ambiente. Bastam 
aqui alguns exemplos do que vem sendo feito nesse sentidO 
pelos pesquisadores da Embrapa. Em primeiro lugar, aponta
mos a possibilidade de redução da derrubada da floresta por 
pequenos agricultores, graças à adoção de técnicas simples 
e baratas para o aumento da produtividade, tanto da terra 
como da mão~de-obra. Calcula-se que a adoç-ão-de procedi
mentos tecnológicos que permitam cultivar a mesma área por 
três anos consecutivos, em vez de dois, poderia reduzir em 
um terço o atual desmatamento causado por pequenos agri
cultores. 

Outro exemplo é o da recuperação das pastagens degra
dadas. Calcula-se quemais de oito milhões de hectares de 
floresta amazónica foram transformados em pastagens. Até 
recentemente abundantes recursos subsidiados do Governo 
e de ~~ências interna~onais de_ desenvolvi~ento atraíram para 
a regtao grandes projetas agropecuários. Esperava-se que a 
derrubada da floresta desse lugar a pastagens com produção 
sustentada ao longo dos anos. Entretanto, elas são_ produtivas 
somente durante quatro a oito anos, quando, em muitos casos, 
são abandonadas por atingirem alto nível de degradação. Em 
face desse problema, a Emprapa está desenvolvendo técnicas 
que permitem a reincOrporação de-ssas áreas ao processo pro
dutivo auto-sustentado. 

E por fim, Srs. Senadores, P3Ta tlãO nos ãio.ngannos mui
to, vejamos só mais um ·exemplo do ~que a Embrapa vem 
fazendo para permitir à regíão arii3.zônica um crescimento 
auto-sustentado e com respeito ã fragilidade do seu ecossis~ 
tema. 

Todos sabem que um dos grandes vilões ecológicos na 
Amazônia é o madeireiro, que usa técniCas rudimentares de 
extração, e de forma irresponsável e predatória, Em face desse 
problema, engenheiros florestais da Embrapa e~tão adaptando 
técnicas de extração apropriadas, empregadas com êxito em 
outras condiç_ões ecológicas, enquanto_ promovem o aperfei
çoamento de outras técnicas, não só de extraç~o d_a madeira, 
mas também de enriquecimento florestal e de práticas silvicul
turais, de modo _a_ torn_ar a exploração auto-:-sustentada. 

Vale ressaltar ainda as pesquisas que vêm sendo feitas 
para selecionar espéCies destinadas a florestaroento de grandes 
áieas com fim energético, terido em vista a crescente _demanda 
de carvão vegetal, em decorrência da implantação de comple
xos siderúrgicos nas diversas províncias mine;ais da região. 
Dessa forma, as pesquisas silviculturais com ~ propósito de 
identificar espécies nativas e exóticas, de rápido crescirilerito 
e alto rendimento energético, objetivaõdo reflorestamento, 
são imprescindíveis para reduzir o desmatamento na região. 

- Essas e muitas outras pesquisas, a Embrapa vem desen
volvendo em dois Centros de Pesquisa Agroflorestal da Ama
zônia, com sedes em Belém e em Manaus, visando a dar 
ao_ desenvolvimento regional o suporte científico e _tec_n_p]ó
gico, necessário à sua auto-sustentabilidade e ao seu equHíbrio 
entre os fatores agronómicos, ecológicos e sociais. 

Quando os representantes dos países ricos sentarem-se 
conosco à mesa da EC0-92 ~podem ficar tranqüilos os-nacio
nalistas de todos_ os matizes-, brandiremos uma arma inven
cível, os conhecimentos científicos e as técnicas desenvolvidas 
pela Embrapa. Diremos àqueles senhores que a Amazónia 
é nossa, não apenas porque os nossos antepassados a coloca
ram dentro das fronteiras nacionais, mas, sobretudo, porque 
possuímos os conhecimentos científicoS e as tecnOlogias para 
explorar as suas riquezas melhor do que ninguém. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixemos a região dos 
trópicos úmidos da Amazônia, e a acompanhemos a_ Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária na sua atuação nos trópi
cos semi-árido do Nordeste. Aqui também as prioridades de 
sua atuação visam dar ao homem nordestino técnicas de produ
ção agropecuária e de gerenciariientó" dos negóciOs, nas condi
ções adversas de seca periódica, de modo que ele se fortaleça 
e possa criar uma economia familiar auto-sustentada. Muitas 
técnicas de baixo custo geradas pelos pesquisadores da Embra
pa, no Nordeste semiwárido, buscam não só fixar o homem 
na terra, reduzindo o fenômeno do êxido rural~ como também 
elevar seu nível de re~da e capacidade de acumul_a_r poupanças 
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e, como conseqüência, melhorar as suas condições gerais de 
vida, como alimentação, saúde, eâucação e lazer. 

Visualiza-se, em futuro não muito distante, graças à gera
ção e difusão de tecnologias e a sua ·adoção por produtores 
rurais, um crescente número de famílias nordestinas ingres
sando numa pequena classe média de _erodutores rurais~ co_mo 
já é comum nas regiões de agríCultlif3.- mais desenvolvida, 
no Centro-Sul do País. 

SãO exemplos dessas técnieãS de -baixo custo, destinadãs 
a fortalecer o trabalhador rur;d diante das secas, as cisternas, 
os barreiras e as pequen-as barragens, destinadas à captação 
e acumulação de água para consumo hum aDo, anirD.al e irriga
ção. Acrescentem-se os sistemas alternativos de irrigação, para 
pequenas propriedades, que tiram o ináximo _ieiidiniento da 
água escassa, como os tubos janelados e os Potes de barro. 

A Embrapa conta com sete centros de pesquisa no Nor
deste. Destaca-se o Centro de Pesquisa Agropecuária do Tró
pico Semi-Árido, situado a 45 quilómetros da cidade de Petro
lina, em Pernambuco. 

O centro tem comO" Ohjetivo PrlOli.tãri() -gerar, ;adaptar 
e transferir tecnologias que permitam subsidiar Os prOgramas 
de desenvolvimento rural do Semi-Árido. procura-se elevar 
a produtividade do trabalho agrfcola, _garantindo a produção 
e o ·abastecimento regional e a exportação de excedentes, 
criando opções de empregos no campo e reduzindo os riscos 
da agricultura dependente da chuva. Para isso, busca-se getãr 
conhecimentos científicoS- e tecnologias adequãdaS para o 
aproveitamento racional dos recursos naturais escassos _9a re
gião, como solo, água e vegeta-ção, senrdegradar o ltleiO am
biente. o objetivo final dessa busca é modificar o perfil sócio
econômico do Nordeste, vencer as disparidades regionais _C<?_
mo relação ao Centro-Sul, e reverter a Corierite migratória 
de nordestinos para outras regiões do P~Js. __ _ 
· A Embrapa conta ainda no Nordeste com cinco Centros 
Nacionais de Produtos, a saber: Centro Nacional de Pesquisa 
de Caprinos, em Sobral, Ceará; Ce'IltrO-NáCiOital àe Pesquisa 
de CajU, Em Pacajus, Ceará, Centro Nacional de Pesquisa 
de Algodão, em Campina Grande, Paratba; Centro N3.ciona1 
de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, 
Bahia; e Ceritro Nacional de Pesquisa de Cóco, em __ ~racajú, 
Sergipe. Acrescenta-se ainda o Centro Nacional de Pesquisa 

'de Agricultura Irrigada, em Parnaíba, Piauí. 
Srs. Senadores, seria endonho demais listar aqui todas 

as conquistas tecnológicas desses centros. Podemos nos ater 
a alguns exemplos mais relevantes, com o das técnicas que 
possibilitaram o cultivo da fruticultura comercial no Nordeste. 
Estão se destacando as produções de uva, manga, melão, 
melancia e tomate, que conquistam os mercados naciona)._ e 
Internacional. Outras culturas, graças ao apoio tecnológico 
dos centros da Embrapa, estão despontando no Nordeste com 
grandes potencialidades de produção e oomercialização, oomo 
o figo, o pomelo, a tangerina, além do aspargo e da tâmara, 
recém-introduzidos na região. 

Srs. Senadores, talvez não saibamos que o Nordeste, par
ticularmente o pólo Petrolina-Juazeiro, nos Estados ~e Pe
nambuoo e Bahia, responde hoje por cerca de 40% da produ
ção nacional de tomate para a indústria. 

Toda essa produção agrícola moderna está atraindo para 
alguns pólos complexos agroindustriais, gerando empregos, 
elevando o nível de renda e de riquezas, e melhorando as 
condições de vida de muitos nordestinos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, conta a nossa história 
que a caatinga nordestip.a foi consquistada e colonizada pelos 

casco&_ dos bois. e ainda: hoje, não obstantes as condições 
adversas, a pecuária, incluindo bovinos e capiinos, é Uma 
atiV1dade de grande expressão económica para os noidestinos. 

Por -isso a Embrapa vem desenvolvendo um Sistema de 
Produção de bovinos no semi-árido. O sistema preConiza .o 
uso nacional da caatinga no período verde, complementado, 
_:oo período seco, pelo pastejo -no capim Buffel e acesso à 
leucena. Segundo dados de pesquisa, garrote·s criados nesse 
sistema, por ocasião do desmame, aos 36 meses de idade 
atingerit um peso vivo médio de 342 quilos, correspondente 
a cinco arrobas a mais que um animaf slmílar no sistema 
tradicioilal da região. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 1Joderfamos acompanhar 
os trabalhos dos pesquisadores da Embrapa e suas conquistas 
científicas e tecnológicas nos demais ecossistemas brasileiros, 
como nos cerrados do Centro~Oeste, no Pantana_! do Mato 
Grosso e nas terras baixas de clima temperado, nos Estado 
de Santa Catarina e Rio Grande d9 sul. Por toda parte encon
traremos bog:tens imb:ufdos do ideal científico~e do_profissió
nalismo mais sério, num trabalho diário, na rotina dos-labora
tórios e dos campos experimentais, no silêncio das bibliotecas, 
nas discussões dos seminários de estudo ou nas salas de compu
tação. Em toda parte, o mesmo denodo e a mesma vontade 
de avançar na conquista de novos conhecimentos científicos 
e na busca de novas técnologias destinadas a gerar riquezas 
e melhorar a vida dos trabalhadores rurais, por extensão, 
de toda a sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é admirável como, numa 
_época de recursos escassos, uma empresa estatal consegue 
tal desempenho. De ano para ano vêm caindo as dotações 
orç~ent4rias dp Tesouro Nacional, destinadas à pesquisa 
científica e teçnológicéi, sobretudo na áre.a c4t agricultura. 

No período 80185, o ~rasil aplicou em pesquisa agrícola 
apenas 0,6% do PIB_ agrlcola, contra a média de 2,0% inves
tidos pelos pafses desenvolvidos. Em 1982, a empresa teve. 
o seu melhor orçamento, tie 232 milhões e 500 mil dólares, 
numa relação de custeio de projetos de 35:200 dólares por 
pesquisador. Em 1989, a relação caiu para 14.500 dólares. 
po~ pesquisador. Nos últimos anos, o orçamento estagnou-se 
nqin patamar de 160 milhões de dólares. 

Uma rápida análise dos rec;ursos orçamentários prove
n~entes do Tesouro Nacional para este ano de 1991 aponta 
para uma situação_ desoladora. Dos 79 bilhões de cruzeiros 
dotados, 14 bilhões foram bloqueados e apenas 29 bilhões 
foram de fato liberados, nesta altura do ano. Enquanto isso; 
muitos projetes de pesquisa de importânCia capital para a 
nossa economia foram paralizadqs. Os salários dos pesquisa
dores_ chegaram a um patamar tão baixo, que está gerando 
desânimo e evasão dos melhores para a iniciativa privada 
ou para outros centros de pesquisa nacionais e estrangeiros. 

No concurso para a Assessoria Legislativa da Câmara 
dos Deputados, realizado no ano pasado, passou um expres
sivo número de pesquisadores da Embrapa. Alguns deles obti
veram as melhores classificações. Ganhou a Assessoria da 
Câmrã., mas perdeu a pesquisa agropecuária brasileira. 

Para o próximo ano, as perspectivas são piores. De 79 
bilhões deste ano, a dotação do Tesouro Nacional para a 
empresa caiu para 57 bilhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é possível que deixe
mos que a incompetência e insensibilidade de tecnoburocratas 
matem à míngua 4e recursos. uma das maiores realizações 
do trabalho, da inteligência e da capacidade criativa do nosso 
povo. Não o perdoariam por esse ato de omissão a sociedade 
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brasileira. que muito espera das conquistas da Embrapa. Tam
bém não nós perdoaria a comunidade científica internacional, 
que reconhece nela uma das maiores e mais proffcua:S institui
ções de pesquisa agrícola do mundo e, sem dúvida, a que 
mais tem contribuído para o avanço do conhecimento cientí
fico e tecnológico, necessáriO para a modemizaçáo das ativida
des agropecuárias e agroflorestais nos trópicos. 

Modernização, Srs. Senadores, cabe salientar, promovida 
dentro de diretrizes científicas que sustentam o equilíbriO eiJ.ti'e 
os fatoreS agronômicos, económicos, sociais e ecológicos, ga
rantindo produções auto-sustentadas. 

Era o que tínhamos a dizer. Obrigado pela atenção. (Mui-
to bem!) ·· 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. PreSidente, Srs. Senadores, comun
gando com os ideais do Governador do Distrito Federãl, é 
com muita satisfaçãO que vimos Observando o suce_sso -das 
açóes empreendidas nesta Cidade-Estado. 

De fato, senhores, em meio ao conturbado cenário políti
co-económico-social, as marcas já impressas pela atual admi
nistração do DF, voltada para o atendimento das necessidades 
dos cidadões, ressaltam o cenário nãció:ilaL" -- -

Em toda atividade humana, como bem sabemos, bons 
resultados são alcançados quando se trabalha com uma equipe 
séria, direcionada para os mesmos objetivos. É esta a caracte
rístiCa do grupo escolhido pelo Governador Joaquim Roriz, 
para atuar, em todas as áreas, com a mesma intenção ~ 
promover o bem da comunidade. 

Tem sido desenvolvido, por exemplo, com a contribuição 
dos executores de várias-SécretariãS, o trabalho_ de implaQ.tação 
do Estatuto da Criança e -do Adolescente, que se presta a 
modelo para as demais unidades da Federação. 

Especial motivo de orgulho, para nós, brasilienses de 
coração, constitui o -recónhe"cimento, no plano nacional, do 
esforço que vem sendo desenvolvido por essa equipe. Assim, 
é justo nosso desejo de registrar, dest~ tribuna, um fato histó-
rico. · _ _ __ _ 

Na última quinzena, ·a revista Exame, uma das mais res
peitadas publicações da imprensa nacional, trouxe a avaliação 
feita por uma equipe de analistas financeiros sobre as institui
ções bancárias do Brasil. Segundo tal análise, seo Banco 
de Brasília alcançou a classificação de banco comercial que 
teve o melhor desempenho no ano de 1990. 

Numa época de tantas dificuldades, quando grande núme~ 
ro de bancos têm sofrido revezes que os levam, ora ao fecha
mento de suas portas, ora à adoção de medidas drásticas como 
a redução do número de agências, a demissão de funcionários, 
o crescimento do BRB, sob a presidência do Dr. Vasco Pereira 
ErVilha, merece nosso aplauso. 

Essa instituição bancária inseriu-se nos planos-soCiais do 
Governo do DF com uma atuação dinâmica, inovadora. Basta
ria citar o númerO de contratos habitacionais firmados áté 
5 de agosto - 4.230 - para dar idéia do compromisso que 
seus dirigentes têm no Sentido da r_esolução dos proble_mas 

da comunidade. Mas vale também ressãltar que o HRB rea11-
_zou a ·cobertura do financiamento de mil cabines protetoras 
de táxis no-DF; proveu, com financiamento na·área rural, 
a eletrificação das p-equenas propriedades; participOu, com 
o apoio financeiro; da instalação do projeto pioneiro da Secre
taria do Trabalho chamado "Aqui Tem", que consiste em 
um "balcão de ferramentas" para dar meios, ao_s_ trabalha
dores, de adquirir seus instrumentos; deu tarilbém assistência 
financeira aos pequenos empreendimentos da indústria casei
ra, Conhecida como ~'fundo de quintal". E agora, mais uma 
jn.iCfativ_a, voltada par~ a solu~ão do problema habitacional 
do DF, será apoiada pelo BRB: a cooperativa da Câmara 
Legislativa, recentemente organizada, que irá construir unida
des residenciais, numa sistemática que vai tornar possível a 
aquisição do imóvel sem sacrifícios demasiados dos servidores. 

Por todas essas ações na área social, o BRB vem-Se cOnsti
tuindo uma alavanca na erradicação da pobreza da nossa popu
laçfio; e o seu crescimento financeiro, paralelamente às ações 
encetadas em prol da comunidade, vem provar que o idealis
mo, a honestidade, a seriedade do trabalho são capazes de 
.reverter qualquer problema. 

Para Vasco Ervilha, ex-funcionário de carreira·do Banco 
do Brasil, "não há dificuldades intransponíveis quando imagi· 
nação e trabalho se unem harmoniosamente." 
- Quere-mos, pois, fazer votos -cre que os êxitos alcançados 
neste período se amplieM com a modernização do Banco, 
pois está sendo implantada a automação bancária, ao mesmo 
_!ç_~o em que a instiluição se transfóiina- em banco mú1tiplo, 
Passando a competir em outra faixa de mercado. -

Está, mais uma veZ, de parabéns õ-Governo do Distrito 
Federal; vê-se que oS planos traçados para o soerguimento 
desta unidade da Federação, dentro desse espírito de equipe, 
tornar-se-ão realidade. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

n SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
convocando sessão extraordinária a realizar-se hojç, às 18h40 
min, com a seguinte _ 

ORDEM DO DIA 

-l-
Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 "344, de 

1991, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, 
nos-Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo 
presidente da Confederação NaCional da Indústria e presi
dente do Serviço Social da Indústria, Senador Albano Franco, 
por ocasião da abertura da exposição comemorativa do 459 
aniversário-do Sesi, denominada "Homens e Máquinas", no 
Salão Negro do Congresso Nacional, em 26 de junho de l!T91. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ciúneiro) - Está ence(
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.) 
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Ata da 123~ Sessão, em 14 de agosto de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 41JM!NUTOS; ACHAM-SE PRESEN· 
TESOS SRS. SENADORES: 

Affonso Carri.argo _;_ Albano FrâllcO --Alex3ndre Costa 
-Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alulzio Bezerra -
Amazonino Mendes --Amir Lando- Antonio Mariz
Áureo Mello - Beni V eras - Carlos De'Carli - Carlos 
Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 
de Carvalho - Coutinho Jorge - _Darcy Ribeiro - Dario 
Pereira - Dirceu Came:íro-.:...._ DivaJdo Suruagy ___: Eduardo 
Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim - Fernando 
Henrique Cardoso ~-Francisco Rollemberll_- Garibaldi AI· 
ves - Guilherme Palmeira --Henrique Almeida - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas :.... Iram 
Saraiva ·- Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João 
Rocha- João França- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho 
-José Eduardo -José Fogaça - José Paulo Biso! -José 
Richa- Júnia Marize -Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia 
- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Bap· 
lista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor- Marco Maciel- Mário Covas --Marluce Pinto 
- Maurício Corrêa - MaUro Benevides - Meira Filho -
Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Ney 
Maranhão - Odacir So3res - Onofre Quinan- OZiél Car
neiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi -Raimundo 
Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar _;_ 
V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A -IIsia-de -
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, irticiamOs nossos·trâb3lh9s. __ _ 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.l" 

Secretário. - - -
É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 284, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Autoriza o levantamento de recursos do PIS Pasep para 
aquisição da casa própria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Acrescente-se ao art. 4' da Lei Complementar 

n• 26, de 11 de.setembro de 1975, o seguinte: · 

"§ 4• A pedido do interessado, o saldo dos depósitos 
poderá ser também utilizado como parte do pagamento 
destinado à aquisição da casa própria." 

Art. 2" Esta lei complementar entrará em vigor ri3 data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se ~s disposições em ContráriO. 

Juslificação 

Prescrevia a Lei Complementar nQ 7, de 7 de setembro 
de 1970, que instituiu o Programa de Integração Social (PIS) 

no § 2• de seu art. 99 que o saldo dos depósitos do Fundo 
de Participação, a pedido do interessado, poderia ser também 
utilizado como parte do pagamento destinado à aquisição da: _ 
casa própria. · · · · 

- Houve, a respeito, ao s-er· alterada referida legislação, 
evidente retrocesso, eis que a Lei Complementar n" 26, de 
11 de setembro de 1975, que promoveu a unificação do Progra
ma de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação 
do Património do Servidor Público (Pasep) no chamado Fundo 
Pis-Pasep, só permitiu o levantamento de recursos nas seguin-
tes hipóteses: . 

"Art. 49 As importâncias creditadas nas contas indi
viduais dos participantes do Pis-Pàsep são inalie-náveis, 
impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos 
deste artigo, indisponíveis por seus titulares. __ 

§ 19 Ocorrendo casamento, aposentadoria, transfe
rência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez 
do titular da conta individual, poderá ele receber o respec
tivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus 
dependentes, de acordo com a legislação da_ Previdêncla 
Social e com a legislação específica de sc!rvidores civis 
e militares, na falta daqueles, aos sucessores do titular 
nos termos da lei" civil. 

§ 2~' Será facultada, no final de cada exercício finan
ceiro posterior ao da abertura da con~ta ind_ividuál, a- reti
rada das parcelas correspondentes aos créditos de que 
tratam as alíneas b e c do art. 3~> - -

§ 39 Aos participantes cadastrados há pelo menos cin
co anos e que percebam salário mensal igual ou inferior 
a cincO vezes o respectivo salário mínimo Tegional, será · 
facultada, ao final de cada exercício financeiro, ietirada 
complementar que permita perfazer valor igual aO- do 
s~lário mínimo regiOnal mensal vígente, respeitadas as 
disponibilidades de suas contas individuais." 

Ora, como se sabe, o programa brasileiro da casa própria 
é executado através do Sistema Financeiro de Habitação que, 
por sua vez, promove reajustamentoS ·sistemáticos do saldo 
devedor e das amortizações a cargo dos respectivos mutuários 
que chegam a ser, para a maioria dos adquirentes, insupor
táveis. 

Nada justifica, portanto, que eiti se tratando -de partici
pante do PIS-Pasep fique o mutuário do Sistema Financeiro 
impedido de lançar mão de recursos que a rigor "integram 
o seu próprio património para reduzir os encargos decorrentes 
da aquisição da casa própria. -

Impõe-se, desse modo, restabelecimento da norma legal 
revogada em 1975, como o faz a presente proposiÇãO. 

-sala das Sessões, 14 de agosto de 1991.- Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão comoe:tente. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' 
Secretário. ~ -

É. lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 453, DE 1991 

Requeremos urgência, nos lermos do arf. 336, b, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Resolução n' 54, de 1991, 
que dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado 
Federal, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de agosto d.e 1991. - Jiumberto 
Lucena- Josaphat Marinho- Jonas Pinheiro - Oi:iel Car
neiro - Ney Maranhão - Elcio Álvares - Opacir Soares 
-Gerson Camata- João Calmon- João França- Magno 
Bacelar- Chagas Rodrigues- Wilson Martins -José Paulo 
Biso! - Eduardo Suplicy - Hugo Napoleão - Ronan 'ti(o 
-Nelson Carneiro- Jutahy Magalhães~ Francisco Rollem
berg- Nelson Wedekin- Alfredo Campos- Hydekel Frei
tas - Lourival Baptista - Beni V eras - Moisés Abrão -
Alexandre Costa - Meira Filho - Henrique Almeida -
Valmir Campelo - Albano Franco - Ruy Bacelar -Cid 
Sa6ia de Carvalho - Rachid Saldanha Derzi-Lucídio Porte
na - Divaldo Suruagy - Garibaldi Alves Filho - Júiiia 
Marise - Iram Saraiva - Maurício Corrêã -~ Esperidião 
Amin - Nabor Júnior - Pedro Simon - CéSar DiaS -
Amir Lando- José Richa- Carlos De'Carli- Dirceu Car
neiro- José Sarney.-'- João Rocha-, Coutinho Jorge
Aureo Me !lo-Marluce Pinto- Carlos Patrocíriio -='Mauro 
Benevides - Fernando Henrique Cardoso - Amazo.nin_o 
Mendes. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Oxequeri
mento que acaba de ser lido será submetido a.o Plenário,. 
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno único, do Requerimento-o>? 344, 

de 1991, d_o Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
pronunciado pelo Presidente da Confederação Nacional 
da Indústria e Presidente do Serviço Social da Indústria, 
Senador Albano Franco, por ocasião da abertura da expo
sição comemorativa do 45"' ani_yersá~o do Sesi, denomi
nada "homens e máquinas", no Salão Negro do Con
gresso Nacional, em 26 de junho de 1991. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serã feita a transcnÇão solicitada. . _ _ __ 
A Presidência fará a comunicação ao nobre Seriador Al-

bano Franco desta homenagem que o Senado Federal tributa 
a S. Ex~ pelo magnífico pronunciamento durante solenidade 
ligada à Confederação Nacional da Indústria e ao Serviço 
Social da Indústria, de que participei como convidado especial. 

É a seguinte a matéria cuja tra~scrição é- solicitada: 

PRONUNCIAMENTODOSENADOR ALBANO 
FRANCO NA INAUGU/3.AÇÃO DA EXPOSICÃO 
"HOMENS E MÁQUINAS" NO SALÃO NEGRO DO 
CONGRESSO NACIONAL EM 26 DE JUNHO DE 
1991. 

A Exposição "Homens e Máquinas" que neste momento 
abrimos ao público, procura mostrar um pouco da história 
da indústria e do trabalhador no Brasil. 

Uma história acórilparihada de perto, nos últimos 45 anos, 
pelo SESI - Serviço- Social da Indúst~a, iniciativa do empre
sário brasileiro para promover o desenvolvimento sqcial e 
a melhoria da qualidade de vida do operário da indústria. 

Ç> Surgimento do SESI, em 1946, coincide com a intensifi
cação da produção industrial ocorrida no pós-guerra. Naquela 
época_ a melhoria dos padrões de vida da população repre
sentaVa uma- crescente· -preocupação dos empresáriOs comO 
condiç~o il!dis:Peil~ável para se a"iingir o desenVolvimento eco
nómico . .As-primeiras-ações da entidade buscam alfabetizar 
o trabalhador e regularizar o abastecimento dos gêneros de 
primeira necessidade, afetado pela guerra. 

Em 1956, com o plano de metas, o País dá início- à 'limá 
novã. série de investimentos na infra-estrutura. crescem .a pro
duç_3o enei'gética, Os sistemas de transporte e a indústria de 
bas~-- Aume_!!ta, prOporcionalmente, a responsabilidade social 
do empresariado, refletida na ação do SESL A entidade já 
presta ao industriário atendimento médico-odontológico em 
seUS-ambulatórios e nos próprios locais de trabalho. Desta
ca..:se, eiitãb, um programa de combate às doenças de maior 
prevalência entre os operários, como a: tUberculose. -

Na década de 1970, o avanço da industriali2;ação manifes' 
ta-se_ na pauta de exportações·, na qual a proporção de manufa
turados praticamente triplica. O número de trab~hadores_liga
dos à produção industrial duplica, chegando a cinco milhões. 
_Q Sesi diversifica -cada vez mais -seus serviços, milhares de 
filhos de trabalhadores têm a oportunidade de praticar, pela 
primeira vez, modalidades esportivas raramente acessíveis a 
famílias de baixa renda, como atletismo, esportes aquáticos 
e outros esportes coletivos e individuais. . _ 

Hoje, a indústria brasileira se esforça para alcançar um 
grau de competitividade capaz de assegurar-lhe uma maior 
participação nos mercados mundiais. Neste sentido, além da 
atualização tecnológica, é impreScindível o investimento na 
qualificação do trabalhador. Aqui se evidencia, mais uma vez 
a importancia do papel desempenhado pelo SESI. Para tando: 
através de seus _programas nacionais de educação, saúde e 
lazer, vem fazendo investimentos de_ vulto na- elevação dos 
padrões sócio:.educacionais 'do trabalhador da indústria e de 

·Suas famílias. No ano passado, por exemplo, a entidade reali
zou.18 milhões de atendimentos médico-odontológicos, 500 
~ matrículas de pré-escolar ao supletivo e alcançou 17 mi
lhões ge pessoas com atividades esportivas, culturais e sociais. 

Para contar essa história, em qUe Se fundem o desenvol
vimentO económico e o desenvolVimentO social, o Sesi asso
ciou-se ao Arquivo Nacional. Seu acervo de 500 mil fotogra
fias, um dos maiores da América Latina, forneceu imagens 
que revelam os diversos aspectos da inserção do homem no 
processo de produção. O esforço do SES! é para que os próxi
mos capítulos dessa história apresentem o operário sempre 
mais integrado à sociedade que ajuda a construir. O resultado 
dessa empreitada há de ser um trabalhador mais qualificado 

-e mais consciente de seus direitos e deveres como cidadão. 
Este caminho aproximará o Brasil que temos daquele 

.que de~jamos. Cada pa~so nesse sentido é uma ~novacão 
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do compromisso assumido pelos líderes empresariais qúe cria-
ram o Sesi. -

Há quase meio século, estes homens tiveram visão sufi
ciente para lançar entre nós as senlentes do deseny5)lvimento 
com justiça social. Este é o rumo para a coristrução de- um 
país que possamos legar com orgulho para as próximas gera-
0•· -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento no 453/91, de urgência, lido no 
Expediente para o Projeto de Resolução n' 54/91. 

Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ~ 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçãO da ma

téria. 

"Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução 
n~ 54, de 1991, de iniciativa da Comissão DiietO-ra, que 
dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado 
Federal e dá outras providências." 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à iniediata votação da 

matéria. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado.~ 
A matéria vai à Coniíssão Diretora pára a·redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final 
da matéria, que será lida pelo Sr. 1' Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARECER N' 256, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 54, de 1991. 

A Comissão Diretoiií: apresenta a red3Ção final do -Projeto 
de Resolução n~" 54, de 1991,- que âíSpõe sobre a remuneração 
dos servidores do Senado Federal, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1991. 
-Mauro Benevldes- Presidente- Dirceu Carneiro- Rela
tor- Racbid Saldanha Derzi - Lucídio Portela. 

ANEXAO AO PARECER N• 256, DE 1991 

Redação fmal do Projeto de Resolução n' 54, de 1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Pre
sidente, nos termos do art. 48; item 28, do Reginiento !nterno, 
promulgo à seguinte. 

RESOLUÇÃO Ni DE 1991 

Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado 
Federal, e dá outras Providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É fixado, como limite sUperior de vencimento 

o valor de Cr$ 485.933,02 (quatrocentos e óífenta e cüiCõ 
mil, novecentos e trinta e três cruzeiros e dois ceniã.vos), 
para os cargos de Analista Legislativo do_ Senado Federal 
e para os cargos de provimento efetivo dos órgãos supervi
sionados. 

§ 1~> O coeficiente resultante d9 valor definido no capnt 
deste artigo, em relação ao atual maior valor de vencimento
dos cargos de Analista Legislativo, incide sobre o vencimento 
dos demais cargos de provimento efetivo c gratificações de 
função do Senado Federal, bem como sobre as gratificações 
de função dos órgãos supervisionados. 

§ 2~ Os demais valores de vencimento dos cargos de 
provimento efelivó dos órgãos superivisionados são reajus
tados pelo coeficiente resultante do limite estabelec~do no 
caput deste artigo, em relação ao maior valor de vencJ?lento 
da tabela em vigor no respectivO ói"gão. - - -

Art. 2~" Aplica-se, no que couber, aos servidores dos 
órgão·s a que Se refere o 'artigo anterior o disposto nos arts. 
8', 13, 23 e 25 da Lei n' 8.216, de 13 de agosto de 1991. 

- Art. 3~ O percentual previsto no art. 1~ da lei a que 
se refere o artigo anterior é extensivo aos valores decorrentes 
do disposto nesta resolução. 

Art. 4o:> As disposições desta resolução são aplicáveis 
aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de 
falecimento de servidores dos órgãos por ela abrangidos. 

Art. 59 É a Comissão Díretora -autorizada a baixar os 
atas e tabelas que se fizerem necessários ao cumprimento 
desta resolução. 

Art. 6~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitoS financeiros retroativos ao dia 19 de 
julho de 1991. . ~ . . _ 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

-~O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa co
munica aos Srs. Senadores que deixará de ser realizada· a 
sessão do Congresso Nacional, porque até o pres_ente mo
mento a Câmara dos Deputados permanece reunida, apre
ciando matéria de sua competência constitucional. 

Em razão disso, e por não dispor de espaço físico para 
realizar a sessão. a Mesa determinou o cancelamento da mes
ma e, oportunamente, anunciará aos Srs. Senadores a nova 
sessão com a hora respectiva. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Sr. Sena
dor Maurício Corrc~a enviou ã Mesa projeto cuja tramitação, 
de acordo com o_disposto no art. 235, III, .l:l' 3, do Regimento 
Interno, deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 53, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 53, de 1991 (n' 4.918/90, na Casa de origem), de iniciativa 
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do Tribunal SUperior do Trabalho, que cria o Tribunal Regio
nal do Trabalho da 2()' Região (dependendo de parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania). 

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 58, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 58, de 1990 (n• 3.048/89, fia Casa de origem), determinando 
que as armas de fogo apreendidas sem o correspondente re_gis
tro, pelos órgãos policiais, sejam destruídas em at~ púbhco, 
na forma que especifica, tendo - --

PARECER, sob n• 190, de 1991, da Comissão · 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio

nalidade e juridicidade e, no mérito, favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer

rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 
PORTARIA N• 15, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 283 do_ Regulamento Admlflis
trativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no 
aTi. 574, §-P, do niesrrio regúiamento, resolve: 

. Designar ALA YLSON RIBEIRO PEREIRA, Assessor 
Legislativo, TANIA MARA CAMARGO F ALBO ALVES 
DA CRUZ, Analista Legislativo, e MARCOS NOGUEIRA 
MAGALHÃES, Analista Legislativo, para, sob a presidência 
do primeiro, integrarem Comissão d~ _Sindícância incumbída 
de apurar os fatos constantes do Processo n9 012276/91-0. 

Senado Federal, 14 de agosto de 1991. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral, em exercício. 
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ANO XLVI- N° lOS SEXTA-FEIRA. 16 DE AGOSTO Dl:l 1991 BRASILlA DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o -Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, 

nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 35, DE 1991 

providências. 
Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado Federal, e dá outras 

O Senado Federal resolve: · 
Art. 1• É fixado, como limite superior de vencimento, o valor de Cr$485.933,02 (quatrocentos 

e oitenta e cinco -mil, novecentos e trinta e três cruzeiroS e dois centavos), para os cargos de Analista 
Legislativo:· do Senado Federal e para os cargos de provimento efetivo dos órgãos supervisionados. · 

§ 1• O coeficiente resultante do valor definido no caput deste ártigo, em relação ao atual maior 
valor de vencimento dos cargos de Analista Legislativo, incide sobre o vencimento dos demais cargos 
de provimento efetivo e gratificações de função do Senado Federal, bem como sobre as gratificações de 
função dos órgãos supervisionados. -

§ 2• Os demais valores de vencimento dos cargos de provimento efetivo dos órgãos supervisionados -
são reajustados pelo coeficiente resultante do limite estabelecido no caput deste artigo, em relação ao 
maior valor de vencimento da tabela em vigor no respectivo órgão. 

Art. 2• A plica-se, no que couber, aos servidores dos órgãos a que se refàe o artigo anterior 
o disposto nos arts. 8', 13, 23 e 25 da Lei n• 8.216, de 13 de agosto de 1991. 

Art. 3• O percentual previsto- no art. 1• da lei a que se refere o artigo anterior é extensivo 
aos valores decorrentes do disposto nesta resolução. 

Art. 4• As disposições desta resolução são aplicáveis aos proventos de aposentadoria e às pensões 
decorrentes de falecimento de servidores dos órgãos por ela abrangidos. 

Art. 5• É a Comissão Diretora autorizada a baixar os atos e tabelas que se fizerem necessários 
ao cumprimento desta resolução. 

Art. 6• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeírosretroativos 
ao dia 1' de julho de 1991. 

Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 15 de agosto de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 124• SESSÃO, EM 15 DE AGOSTO DE SENADOR "ALEXANDRE COSTA_:_ Resposta do-
1991 Governador do Estado do Maranhão, Edison LObão-, -a-

1_1 _ABERTURA pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy sobre possí-
1.2 _EXPEDIENTE veis arbitrariedades cometidas pela Polícia Militar do Esta-
1.2.1- Pareceres ~do-contra trabalhadores rurais. 
Referentes às seguintes matérias: SENADOR IRAM SARAIVA ,..-Apreensão de S. 
- Projeto de Lei d;:t Câmara n~" 2/90, que dá nova EX" com uma possível industrialização-do Distrito Federal. 

redação ao art. 10 da Lei n' 7.738, de 9 de março de SENADORCIDSABÓIADECARVALHO-Cri-
9 se na universidade brasileira. 198 , que baixa normas' êómplementares para execução 

da Lei n' 7.730, de 31-1-89, e dá outras providências. SENADOR RUY BACELAR- Resposta do TCU 
-Projeto de Lei da Câmara 011 85,/90 (n~" 1. p 9-A/S8, à CPI destinada a investigar as denúncias de corrupção 

na origem), que proíbe a venda no varejo de pacotés con- e irregularidades na contrataç_ã_o de obras públicas, conside
tendo várias unidades da mesma mercadoria sem que haja rando ilegal o sigilo na licitação de preço-base na concor-
opção para compras unitárias. · rência de obras públicas. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 46190 (n' 170/B, 1.2-5- Requerimentos 
de 1989, na casa de origem), que homologa o ato do Conse- - N"' 455!91, de autoria do Senador_Garibaldi Alves 
lho Monetário Nacional, que autorizou _a emissão de papel- Filho, solicitando a transcriçãO -nos -AÍiais do Senado, do 
moeda, no _exercício-de 1988, no-Valor de Ncz$ EditorialintitJJ.lado".NqncaMai.s",pubJicadohojenojor-
570.900_000..000,00. ~ -~ . , :· · . . ~ ·· ~ . . .nal Correio Braziliense. 

-Projeto de Lei do Senado n' 171/89'Coniplementar, .:..._ N' 456191; dé iwtoria do ·senador Ii:ydekel Freitas; 
que define, nos termos do ·incisO I do art. 161 dã Cánsti~ · ·Solicitando licença por 30 dias para tratamento de saúde, 
tuição Federal, o valor adicionado para fins· de çálculo a partir-de hoje. Aprovado. 
da participação dos municípios na receita do Imposto sobre 1.3 _ORDEM DO DIA 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Projeto de Lei da Câmara n"' 53, de 1991 (n9 4.918190, 
Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Inter- na Casa_ de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
municipal e de Comunicação. do Trabalho, que cria o Tribunal Regional do Trabalho 

1.2.2- Leitura de projeto da 2.()_ RegiãO. AprOVado após parecer da comissão compe-
- Projeto de Decreto Legislativo n' 103/91, de autoria tente, tendo usado da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carva-

do Senador Maurício Corrêa, que susta' o_D_ecreto n"'177~ lho, José PaulocBisol e Nelson Carneiro. À sanção. 
de 17 de julho de 1991, que aprova o. Regulamento dos Projeto de Lei da Câmara n' 58, de 1990 {n' 3.048/89, 
Serviços Limitados de Telecomunicações. l;la_ Casa de origem_), d~terrninap.do. que as 3:_rmas d~ fog<? 

1.2.3 _Requerimento apreendidas sem o correspondente registro, pelos órgãos 
-No:> 454/91, de autoria do Senador Cid Sabóia de policiais, sejam destruídas em ato público, na- forma que 

Carvalho, solicitando licença para se afastar dos trabalhos- especifica. Rejeitado, após Usarem da palavra os Srs. Cid 
da Casa, a partir de 20-8-91, pelo prazo de 13 dias. Apro- Sabóia de Carvalho, Élcio·Aivares e Oziel Carneiro. Ao 
vado. Arquivo. 

1.2.4- Discursos do Expediente 1.3.1- COmunicações da Presidência 
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Restabeleci- - Arquivamento em definitivo dos Projetos de Lei 

mente do acesso ao banco de dados do Tesouro Nacional d-ª Câmara n~ 2 e 85/90, pór terem !~Cebido pareceres 
para acompanhamento detalhado, pelo Congresso Nacio- contrários, quanto ao mérito, da Comissão de Assuntos 
nal, das contas do Governo Federal. Económicos, e abertura de prazo para a interposição de 
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recursos de um décimo_ dq_s mem_bros da Casa._ no sentido 
da continuação da tramitação das matérias-. ---

- Abertura de_ prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Decreto _Legislativo n9 46/90 e d.e Lei do 
Senado n' 171!89-Complementar. · 

-Deferimento, ad referendum da ComissãO -Dite
tora, do Requerimento n• 441/91, do Senador Esperidião 
Amin, ao MinistériO da Economia, Fazençla e_ Pl~eja-
mento. · 

1.3.2- Discursos apóS a Ordem do Dia 
SENADOR DZIELCARNEJRO- Reflexões sobre 

o momento económico brasileiro. - . - _, 
SENADOR FRANCISCOROLLEMllERG -Plano 

Diretor do Mercado de Capitais. . 
SENADOR NELSON CARNEIRO - Considera

ções do Reverendo Miguel Naccarato, SJ, sobre o Projeto 
de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 
tramitação no CongressO N~cio_J;}al. __ 

SENADOR JOSÉ EDOA.RDO---,- A cidadania brasi
leira como prioridade absoluta para uma sociedade politica
mente justa e economicamente próspera. 

SENADOR ALBANO FRANCO- Visita_de S. Ex• 
a Israel. 

SENADOR RUY BACELAR- Falecimento dos ex
Deputados Abigail Feitosa e Nelson David Ribeiro. ~ 

SENADOR CARLOS DE'CARLI- Documento re
cebido_ da Câmara Muriicipal de Tabatinga - AM, de de-
núncias e reivindicações que mencion_a-: ___ _ 

~SENADOR MARCO MACIEL ~ 40• aniversário da_ 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Superior
CAPES ~ concessão do "Prêmio Anísio Teixeira", pot 
aquela instituição, a estUdiosos brasileiros. 

são 
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
- N'' 20 e 21, de 1991 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
- N" 631 a 635, de 1991 

4- MESA DIRETORA 

· 5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS PO
LÍTICOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES . . . . 

Ata da 124~ Sessão, em 15 de agosto de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura . 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Dirce,; Carnei~~ e Lucílüo Portellii-

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES: . _ · 

Affonso Camargo- Alban'o Franco --Alexãndre CoSta 
- Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amazonino Mendes 
-Antonio Mariz ·~Áureo Mello -:- Beni V eras -Carlos 
De'Carli - Carlos ?ati ocíniQ - C.~sar Dias - C4agas Rodri
gues - Cid Sabóia de~ C.rvâlho .,- Coutinho J.orge - Darcy 
Ribeiro - Dirceu C.'tt neih .:.:._Eduardo S-Uplicy :..:..:-Elcíõ Álva
res - Esperidião Ah1im -- Fernando Henrique CardOS.o --:--
Francisco Rollemberg- "':aribaldi Alves- Gerson Camata 
-Guilherme Palmeira - Henrique Almeida_- Iram Saraiva 
- Irapuan Costa l_únior_- João Calmon -:- João França 
- Josaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça -
José Paulo Biso!- José Richa- Jutahy Magalhães- Lavoi
sier Maia- Levy Di~- Louremberg Nunes Rocha ---:-_Lou
rival Baptista -I Jcídío Portella - Magno Bacelar = Man
sueto de Lavor-- Marco Maciel -Mário Covas - M_a,rJuce 
Pinto -:- Mauro BeneVide_s - Meira Filho - Moisés .. Abr<lo 
- Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Odacir soares .::...... 
Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simo.u. ----:-_ E.achid 
Saldanha Derzi- RonaJdQ Aragão- Ruy ~~_celar-Teotô- ~ 
nio Vilela Filho- Vrurnir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de sessenta Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inidamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N•257, DE 199f ~ 

I =- -

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto 
de Lei Da Câmara nt 2/90, que "dá nova redação ao 
art. 10 da Lei n~ 7.738, de 9 de março de 1989, que ''Baixa 
normas complementares para a execução da Lei n~ 7 .730, 
de 31 de janeiro de 1989, e dá outras providências" 
Relator: Senador Ronan Tito 

I -O presente Projeto õe'Lei da Câmara dos Deputados 
pretende dar nova redação aO artigo lO da Lei n9 7. 738, de 
9 de março-de 1989 "que baixa normas complementares para 
execução da Lei ri• 7.730, de 31 de janeiro de 1989". Ou 
seja, corrige algumas medidas complementares ao chamado 
Plano Vúão. 
----- --2-A alteração proposta na legislação citada basicamen
te .substitui o IPC pelo INPC como indexador dos FUlldos 
PIS,PASEP e FNP a partir dOjaneiro de 1989. Assim, incor
porá ã inflação de jáneiro de 1989, medida pelo INPC~ em 
substituição ao reajuste que, ell! tese,_seria da~o pela variação 
_da_QTN, especificamente, nos Seguintes casos: 

a) -sopre os Saldos das contas do F1.,1n'do PIS-Pasep; _ _ 
b) sobre os saldos d.os effipréStimoS Iíriaricf:lr<iS-tCH:rt ·re

cursos do referido Fundo; e 
. c) sobre as quotas e obrigaÇões emitidas pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento (FND). 
3 -A altúaçãO no uso de -indexador de correçãO mone

tária dos referidos saldos e aplicações~impede que subsídios 
implícitos sejam concedidos em empréstimos com recursos 

-desses Fundos, através da ad9ÇãO de mecaniSmo de correção 
monetáiia diferenciada. -
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4-Segundo o Autor do Projeto, nóbre Deputado Luís 
Salomão, "a estimativa mínima do subsídio imPlíci'to para 
esse fundo que fina"ncia o setor industrial, custeado pelos traba
lhadores titulares do. P_IS-Pasep, decorrente da omissão da 
inflação de janeiro, é de .35%, correspondente ao valor do 
INPC naquele mês". 

5 -De fato, o diploma objeto das alterações propostas 
-Lei n~' 7.738/89, que teve origem- na-Medida Provisória 
n' 38/89 - estabeleceu que os saldos dos fundos PIS,Pasep 
e FND seriam corrigidos pelo r~ajuste da OTN em janeiro 
de 1989, inclusive, e -pela variação do ''IPC a partir de fevereiro 
daquele ano. 

6- O presente PLC propõe a utilização do INPC como 
indexador dos Fundos, a· partir de janeiro de 1989, inclusive, 
tendo em vista que este índice não sofreu alterações em sua 
metodologia e cálculo quando da adoção do Plano Verão 
e, conseqüentemente, apurou uma taxa de inflação de 35,48% 
naquele mês, enquanto que o valor da OTN ficou congelado 
em NCz$ 6,17. 

7- Como a legislação sobre a matéria sofreu alterações 
após a apreciação deste Projeto pela Câmara dos Deputados, 
cabe ressaltar os seguintes aspectos: 

1'-O art. 10 da Lei n' 7.738, objeto de alteração do pre
sente PLC, já fõi ~modificado pelo art. 2' da Lei n' 7. 764, 
de 2-5-89. A referida modificação, a nosso ver, não altera 
o cerne deSte PLC, porquanto exclui das regras de indexação 
tão-somente as quotas do FND. 

2~"- recentemente, as Leis n,s 7.998",- de 11-1-90, e 8.019, 
de 12.04.90 regulamentaram o dispositivo co:iistitucional-(art. 
239) que dispõe sobre o destino dos recursos do PIS-Pasep. 
Foram criados, assim, o Programa de Seguro Desemprego 
e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Este Fundo 
é composto-de- recursOs do PIS-Pasep e de outras fontes, inte
grando o Orçamento da Seguridade Social (art. 22 da Lei 
n' 7.998/90) _ 

3~'- conforme preceitua ainda a CE, a lei determina que 
pelo menos 48% dos referidos recursos serão repassados ao 
BNDES para aplicações em programas de desenvolvimento 
económico, sob risco finan_celro desse agente. 

411 -a recente legislação avança no sentido de assegurar 
que os valores reais do património do PTS-Pasep e das receitas 
do FAT, em geral sejam preservados (IPC + .5% de juros 
nos repasses para o BNDES e aplicações em títulos públicos 
das disponibilidades, conforme §§ 1' e 2' do art. 29 e arts. 
9' e 11 da Lei n' 8.019/90). 

8-Em nosso atendimento, a legislação proposta não 
leva em consideração o princípiQ constihic10i131 de que a lei 
não pode ferir o- direito adquirido, a coisa julgada e o ato 
jurídico perfeito (ail. 5' inciso XXXVI da CF). Assim, os 
recursos do PIS:.Pasep anteriormente aplicados estão sujeitos 
a cláusulas contratuais e o credor não pode, unilateralmente, 
alterar as condições contratuais. 

O PLC_ nãÕ cQ:Osidera-, em decorrência, que o- ónUs da 
mudança de indexador para os valores anteriormente contra
tados com recursos do PIS-Pasep teria que seY absorvido, 
nesse caso, pelo Poder Público. É óbvio que o TeSouro"Nacio
D.al não dispõe, na atual crise económ·i~ estr:utyral_,__ç!~ recursos 
para cobrir o déficit que o presente PLC ãcartetafia -áõFüildo 
PIS-Pasep. 

9 - tendo em vista o aspecto canstitticiQnalaci_ma consi
derado; o princípio jurídico· da irretroatividade _das leis, a 
·impossibilidade de cobertura do ónus que a proposição acar~ 
reiraria- tanto pela difícil situação orçamentária do Tesouro 

Nacional, como ·pela inexistência de reservas do próprio Fundo 
-e, cOnsiderando que as modificilções recentes na lesgilação 
pertinente (Leis n•' 7.998/90 e 8.010/90) estão pautadas na 
preservação dos valores reais do património PIS-Pasep, opina
mos pela rejeição do presente projeto de lei. _ 

Sala da Comissões, 13 de agosto de 1991. - Raimundo 
Lira Presidente - José Richa - Ronan Tito Relator -
-vaimirCampelo- MoisésAbrão- João Rocha- Guilherme 
Palmeira- Elcio Álvares- Ruy Bacelar- Henrique Almeida 
- Jonas Pinheiro - Espiridião Amin - Marluce Pinto. 

PARECER N' 258, DE 1991 
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobr~ o Projeto 

de Lei da Câmara n' 85; de 1990 (n• 1.139-A/88, na ori
gem), que "Proibe a venda no varejo de pacotes contendo 
várias unidades da mesma mercadoria sem que haja opção 
para compras unitárias''. 
Ralator: Senador Moisés Abrão 
O PrQjeto de Lei n' 1.139-A, de N!\8, de autoria do 

nobre Deputado Arnaldo Fioravanti, tem por escopo proibir 
a comercialização, no segmento varejista, de pacotes contendo 
várias unidades da mesma mercadorias sem que haja opção 
compras unitárias. 

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto vem à 
apreciação desta Casa para parecer da ComissãO de Assuntos 
Económicos_. 

2. Conforme fizemos constar na parte introdutória deste 
parecer, o objetivo do projeto de_ lei é disciplinar uma situação 
a»aliada como indesejável pelo autor da iniciativa, qual seja, 
a venda de pacotes contendo várias_ unidades de produto, 
o que, no seu entender, contraria os interesses e as possibi
lidades de demanda das populações de menores ingressos. 

-- Apoiado no argumento - constante da justificação -
que contempla comercial de alguns comerciantes varejistas 
como responsável pela exclusão de importantes parcelas de 
consumidores de baixa renda do mercado de consumo, o pro
jeto visa ao· estabelecimento de pensalidades comulativas 
àquelas definidas pelo Código de Defesa do Consumidor por 
"recusa a dar cumprimento à ·oferta". 

3. Incorre em equívocos incontornáveis o ilustre autor 
do projeto de ignorar os mecanismos e as peculiaridades da 
distribuição varejista no Brasil. 

Em primeiro lugar, é imperioso registrar que do total 
físico de produtos comercializados a nível de varejo em nosso 
País, cerca de 85% se processam através de feiras livres, mer
cados públicos municipais, merc-earias, empórios, quitandas, 
mercadinhos, quiosques, armazéns e pequenas bodegas locali
zadas próximas do consumidor. 

~ Apesar da revolução decorrente da instalação de auto-ser
viços nos moldes de super e htpermerç_~dos, desencadeada 
a partir do final da década de cinqüeni:a/inicío de sessenta 
e con~olidada nos anos setenta, pelas próprias características 
inovª-doras - locali~ação da espacial afastada dos centros 
das cidades, ausências da modalidade de vendas e crédito, 
ausência da opção de vendas a granel, crédito seletivo apenas 
mediante cartões de crédito, entre outras- este tipo de equi
pamento permanece restrito· ao atendimento priotitário aos 
clientes de classes média e alta. Estas mesmas características 
serviram para delinear com nitidez o perfil do consumidor 
dos "Shoppings•• sUper-e hipermercados,. ao mesmo tempo 
em que contribuiu para, igualmente, delimitar as- fa.tias de 
mercado correspondentes. 

Por outro lado, o sistema de "cadernetas"; a possibilidade 
de comora a granel, a conotação inequivocamente popular 
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das linhas de produtos aliados à localização espacial dos peque
nos estabelecimentos - historicamente encravados nos bair
ros de baixa renda- colaboraram decisivamente para, mesmo 
como advento dos modernos supermercados- manter a cono
tação destes agentes como fonte preferencial de abastecimento 
às camadas de baixa renda. 

Aliás, neste ponto é interessante notar que a fragilidade 
estrutural destes agentes - estrutura familiar do estabele
cimento, deficuldades de capital de giro para formação e repo
sição--de estoques, exclusão das linhas tradicionais de crédito 
para o varejo porte inSuficiente parã atendimento direto da 
indústria - tem levado, muitas vezes, prinCipalmente nas 
cidades do interior do Norte e Nordeste, a uma situação curio
sa. Nela; estes varejistas recOrrem ao supermercaaos para 
a recomposição dos seus estoques, pagando preços a nível 
de varejo pelos produtos adquiridos, abrindo mão dos bene
fíciás de custos/escala oferecidas pelas indústrias. Como a 
margem de comercialização é aplicada sobre o preço de aquisi
ção pelo varejista - no caso, o preço de varejo praticado 
pelo supermercado - este mecanismo se traduz na cobrança 
de preços elevadíssimos por estes estabelecimentos, o que 
explica o fato de as populações menos favorecidas pagarem 
preços elevados ques as classes média e alta pela mesma pauta 
de produtos. 

De outra parte, mesmo nos grandes supermercados dire
cionados ao atendimento preferencial das classes média e alta 
não se conhece a prática da comercialização grossista, exci!-to 
em promoções que vigoram c-óncorrentemente coin a Ve-nda 
em unidades. -

Ademais, todos ·os-grandes supermercados possuem uni
dades de desdobramento, com vistas a justamente adequar 
as embalagens e as formas de apresentação do produto às 
exigências e ao perfil da demanda. 

4. Finalmente, acreditamos ser contra producente, -
no momento em que o Código de Defesa do Consumidor 
possibilitou a organização em texto úriico das centenas de 
dispositivos esparsos constantes da legislação referente à maté
ria - a aprovação de diplomas legais paralelos, de resto, 
inócuos em face das prátiCas corréhtes -nó mercado de con
sumo. 

. Pelo exposto, somos pe_l3: rejeição do projeto de_ lei em 
tela. · 

Sala das Comissões 13 de agosto de 1991. -Raimundo 
Lira; Presidente. -Moisés Abrão; - Relator - Cézar Dias 
- Élclo Álvares - José Richa - João Rocha - Ronan Tito 
- Rui Bacelar - V almir Campelo - Guilherme Palmeira 
- Henrique Almeida - Jonas Pinheiro - Espiridião Amin 
- Marluce Pinto. 

PARECER N• 259, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo n9 46, de 1990 (n~ 170-B, na Casa 
de origem), que homologa o ato do Conselho/Monetário 
Nacional que autorizou a emissão de papel moeda, no 
exercício de 1988, no valor de NCz$ 570.900.000.000,00 
(quinhentos e setenta bilhões e novecentos milhões de cru
zados novos). 

Relator: Senador Élcio Álvares 
O Senhor Presidente da República encaminhou a Mensa

gem n' 224, de 30 de maio de 1989, ao CongressO. Nacional, 
solicitando a homologação legislativa para "emiSsão àdiéíànal 
de papel moeda, autorizada pelo Conselho Monetário Nacio
nal através do Voto CMN - 329188, de 30 de novembro de 

198-8~-ito valor de NCz$570.9 bilhões, complemente;> necessário 
ao atendimento das atividades produtivas do País e à circu
laçãf) da riqueza nacional, no quartO trimestre do exercício 
finiuiceiro de 1988". 

Os motivos invocados para a referida emissão, reportados 
pe1ã Exposição de Motivos n' 391, de 1988, do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, dizem respeito principalmente às ex
pectativas para o crescimento do nível geral de preços e do 
PIB que geram expansão da moeda e da base monetária e 
à liberação de depósitos das instituições do SBPE. 

Elaborado, irii:ci3.lmente, pela Comissão- áe Economia, 
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, o projeto 
de decreto legislativo foi-ali apiovado, bem como na Comissão 
de ConstitUiÇão, Justiça e de Redação, recebendo a redação 
final e aprovação do Plenário da Casa originária em 22 de 
agosto de 1990. 

Na trairiítãção de matéTias da mesnla -naturezã temos co
-lhido opiniões_ convergentes sobre a defasagem entre os termos 
da Lei n~ 4.595, de 1964, que dispõe sobre os procedimentos 
para emissão de papel-moeda, e os da atual ConstituiÇão Fede
ral quando -se referem às competências dos poderes da Repú
blica, em especial os do Legislativo. A referida lei é produto 
de um período em que os poderes do Executivo foram exa:cer-

. b3:_dos em detrimento dos do Legislativo, o que não é mais 
compatível com os termos atU3is. Nesse sentido, deve caber 
um esforço organizado deste Congresso para rever a Lei n9 

4.595/64, evitando, desta forma, que de forma sistemática 
() Executivo possa invocar "necessidades urgentes e impre
vi~las", situação em que ao Legislativo cabe não mais <fo 
que o papel homologatório. ·. · · ·-

No quadro geral da legislação em vigor, o projeto observa 
os requisitoS de constítucionãlidade, jui'ídicidade e técnica 

- legislativa. 
Chamando a atenção para a oportunidade de se debruçar 

sobre a revisão legislativa pertinente, mas considerando a deci
são do_ Conselho Monetário Nacional como fato consumado, 
som-os-pêta aprovaÇão do projeto de decreto legislativo em 
tela. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1991. -Raimundo 
Lira, Presidente - Élcio Álvares, Relator- Ronan Tito - CéM 
sar Dúis - -Moisés Abrão - -José Richa - JOão Roêha -
Viliitir Ciimpelo ....:.. Ruy BaCelar - GUilherme Palmeira -
Henrique- Almeida- -Jonas Pinheiro- -Espiridião- Alnin
Marluee Pinto. 

PARECER N• 260, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre 
o PLS n• 171, de 1989 - Complementar, que "Define, 
nos tennos do inciso I do art. 161 da Constituição Feder81, 
o valor adicionado para fins de cálculo da participação 
dos munJeípios na receita do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação 
de serviços de transporte interestadual e intermunJcipal 
e de comunicação". 

Relator: Senador Antônio Mariz 

O Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989- Comple
mentar, de autoria d_o_ Senad<?! Fernando Henrique Cardoso, 
"define, nos termos do incisO I do art. 161 da Constituição 
Federal, o valor adicionado para fins de cálculo da participaÇão 
dos municípiOs na receita do Imposto sobre Operações relati
vas à Circulaç_~o de Mercadorias e sobre prestação de serviços 
de transporte ~interestadual e intermunicipal e de comunica
ção". 
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Assim, o art l9 deste projeto dispõe que se considera 
valor adicionado, para os fins propostos, ••a párcela que, acres
cida ao custo das matérias-primas e produtos intermediários 
utilizados pelo industrial produtor ou prestador de serviços, 
ou ao custo da própria mercadoria revendida, nos demais 
casos, perfaz o valor da operação de que decorre o fato gerador 
do imposto". 

0- art. 2"' estabelece que "o estado apurará a relação 
, percentual entre o valor adicionado ocorrido em cada muni
cípio e o valor total no estado, nos_ dias últimos dois anos, 
devendo este índice ser aplicado para entrega da parcela muni-
cipal do imposto". :- -. 

Já o_ art. 49 faculta aos municípios o "acesso aos docu
mentos fiscais que tiverem ·servido de base à fixação do valor 
adicionado ocorrido em seu território". - - - _._ . ----

0 autor justifica o projeto observando que o mesmo é 
decorrência direta da nova Constituição "que exige seja disci~ 
plinada em lei complementar a forma de distribuição de 75% 
da quota que cabe aos municípios" na arrecadação do ICMS. 
Lembrat também, que o prOjeto mantém a sistemáticâ hoje 
vigente co_m a_at_ua_liza_ção, simplificação e- aperfeiçoamento 
que a prática e a nova situação do_ País indicà.m como neces-
sários. 

Inicialmente apreciado pela Comissão de Assuntos Eco
nômicos, o projeto foi por.e)a aprovado., mediante parecer 
favorável do Senador Roberto Campos, sendo agora subme
tido a esta comissão, por força de requerimento do Senador 
Valmir Campelo aprovado nestes term.os. 

O projeto, de fato, cumpre disposição expressa da Consti
tuição Federal que no séu att. 161, inciso I, dispõe que cabe 
à lei complementar definir valor adicionado para fins de distri

: buição dos 75% da quota que cabe aos municípios- na arreca
, dação do ICMS, previstas no inciso IV e parágrafo úniCo 
do art. 158 da Carta Magna. 

Assim sendo, considerando que não constatamos injuridi
cidade na proposição e considerando, ademais, estar o projeto 
vazado em boa técnica legislativa, somos pela sua aprovação. 

Sala das Sessões, 14 de agasto de 1991. - Nelson Çar
neiro, Presidente -Antonio Mariz, Relator- Francisco Ro
Uemberg- Jutahy Magalhães- Magno Bacelar- José Foga
ça- Cid Sabóia de Carvalho-, Josaphat Marinho, com resSal
vas - Chagas Rodrigues - Elcio Alvares - Nabor Júnior 
- José Paulo Bisol- Valmir Campelo- Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que- vai ser 
lido pelo Si. 19 Secfetario-.---- - - • 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 103, DE 1991 

Susta o Decreto n~ 177, de 17 de julho de 1991, que 
"Aprova o Regulamento dos Serviços Limitados de Teleco
municações". 

O Congresso Nacional, no uso das atribuições que lhe" 
confere o art. 49, inciso V, da Constituição Federal, decreta: 

Art. 1~> Fica_sustado o Decreto n9 177,'de_17de julho 
de 1991. . . . 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em -~gQ_r J:!a data 
de sua publicação. 

Justificação 

'o Presidente da República editou, em 17 de julho de 
1991, o Decreto n9177, aprovando o Regulamento dos S_ervi
ços Limitados de Radiodifusão, com fundamento no art. 84, 
irtéíso IV, da Cohstituição Federal, que lhe atribui a compe
tência de expedir decretos e regulamentos para a fiel execução 
das leis. 

No caso em tela, o regulamento aprovado pelo decreto 
objeto da sustação do presente projeto de de_creto legislativo 
visa prover a execução da Lei n9 4.117,_ de 27 de agosto de 
1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações. 
·--·---A- ·sustação proposta tem como causa a exorbitância_ do 
poder de regulamentar a que alude o .art. 49, inciso V, da 
Constituição Federal, por tratar o regulamento de matéria 
da órbita das atribuições do Con,gresso NaciOnal, tal co_m pre
ceitua ó art. 48, inciso XII, da Constítuição Federal, que 
assim dispõe: 

''A(!. 48. Cabe ao CongressoNac~On~al, cõffi a sanção 
do Presidente da República, não exigida esta para o espe
Cificado nos arts. 49, 51 e 52, disporsobre todas as m-até

.. __ ~~s ~~ competêllci~ da-l!~li~o, ~peci_a~rilCa~te-sO?~e: 

~ ·.· )Cr): = ~i~~~rit"~~i_~Çõ~;~· ~:;~di~1iiu·;~6 ;;;· .... -. ··~· .. :.: .. 
Os,Servi,ço& Limitados de Telecomunicações, a que pre

tensamente visou o Poder EXecutiVo regulamentar, compreen
dem uma das claSsificações dos serviços de telecomunicações, 
-Segundo os fins a que se destinam, classificação esta_ criada 
por uma lei federal (art. 69 _d~ Lei n~ 4.117/62, que ' 1Institui 
o_ Çódigo B_rasileir() _d_e_TelyCOIJ?~:Qi~çõ~~"). 
- _ ~ Esses-Serviços Limitados de Telecomunicações são cons
tituídos por (art. 69, alínea c, da supraCitada Lei n9.4.119/62): 

1) serviço de s~gurança, regularidade, orientação e admi-
nistração das transportes em geral; 

-2) serviço de múltiplos destinos; 
3) serviço rurill; e 
4) serviço privado. 

o· regulamento ãprovãdo pelo dec~eto Presidencial em 
qu'estão cria, ein seti aft. 5'\ inCisO V, uma quinta categoria 
de Serviços Limitados_de TelecomUnícãçõeS:' <r ServiÇo. Limi-
tado Dedicado.' · · 

Por conseguinte,_ altera a Lei n9 4.117/62, onde foi estabe
lecida ·a classificação dos serviços de telecomunicações. 

Ora, comó é Sabido, os decretos presidenciais,- cori:::to -atas 
"ádministrativos,. estão sempre ein -situação inferior à da lei, 
por isso não podendo Contrariá-la nem ao menos alterá-la. 
A sua função- é expressar o mandamento da lei com o objetivo 
de explicitar-lhe o conteúdo. 

Hely Lopes Meirelles denominou "decreto regulamentar 
ou de execução'' os que, como no presente caso, aproyam, 
em texto à parte, o regulamento a que dizem respeito, tendo 
por finalidade "explicitar a lei e facilitar a sua execução, acla
rando seus mandamentos e orientando a sua aplicação (Meire
lles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro - 7~ ed. 
São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais, 1979, págs. 154 e 155). 

O regulamento em questão, em diversos de seus disposi
tivos, vai além da função regulamentar, pois, a pretexto de 
definir normas regulamentares para os Serviços Limitados de 
Telecomunicações, altera-lhe a classificação legal, como aca

_-bamos de demonstrar, e ainda concede direitos e impõeo reStri-
ções à exploração da análise dos seguintes artigos inseridos 
no Capítulo V, qu·e trata da "Exploração dos Serviços": 
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- Art. 19_~ __ caracteriza nova situação de exploração, a 
do tipo industrial, para as permissionárias de Seriços Limitados 
que contratem a utilização de circuitos integrantes_ da rede 
pública de telecomunicações. Ao mesmo. te_mpo, determina 
livre negociação entre as partes· de preços pelo transporte 
dos _sinãis pór meio da rede pública, pondo fim ao tradicional 
sistema de tarifa baseado nos impulsos eletromagnéticos. 

- Art. 20: o caput estabelece obrigações às empresas 
exploradoras de serviços públicos de telecomunicações e _o 
parágrafo único deste artigo atribui competência ao Ministerio 
da Infra~Estrutura para estabelecer condições, técnicas e- não 
técnicas, para a interconexão de serviços de telecomunicações 
à rede pública. · .. · -

- Art. 21: impoõe, discricionariamente, reStrições à carac
terização da exploração de serviço-de telecomunicação, onde 
a lei não -o fei, em desacordo com as definições jurídico-dou
trinárias da ação de explorar, que, segundo De Plácido e 
Silva (in Vocabulário jurídico, vol. II, pág. 662, ed. 1973, 
Forense) "é a aplícação de uma atividade no sentido de exami
nar alguma coisa ou tirar vantagenS ou proveito de. algum 
empreendimento". Já- o jurista Gaspar Vhmna, espeCialista 
em Direito de Telecomunicações, entende por exploração de 
serviços de telecomunicações, emissão ou recepção de infor
mações à distância (in- Os serviços de telecomunicações na 
Constituição brasileira de 1988). Assim, evidente está que 
a exploração d6 serviço de telecomunicação não se descarac
terizará pela tecnologia utilizada ("equipamentos interligados 

:a qualquer ponto de uma rede''), como pretende o dispositivo 
em comento. E se assim devesse ser, tal entendimento teria 
que ser firmado por lei, e não por decreto. 

- Art. 26: veda a inte:digação de serviço limitado de 
âmbito intemacionill com rede de serviço público comutada 
ou rede que tenha acesso a uma outra rede de seriVço público 
comutada. Sem entrarmos nO méritO do que trata este- dispo
sitiVo, questionamos o instrumento legal de que se valeu, 
isto é, o decreto e nãO o prOjeto de lei, que seria a proposição 
adequada. _ 

- Art. ~7: este dispositiVo também impõe condições à 
·interligação de redes de telecomunicações destinad?~-~o Ser
viço Limitado que, pela sua natureza, deveriam ser tratados 
em lei ordinária:, pois aS lim_itações impostas extrapolam as 
necessidades de ordem técnica. -

- Art. 28: permite a utilização de qualquer satélite de 
comunicações para a constituição de redes de Serviço Limitado 
de Telecomunicações. Este assunto, a permissão de u~ilização 
de satélites de telecomunicações, é da mais alta importância 
e não deveria, em hipótese alguma, ser tratado em norma 
secundária. Considerando que as freqüências e órbitas de saté
lites geoestacionárias são recüi'Sf5Snaturais limitados, o Brasil 
não pode abrir mão de suas posições para grupos privados 

1 e, o que .é pior, internacionaTS, inclusive por motivo de segu
rança nacional. Esta matéria, indubitavelmente, merece ser 
objeto de amplo debate pelo parlamento brasileiro. 

- § 2~" do art. 3'!': trata de direitos sobre utilização de 
estações por empresas permissiOriárias de Serviços Limitados 
de TelecomuniCações, assunto este que deveria se sujeitár 
à apreciação do Poder Legislativo. 

Em suma, o que pretendemos demonstrar é que a matéria 
principal disposta no regulamento em tela teria que ser objeto 
de projeto de lei. Como não o foi, configurada está a inconsti
tucionalidade formal do ato que a aprovou, ou s·eja, o referido 
Decreto n~ 177/91. E c_omo a inconstitucionalidade formal diz 

respeito a um desvio na elaboração do ato, ela sempre o 
invalida em sua plenitude. 

Demonstrada a inconstituCiOrialidade formal, pretende
mos, a partir deste momento, apontar a existéncia- do vício 
da inconstitucionalidade material, surgida do antagonismo do 
conteúdo do regulamento em questão com o art. 21, inciso 
XI, da Constituição FederaL 

O dito regulamento chega a nos pare~er até mesmo ingê
nu_Q_quando dispõe, em flagrante inconstitucionalidade, em 
seu art. _6~ que: -- - -

~ •,•os Serviços Limitados de Telecomunicações podem ser 
explorados diretamente_ pela União ou medjante permissão 
a pessoas físicas ou-jui'fdicas nacionais•·. (Grifo nosso.) 

· A Constituição Federal soberanamente decidiu que a ex
ploração de serviços públicos de telecomunicações, dentre 
os quais expressamente incluiu o de telefonia, o telegráfico 
e o de transmissão de dados, só pode ser feita diretamente 
pela União ou, mediante concessão, e não por pennissão, a 
empresas sob controle adonário estatal. 

O mesmo dispositiVO constituciõrial, o art. ·21, incisO XI, 
assegura a prestação de serviços de informações por entidades 
de direito privado através da rede púiblica de telecomuni
cações explorada pela União. Explorada pela União, repeti
.mos, para que não pairem dúvidas. 

E o regulamento, o que faz? Primeiro, cria: uma nova 
modalidade de Serviço Limitado de Telecomunicações, o "De
dicado", em desacordo com o princípio ·da hierarquia das 
normas jurídicas, conforme anteriormente demonstrado. Essa 
nova modalidade de serviço de telecomunicação, segundo o 
conceito contido no inciso XXVI do seu art .. 3~>, é serviço 
telefónico de transmissão de dados· ou qualquer outra forma 
de telecomunicação. 

Em seguida, o seu art. 6" determina que os Serviços Limi
tados de Telecomunicações (e aí incJuem-se todas as modali
dades) podem também ser exploradas mediante permissão a 
pessoas físicas ou 'jurídiCas nacióriaiS. - · ·· · · 

Logo se conclui que os serviços telefónicos, de trans~ 
missão de dados e demais outras formas_ de tei.ecomuniCaçõ~s 
poderão, segundo pretende o reg~lamento, ser explorados 
mediante permissão, quando, repetimos, a Constituição Fe.de

_ral expressamente determina, em seu art. 21, inciso XI, que 
a exploração dos serviços telefónicos, telegrá~cos, ou de tr~s
missáo de dados e demais outras form~s de serviço público 
de telecomunicações, apenas pode ser feita diretamente pela 
União ou mediante concessão (e não permissão) a empresas 
sobre controle acionário estatal. 

Em síntese, a exploração de serviço público de telecomu
nicações, dentre os quais a ConstitUição expfes-Sã.mente consi
derou o de telefonia, o de telegrafia e o de transmissão de 
dados, se não for feita diretamente pela União, só pode ser 
por concessão a empresas sob controle ac;ionário estatal. E 
a inconstitucfO:iialidade do regulamento reside na pretensão 
de outorgar a exploração dos referidos serviÇS)s_ públicos de 
telecomunicação a empresas que não tenham controle acio
nário ~Statal, utilb;~ndo-se o inStituto da permissão, e não 
o constitucionalmente apropriado, o da concessão. 

--Po; todo o e_:~epoSto·, conú1.ffios com o apoio dos ilustres 
parlamentares à aprovação deste projeto de decreto legisla
tivo, que visã. susta:r um ato do Poder Executivo no qual não 
foram observados princípios elementares de Direito e precei
tos constitucioi:iais e legais itlaiTedáveis. 

Sala das Sessões, 14 de agosto_ de 1991.- Senador MauR 
ríclo Çorrêa. 
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LEGISLAÇÃO CITADA. 
DECRETO N• 177, DE 17 DE JULHO DE 1991 

Aprova o Regulamento dos Serviços Limitados de Tele
comunicações. 

' ...................... ~- ............ ··-· .. •'<·~--,~·-·-···-· ·-·-·--·-""~~""'-·~· .. ~· ... . 
(À Comissão de ~onstituição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto 
será remetido â comissão competente, depois de publicado. 

Sobre a mesa, requerimento qUe será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretárl.o-. ---- - ---

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 454, DE 1991 

Nos termos do disposto no art. 43, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro licença para afastai-ine dos trabalhos da 
Casa, a partir d<? 20-8-91, pelo prázo de 13 dias, a fim de 
breve viagem â Africa do Sul, a convite do governo daquele 
país. 

Sala das Sessões, 14 de agosto-de 1991. -Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Fica conce· 
dida a licença solicitada. 

Há oradores inscritos. 
COncedo a palavra ao· nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY_ (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem reviSij.o do_ orador.)- Sr. Presid_ente, 
Senador Dirceu Carneiro, Srs. Senadores, vou tratar de as_sun
to que, acredito, seja do maior intei"esse_-do Seriado; e gostaria, 
especialmente, que a Mesa do Senado_ se preocupasse com 
o mesmo. 

Logo no iníció dos nossos trabalhos legislativQs, avaliei 
que seria muito iinportárl.te -pOder acompanhar a execução 
fininceira poT -pinte= do Executivo. Afinal, está no art. 49, 
inciso X, da COnstituiÇãO, que uma- das nossas principais atri
buições é a de, justamente, fiscalizar o Executivo. A Cons_tí
tuição também é -muito clara, quando_ diz que o -c9ngresso 
Nacional tem a responsabilidade, com o auxílio--do Tribunal 
de Con1a5 da União, de acompanhar tudo aquilo que é feito 
dos recursos do povo pelo Poder E~tecutivo: Visando isso, 
fiquef rriuito contente que o Senado Federal propiciasSe a 
oportunidade de termos um terminal de computador, que 
estaria ligado ao Sistema de Acompanhamento Financeiro 
da União, o SIAF, para que qualquer senador pudesse acom
panhar as despesas. Solicitei da Mesa se poderia ter um termi

. nal de computador ligado em meu gabinete. Com ~IJ.Uitá aten
ção, a Mesa atendeu ao meu pedido, como o fará, ·tenho 
certeza, para qualquer senador. 

Pois bem, Senador Diri::eU ·carneiro ;~em abril ele foi insta
lado, e desde então tenho feito uso -deste acompanhamento. 
Quando do exame da Lei de DiretrizeS Oi"çaiiieritáriils; "utili
zando deste terminal de computador, eu o programei -para 
poder saber? no Orçamento da União, o que estava destinado 
para cada estado e depois para cada município. O-cOmputador 
respondeu-me, e, com base nisso, pude fazer uma análise 
daquilo que avaliei comO- distorções. Para alguns municípíõS-, 
de repente, em termos per capita, e muito mais do que para 
outros. -

Na semana passada, recebi a resposta de requerimentos 
de informações que fiz em jtiilho passado, quando o relatório 

-do Tribunal de Contas da União chamou-me a atenção para 
o fato de que despesaS estavam sendo feitas em gi"ande volume, 
sem a devida concorrência pública·. Então, fiz um requeri
mento a cada um dos ministérios, pedindo as dez maiores 
despesas sem licitação, feitas em cada 6rgão. E recebi essa 
resposta. 

-sr. Presidente, Srs. Senadores, até uma responsável por 
obras no edifício do Ministério da Educação, que, preocupada 
com o n:teu pedido, veio ao meu-gabinete esclarecer:- "Olha, 
essa reforma realizada, embora com recursos em grande volu
me, em nome do Ministério da Educação, deu-se porque preci
sava ser feita, por recomendação e supervisão do Corpo de 
Boxp-beiros, pois estávamos ameaçados de incêndio. Precisa
mos fazê-la com urgência, e daí não houve a devida licitação". 
Pois bem, acredito que isso seja importante. 

E_ quando estava acio_nando o _t_erminal do computador 
para verificar e comparar se aqueles dez itens respondidos, 
efetivamente, estavam correspondendo àquilo que o Sistema 
de Acompanhamento Financeiro da União estava a indicar 
-ainda nem mesmo divulguei esses dados, porque demanda 
uma análise demorada-, e quando, também, me preocupei, 
com relação à Secretaria de Assuntos Estratégicos, que está 
a destinar um volume de recursos bastante volumoso para 
itens que_ foram considerados como reservados, e resolvi acio
nar o __ terminal para ver, em detalhes, essas despesas, com 
a finalidade de me preparar para fazer perguntas ao Secretário 
de Assuntos Estratégicos, que deverá comparecer proxima
mente à Comissão Mista de Orçamento, qual não foi a minha 
surpresa, na segunda-feira, quando o terminal, Sr. Presidente, 
foi desligãdo, no que diz respeito ao detalhamentO de deSpe
sas. Agora, apertando o teclado do computador só vem a 
informação glObal._ T ~ildo perguntado ao Sistema de Acompa
nhamento Firiirlteiro da União o porquê da razão, obtive 
a informação, pelo meu gabinete, de que o Congresso Nacio
nal não mais íria ter acesso ilo detalhamento do Sistema de 
Acompanhamento Financeiro da União. 
--- Oi:a, Sr. Presidente, acredito que aqui caberia, até, uma 

ação do Presidente da Casa ou da própria Mesa, porque isso 
interessa a todos nós~ 

Ontem mesmo, acompanhando a Prefeita Luíza Ei-Undina 
de Sousa, numa visita ao Ministro Marcílio Marqües Moreira, 
trouxe esse assunto à baila, e deixei em suas mãos um oficio 
que, segundo S. Ex.~ me disse, será levado em conta. Espero 
até que nesta tarde ainda o sistema seja religado. 

Sr. Presidente, gostaria de saudar o grupo da terceira 
idade ''AsMargaridas de Rio Claro", do Estado de São Paulo, 
que se encontram na galeria, visitando o Senado nesta tarde. 
Sejam bem-vind~s ao plenário do Senadol 

Assim, Sr. Presidente, encaminhei ao Sr. Ministro da 
Economiã., Fazenda e Planejamento o seguinte ofício:-- ---

Sr._Ministro, 
Considerei de suma importância quando, em abril últi

mo, a meu pedido-, o Ministério da Economia, de pronto, 
proveu a ligação de terminal de modo a poder meu gabi
nete aCé-sSar -ao Sistenlã de Acompanhamento Financeiro 
da União -- SIAF, da forma mais detalhada possível 
e-sem-qualquer restrição. 

O aceSso ã- esSas -'informações de maneira detalhada 
é -de vital importância não apenas para o acompanha
mento da execução orçamentária, mas também para que 
se possa planejar, de forma consciente, construtiva ·e res-
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ponsável em relação ao Executivo, sobre como fixar a 
despesa e a receita para o exercício futuro. 

Entretanto, qual não foi o meu espanto ao COiiSfãtar, 
nesta última segunda-feira, que Uma ve-z-aciónado o siste
ma, o menu principal estava a omitir 70% das possibi
lidades de consulta. 

Diante deste fato; consultados técnicos da Secretaria 
do Tesouro, foi forrieclda a informação de que por ordem 
superior- parece-me que n·ão do MinlSti"ó~ porque, até 
ontem à tarde, S. EX~ não tiriha conhecimento de _que 
isso havia ocorrido- o Congresso Nacional teria_, apenas, 
acesso aos dados consolidados da execução orçamentária 
do Tesouro Nacional, o que inviabiliza qualquer acompa
nhamento responsável sobre o que é "feito com o dinheiro 
público. · · · · 

Assim, Sr. MiniStro;-venho, respeitosamente, requerer 
que seja restabelecido o acesso- pleno e. detalhado ao 
Sistema, Síã.f, para que posSá-o"Congresso Nacional cum
prir de forma adequada suas atribuições constitucionaís. 

Ao ensejo, refteid a"Vossa _Excelência_ os protestos 
de consideração e apreço. -Senador Edua_rdo __ Matarazzo 
Suplicy. · 

Sr. Presidente, espero que o Sr. Ministro tome_as provi
dênciaS com relação ao acesso completo e às_ possibilidades 
de consultas ao_ terminal_que contém o Sistema de Acompa
nhamento Financeiro. Agora, não posso aceitar, caso fiqtie 
como determinação, o que foi dito por um dos auxiliares 
do Sistema da Secretaria do Tesouro, que daqui para frente 
só _daria essa possibilidade total ao Tribunal de Comas da 
União e não ao Congresso Nacional. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. -Senadores, se o __ Tribun_al_d_e_ 
Coritas.da UniãO é nósso órg~~ auxiliar, claro que, também, 
devemos_ ter acesso ao sistenia, como também o TriPunal de 
Contas, até para esclarecer nossas dúvidas. 

·O Sr_ Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, ouÇo o-apar
te de V. Ex• 

O Sr_ Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex' tem toda razão 
nessa observação, porque, inclusiVe, se esse acesso-é pioibido, 
o Tribunal de Contas da União, para tê-lo, teria que se-socor
rer do Poder Legislativo, do qual é auxiliar. Estamos, portan
to, diante de uma grande inversão jurídica das apt_!_d~~~OE-~ti
tudonáiS de órgãos da-República. Há, com efeito, uma-grande 
inversão. Quem pode o mais, pode o menos; mas o menos 
não pode o mais. Na verdade, essa aptidão, se existir; é do 
CongressO Nacional; primOrdialmente, pela sua condiç_!o fiS
cal, porque aqui não se tráta aperias de legislar, aqui também 
ocorre a fiscalização. E; por termos essa -coridição fiscaliza
dora, é que temos como órgão auxiliar o Tribunal de~ ~antas 
da União, assim como as assembléias legislativas têm os Tribu
naiS de Contas dos estados, e as câmaras municipãis têm os 
Conselhos de Contas dos municípios ou Tribunais de Contas 
dos municípios. Quero âpoiat V. Ex~ nessa sua-observação, 
neste momento, na tribuna do Senado. 

O SR- EDUARDO SUPLI_CY :- O seu conhepimento da 
Constituição, preta do Senador Cid Sabóia de Carvalho, deixa
me mais seguro nesta poa.deração que faço, inclusive à Mesa, 
para que possa assegurar aquilo que a nossa Constituição 
diz como uma das nossas atribuições principais, para que pos
samos bem realizar o ·nosso_ trabalho. 

Agradeço a V. Er o aparte e solicitaria a atenção da 
Mesa, à qual procurarei informar na medida em que se regulaM 
rizar_ ou não aquilo que está sendo realizado pelo terminal 
do computador ou pelo sistema financeiro da União. 

Ontem, transmiti-essa minha preocupação ao Senador 
Humberto Lucena, que, inclusive, pediuMme que transmitisse 
ao s~u gabinete como também conseguir um terminal assim 
ligado. Esta é uma das vantagens que hoje tem o Congresso 
Nacional bem aparelhado, especialmente aqui no Senado; se
ria importante que pelo menos cada partido tivesse um tenniM 
nal; isso pode ser feito, eu próprio pude fazê-lo, devido_ à 
atenção da própria Mesa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DURANTE O DISCURSO DO SR. EDUARDO SU
PLICY, O SR. ALEXANDRE COSTA, l'YICE-PRE
SIDENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, 
QUE Ê OCUPADA PELO SR. DIRCEU CARNEIRO, 
i' SECRETÁRIO. 
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador 

Eduardo Suplicy, esta Mesa tem, na questão das informações, 
um dos_seus pontos de maior prioridade. A decisão número 
um desta Mesa foi a de dotar o Senado Federal de uma infra-es
trutura de informática capaz de processar toda a matéria-prima 
de ínTori:itaçáo que é necessária à elaboração das leis, neSta 
Casa. 

o próprio senado já aprovou uma lei que, compulso
ria-irii~iite, obriga os bancos de informação, os bancos de dados 
públicos ou gerados pelo setor público, a serem franqueados 
ao Parlamento. Se a ConstituiçãO garante ã informação comO
direito elementar do cidadão, o que se dirá, então, quanto 
aos-cidadãOs investidos da representação da cidadania no ParM 
lamento! 

Temos unt Cfõliõgtama;-estamos cumprindo rigorosamen
te um plano que pfevê-, eln agoSto, a infoim3tfzação da Secre
taria-Geral da Mesa, com a informatização da Ordem do Dia. 

Todas as comissões terão um suporte de informática; asM 
sim como todos os gabinetes possuirão microcoin'putadores, 
portanto, terminais Inteligentes; e esse suporte estará- asseriM 
tado num conceito de rede que é o mais atualizado em relação 
às c0nqu1stas tecnológicas. Já procedemos, inclusive, à concor
rêncüi e licitação de diversos equipamentos que, neste mOmen-
to, estarriOs reCebendo. __ 

Quanto aos aceSSos aos bancos de dados, eles estão sendo 
alcançados mediante negociação ou mediante decisão compul
sória do Parlamento, cuja elaboração é àlgo elem~ntar. 

- A Mesa tem~ neste- aspecto, toda a prioridade, e creio 
que_ não faltará nenhuma ação no sentido de alcançar os obje-
tivOs que V. ~x~ trouxe" a esta tribUna. -

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR- ALEXANDRE COSTA (PFL-,- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reViSão -do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, se não me falha a memória, na quinta-feira 
pr6xlma passada usou da tribUna o Senador Eduàrdo Suplicy 
para oferecer den~ncias sobre violência e arbitrariedades co
metidas pela Polícia do Maranhão aos trabalhadores rurais. 

No seu pronunciamento informoU haver se dirigido ao 
_ Ministro ·ga Justiç_a, por telefone, denunciando os fatos, e 

enviou ao mesmo um ofício nafrando-os tal como lhe fora 
transmitido por um deputado estadual do PT do Maranhão. 
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Não ocupo a tribuna para defender o Governo do Estado 
do Maranhão, mesmo porque S. Ex~, o nobre Sena:dor Eduar
do Suplicy, não acusou o governador; narrou fatos cobt uma 
precisão que me ilhpteSsioDóll, oiehcfotióU .... os··ctias e os nieses, 
só faltaram as· horas em que as arbitrariedades foram Come
tidas. 

Preocupado com a denúncia, e devido ao respeito e admi
ração que me merece o senador, escrevi ao governador do 
estado, porque com ele partilhei de uma campanha eleitoral 
e testemunhei os compromissos assumidqs nas tribunas junto 
ao povo;·compro·missos de efetuar. a reforma agrária, de prote
ger os lavradores, os humildes, sobretudo, porque foiTU:sta-
mente o povo do Maranhão que o elegeu governador. O Sena
do Federal, senadores que foram colegas do Senador Edison 
Lobão, os deputados que conviveram com S. Ex• duas legisla
toras na Câmara Federal sabem que o Senador Edison Lobão 
é um inimigQ da violência e um aliado feroz da paz, da tranqüi
lidade e do entendimento, irtCapaz, portantO, de utilizar o 
Governo do seu estado para a tos não condizentes com o cargo 
de Chefe de Estado. 

Só agora, nobre Senador Eduardo Suplicy, recebi ·a res
posta do Governador e vo~ permitir-me lê-la. Se V. E~ tivessç. 
um pouco mais de paciência e tivesSe ·se dirigido por telefone 
ou por carta ao Goveiiíââor, seu ex-colega, teria, como eu 
tive, uma resposta mais rápida do que aquela levad:úl tribuna 
do Senado Federal, Casa a que S. Ex! ·pertenceu, pedindo 
providêndãs aO Ministio da Justiça contra atos de arbitra
riedade cometidos pelo Governo do Estado do Maranhão. 

Diz o Goverriáâor: -

"Sr. Sertádor, em respeito- ao Sen-ado Federal, solicito 
a V. Ex~ leve ao plenário-desta augusta Casa a que honro
samente pertenci, como representante do nosso Mara
nhão, os termos do presente ofício que visa ao esclareci
mento de fatos relacionados com o meu Governo, aí rela
tados pelo eminente Senador Eduardo Suplicy (PT -
SP). 

Com base em infõ_nliações 'inverídicas do Deputado 
estadual Domingos Dutra (PT-MA), o nobre Senador 
Suplicy leu, no plenáriO desta Casã, Offcià':qüe eil~mi
nhou ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, 
e ao Procurador-Geral da República, Aristides Junquei
ra, contendo graves, injustas e inaceitáveis acuSações à 
política fundiária em execução no meu GovernO. --- -

Sabe V. Ex~ do meu empenho pessoal e da determi
naç-ão do meu Governo em encontrar solução _para os 
conflitos pela posse e ocupação de terras que, infeliz
mente, já existlani-no Maranhão,_ muito antes ~e minha 
investidura no cargo de Governador do estado, os quais 
denunciei, inúmeras--Vézes no Congresso Nacional, como 
deputadO federal e senador, e durante nossa memorável 
campanha eleitoral. 

Decorridos apenas cinco meses de governo, tenho pro
movido, e disso V. Ex• é testemunha e entusiasta; ações 
concretas de apoio ao homem do campo, com a distri
buição de centenas de títulos de terra, sementes selecio
nadas e equipamentos agrícolas, ao· mesmo _tempo em 
que insisto-em gestões junto aó_Góve_mo Federal para 
que promova os assentamentos nas áreas desapropriadas, 
restabeleça e amplie os créditos agrícolas. Enquanto isto, 
tenho enfrentado, com serenidade, e na observância e 
cumprimento dos mandamentos constitucionais; o acma
mento dos conflitos no- C3.rripo, provocados por grupos 

Ex• 

organizados, que estimulam invasões sisteniátiCas de pro
priedade_s públicas e privadas, com a utilização de humil
_des lavradores co~o massa de manobra de interesse polí-
tico. - - -

Curiipre observar, nobre Senador, que assumi o Go
verno do Maranhão pregando a solução para o-problema 
da terra, "assegurando condições para quem nela produz 
e modernizando a agricultura", pois denunciava que "os 
lavradores, os mais pobres e indefesos, foram expulsos 
de suas terras" e a nossa agricultura (ora "criminosaijleilte 
abandonada, com a carga d~ injustiça irreparável prati
cada contra tudo -e contra todos". 

Qual).to aos fatos relatados pelq Senador Eduardo Su-
plicy, iilformo Que: -- - -

Cumprindo liminar de reintegração de posse, em faVor 
do proprietáriO da Fazenda Batuta, localiZada no km 100 
do Município de Santa ~uzia, o major PM Vieira, conlan

_dante da 2~ Companhia de Polícia Militar, sediada em 
Pindaré-Mirim, destacou, no dia 10 de julho de 1991, 
40 policiéi.1s paar atender à decisão judicial. A força poli
cial foi recebida a bala por invasores e recuou, em conse-
qüência de sua inférioridade numérica. --

Retirada a PM, os invasores atacaram a fazenda, ma
- !~~do-'--o ~r. Ma~of?l N ascimen~o M~ced~_, gerente da mes

ma, e ferindo o tratorista identificado por Obete. 
No dia 21 de julho (essas datas -que o governador cita 

são as mesmas que o próprio Senador Eduardo Suplicy · 
cita e_m sua denúncia), a PM prendeu e conduziu para 
a Delegacia de_ Santa Inês, Francimar A. BatiSta Mota, 
responsável pela morte do gerente da fazenda. A compro
vada participação do subdelegado de Polícia do km 100, 
nas agitações e conflitos fundiários e suá ímplícãÇ30 na 

- morte do gerente da fazenda, levou o Juiz Francisco Tei
xeira dos Santos, de Santa Luzia, a determinar sua prisão 
(também foi preso de _ordem judicial, não de ordem da 
polícia, não de ordem do governador). 

No dia 31 de julho, o mesmo contingente retornou 
ao local e novamente foi hostilizado com tiros disparados 
por invasores, protegidos em trincheiras (à semelhança 
do que está acontecendo no Paraná). Sem efetuar dispa
ros, a polícia avançou e os -invasores se evadiram. Não 
houve destruição dç casas (conforme anunciaram) ou 
queima de produção, o que se justifica até pelo fato de 

-que os invasores estaVam apenas acampados (não estavam 
em suas casas). Em nenhum momento, a Polícia Militar 
foi acompanhada ou apoiada por agentes da Polícia Fede
ral (confonne consta da denúncia). 

A Fazenda São Jorge, no Município de Imperatriz 
(também objeto de um dos itens de dia marcado pela 
denúncia que fora enviãda ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy), de propriedade do Sr. José Jorge, onde trabalha 
juntamente com irmãos e fllhos, foi invadida no mesrrio 
período. Os invasores informaram anfecipadamente o 
proprietário sobre a invasão, e concretizada a mesma, 
apossaram-se de cerca de 400 reses e do restante da cria
ção." 

O Sr. Oziel Carneiro - V. EX' me permite um aparte? 

O SR- ALEXANDRE COSTA -Com prazer, ouço V. 

O Sr. Oz1el Carneiro ~ Ouço a exposição âe V. Ex•, 
nobre Senador Alexandre Costa, sobre essa ocorrência- que 
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se teria verificido no Estado do Maranhão, e aproveito a 
oportunidade exatamente para chamar a atenção da Casa e 
lembrar aos nossos Pares que não devemos _ampliar a divul
gação de notícias que muitas vezes não trazem em seu bojo 
a verdade. Nós que conhecemos o_Gove-rnador do Maranhão, 
que foi nOsso Coléga aqui no·s-enado Federal, estamos conven
cidos de que S. Ex~ não irá -permitir nem estimular no seu 
estado qualquer ato de violência conff:i qualquer cidadão, 
principalmente no meio rural. Todos nós que recebemos man
dato do povo, seja na área executiva, seja na área legislativa, 
temos que entender, adotar e defender dois princípiOs básicos 
que existem na legislação. t:;; que serão suficientes se obede
cidos, fisçalizad9~ e. cumpridos, para restabelecer a paz no 
interior do País e também nos centros urbano.s. Tenho certeza 
de que o Governo_do estado de V. Ex~ prima por fàzer cumprir 
esses- dois dispositivos:~ ó ·respeito à vlda e o direito à proprie
dade legalmente constituída. Felicito V. Ex~ por vir aqui, na 
tarde de hoje, repor as coisas no seu devido lugar. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador Alexandre 
Cósta, ·gost~ria de também-apartear V. Ex~ --

0 SR. ALEXANDRE COSTA - Logo após a resposta 
ao aparte do nobre Senador Oi:iel-Carneíro, Coitcedereí, ·coiri 
muita honra, o aparte a V. Ex~ ~ - ~ - ~ 

Senador Oziel Ccinieiro, V. Ex~ c_onhece o Ma!a:nhão, 
conhece o Pará - não tão bem quanto eu - é um homem 
experiente, conhece o Governador Edison Lobão, não só da
qui do Senado, como da Câmara. Todos nós, do Maranhão, 
sabemos que o Governador Edison Lobão é produto da classe 
humilde desse estado, justamente_ a dos lavradores do Mara
nhão, da classe mais pobre do Mãranhão, emanou a brilhante 
e vitoriosa votação ·que O _levou ao _Governo do Estado.- Logo, 
não seria ele, como bem diz V. Ex~, o homem certo_ para 
o cometimento de-violências ciJ:-ntra- a dasse humilde do estado. 

Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador Cid :Sab_óia 
de Carvalho. 

o Sr. Cid Slibr ·a de Cai'Vallio=-Goslariaqtie -meu aparte 
tivesse duas parte~ a primeira de testemunho nesse ponto 
em que apóio integnlm,"nte o pronunciamento de V. Ex~ 
nas considerações qu.~ faz a respeito do nosso brilhante compa
nheiro Edison Lobão. Convivemos durante muitos anos com 
S. ~x~ aqüi nó Parlameruv, inclusive na Assembléia Nacional 
Corlstituinle, e ele aqUi deu exemplo de pacifismo. Inclusive, 
quando sua honra, sua dignidade sofreram verdadeira agres
são, S. Ex~ soube naquelas ocasiões guardar toda a dramati
cidade do momento, com um equilíbrio extraordináriO, sem 
renunciar, no entantrJ, ao-seu direito de defesa. Um democrata 
de formação exce{ente. Um dos mais brilhantes integrantes 
desta Casa, o homem que aqui cativou a todos,peJa sua lealda
de acima de tudo. Jamais acreditaria eti -numa- Ordem partida 
do PalácjO governamental, quand_o o Governador era Edison 
Lobão, para massacrar camponeses, para massacrar rurículas 
para o cometimento de qualquer violência física coritia-qúem 
quer que fosse. Inclusive, apó~ a vitória m-õnunliiital que 
teve, porque todos que conhecem o Maranhão sabem que 
S. Ex~ não era o favoritO do pleito. Todos sabem q_ue o nosso 
outro companheiro João Castelo despontava com todas as 
razões de então - razões de pesquisas e tudo o mais -
como aquele que venceria as eleições. Mas Edison Lobão, 
o homem humilde, soube ir com V. Ex.•, com o Preddente 
José Sarney soube ir às bases e forjar, com "fogo~riie"Smo, 
aquela imagem que lhe deu a vitória, repetindo o feito que 
alcançara para chegar ao Senado Federal, obtendo, portanto, 

numa eleição majoritária, uma segunda grande vitória. O que 
acontece, Senador Alexandre Costa ___;;e eu tanto digo para 
V. Ex.~ como digo para os demais senadores que aqui estão, 
notadamente para o Senador Eduardo Suplicy - é que a 
arbitrariedade maior no País, quer seja aparentemente pela 
força do Direitó, mas 'para cumprir o-ilícito; tudo isso provém 
do Poder Judiciário. As ordens do Poder Judiciário são fatais. 
Notadament_e nos cas_os em que se diz respeito a despejar, 
a mandar reintegrar na posse as ações possessórias, cujas sen
tenças, quando são cumpridas, exigem, geralmente, toda a 
violência, toda a força do Direito que ·se cumpre através das 
polícias; seja da Polícia Federal, seja da Polícia Militar, seja 
da Polícia Civil, a violência é Uina projeção de uma sentença 
jiJdidal. Então, ent.raríamos agora, Senador Alexandre Costa, 
naquilo_ que deve machucar o Governador Edison Lobão, 
exatamente a questão possessória. A lei, tal como se encontra, 
o Código Civil vigente que defe-nde de modo i"ntransigente 
e forte a propriedade imóvel. Essa é fortísSima, seja-aproprie
dade imóvel urbana, seja a propriedade imóvel rural. O Direi
to Agrário que se fundou no Brasil pouco conseguiu alterar 
da realidade da propriedade, da pos_se, do uso, enfim, o domí
nio da propriedade; pouco se mudou no Brasil com o Estatuto 
dàTerra, embora mll:ito se fize-sse, socialmente, através da 
mesma lei. Então, estamos aí diante de uma fatalidade. A 
interpretação, ao pé da letra, de uma Vara Judicial, de um 
Juiz, o_julgamen~o de um feito, a expedição de um mandato, 
o ~equerimento da força policial para fazer cumprir o mandato, 
e quando aparece a Polícia Militar a serviço do Poder Judiciá
rio, ninguém pensa no Juiz. Todos pensam no poder político 
de um Governador como Edison Lobão, que sente na carne 
a contradição do seu discurso co"m a obrigação governamental 
de te:r de atender a requiSiÇão do Poder Judiciário. Por isto, 
o pronunciamento de V. Ex~ é, acima de tudo, um ato de 
um homem pensado, um ato de um homem veterano, mas, 
pnm·àrdialmente, é ·u-ni-ato de uin maranhe-nse que defende 
O-- Governador do seu estado e que, para isso, não usa dos 
poderes da amizade, mas usa dos poderes do raciocínio, da 
lógkcl e·da razão. V. Ex!' está coberto de razão e tenho certeza 
'que o nobre Senador Eduardo Suplicy acolhe com alegria 
a explicação que é dada, porque evita o desvio de uma visão: 
deixarmos de olhar para o governador a quem acusamos de 
arbitráriO e-olharmos para o Poder Judiciário, quando sabe
mos que esse Poder Judiciário precisa ser revisto, e que os 
códigos que são aplicados, muito mais, precisam igualmente 
de uma imediata revisão. A posse é uma pfojeção do direito 
de propriedade; a propriedade é o domínio; o domínio é a 
propriedade. É até imj,-ossível definir o domínio e a proprie
dade porque uma coisa leva exatamente a outra, mas no Brasil 
o- Poder Judiciário recusa-se a uma evolução social sobre a 
questão da propriedade, e ela é defendida qual se estivéssemos 
nos primórdios da Idade Média. Parabéns a V. EX' pelo pro
nunciã.mento, pela justeza de suas palavras e de seus esclareci
mentos, esta tarde, aqui, no Senado FederaL 

O SR- ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, V._Ex•é um professor, cheio de experiência, 
e sabe que cabe ao Governo, que é um- dos Poderes, acatar 
e respeitar as decisões do Poder Judiciário. É o Poder Judi
ciário quem reconvoca, quem requisita a foi"ça para o cumpri
mento _de decisões dadas por ele. 

Não significa que se transforme a inlagem de um gover
nador de estado que abandona o seu mandato pela metade. 
daqui a cirtco ·meses, assume tim governo de ·estadO comprO· 
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~etido com tod~s essas ~usas, que são objeto, hoj_e, de acusa
çoes a ele própno, que nao verdadeiras. O GovernO doMara
nhão nunca ~e prestará a atacar, a matar, a surrar, a queiin3r 
casas, ~ quetmar produç_ão. de lavradores, porque ele é com
prometido nas praças publicas com a reforma agrária e com 
a proteção aos humildes lavradores_ do Maranhão. 

"InsatisfeitoS, os inv-asores inarc3.r3.rii dia e hora para 
a ocupação da sede da fazenda. O Comandante do Bata
lhão da PM colocou- quatro polici3is para proverem a 
segurança d~ proprie_da~e, enquanto o proprietário 
aguardava a hmmar da JUStiça. Mesmo assim, os iiiVã:Sores 
atacaram a força policial, ferindo gravemente um soldado 
da Polícia Militar. Em cortseqüéncia, o -comando da PM 
efetuou a prisão de Raimundo Lopes, de Antônio Assun
ção. Não atirou,-não u-tilizou o mesmo método. O soldado 
foi ferido, mas a Polícia Militar não revidou_ nem com 
tiros e nem com agressões... Limitou-se, apenas, à prisão 
daqueles q~e atacara~ a própria políCia, qi.Ie integravam 
o gru_po de mvasores liderados por, entre outros, Valdinar 
Pereira Barros, presidente do Sindicato dos Trabalha
dores ~urais de Imperatriz. Durante a ação nãoiõi ·djspa
r~do tiro algum pela tropa da PM, apesar dos inúmeros 
disparos de espingarda dos invasores. 

Até a presente data, não houve qualquer ação da i>óií
~a Militar no Município de Coroatá, apesar da violenta 
mvasão à fazenda do grupo Salem, com a destruiçãO e 
queima de tratares, máquinas e cercas, além de matança 
de gado. . . . .. 

Nobre Senador Alexandre Costa, -- -
Co~o pode ob~erv~r V.: E~~. há no Maranhão grupos 

organiZados de aêtaçao e mvasão de terras no meio rural 
responsáveis pela intranqüilidade 3. que se refere o Sena: 
dor_EduardoSupli9'. À polícia tenho determinado a pro
teçao, sem vwlenc1a, das propriedades em cumprimento 
às ordecs judiciais. 

Para garantia do direitO de propriedade, da ordem e 
da p_az no campo e, ainda, do apoio ·aos trabalhadores 
rur~s em nosso estado, esper? poder contar sempre com 
a ajuda de V. Ex•, o reconhecimento desse Poder e apoio 
das demais autoridades. 

Atenciosamente.- Edison Lobão, Governador do Ma
ranhão." 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex~-iim aparte'? .. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr- Eduardo Supllcy- Nobre Senador Alexandre Cos
ta, em primeiro lugar, considero da maior "iilipórtâricia que 
te!'h": !Ido V. Ex• e o próprio Governador Edison Lobão 
a tmcta~Iva de procurarem !esponder as observações que aqui 
fi~, n_a semana t;~ssa~a, quando ~elatei aquel~ fa_t~_que a mim 
fot dtto, em_ ofiCIO, pel? nobre Deputado Domingos Outra, 
do Maranhao, do_ Partido dos Trabalhadores. Procurei ser 
~el ao relato daquele deputado. Sinto não ter tido a possibi
lidade de ate~der de pr~nto o convite do peputado Domingos 
Dutra! para u amanhã ao. Maran_?ão. S. Ex• gostaria que 
eu estiv~se lá na sexta-fetra passada, mas eu já tinha um 
C?mpromisso. Então, não pude, de perto, conhecer os fatos 
dia~te das c:bservaçõe~ do relato e da atenção do Senador 
Edison Lobao, q~e fm contemporâne<J meu, quando fomos 
deputados federais, na Câmara dOs Deputados, de 1983 a 
1987, e pelo qual tenho grande respeito. S. Ex• foi Líder 

_da Arena à época, enquanto eu era ViCe-Líder do PT. Tivemos 
a oportunidade_ de ter uma convivência de respeito mútuo. 
Muitas vezes, discordando um do outro, mas sempre tivemos 
um relacionamento cordial. Portanto, conheço o hoje Gover~ 
nadar Edison Lobão. Participei da sessão de S. Ex', no início 
desta legislat~ra, e tive:_ a oportunidade de dizer a S. Ex• pala
vras de respetto e constderação. Sei, também, que seria difícil 
para o Governador Edison Lobão tomar atitudes que provoc<l
riam violência. Entretanto, dada a responsabilidade do ho
mem _público, de representante do povo, que é o Deputado 
Dommgos Dutra, avaliei que seria importante transmitir aqui
lo qu; _S. Ex• considerava de grande urgência, porque não 
há duvtda de que o problema dos sem-terra no Maranhão, 
como em outros lugares do Brasil, é grave, e tem se agravado. 
A violência decorre muito mais da própria condição social 
que, muitas veze_s, leva aqueles que se encontram margina
lizados pela condição econômico-social a praticá-la. Lembrei
me, Senador Alexandre Costa - de pronto me veio a imagem 
- de cena de violência que, se fosse constatada apenas a 
cena, seria a!llplamente condenável. Obviamente ela o é mas 
é preci~o ir à raiz dela para se analisar. Há poucos dias, ~ssisti 
a um filme sobre como estão as ·crianÇas; uma s-eqüência de 
filmes sobre os direitos fundamentais das crianças, feito sob 
os auspícios da Unicef, com a -participação de seis grandes 
diretores de cinema. Um dos filmes mostrava o assassinato 
do ~inistro ~a Justiça na capital da Colômbia por dois rapazes 
nu~~ x_notoctcleta, en~apu~dos. Amb?s foram detidos pelos 
pohCiais e mortos em tlroteto, após terem assassinado o Minis-

- tro ~a Justiça. Na hora em que se retirou o capuz, era um 
men~no de 15 anos. Depois o filme mostrou a história daquele 
menmo e por que razão ele veio a· ter a tos de agressão à 
pessoa humana. Ora, é preciso que venhamos a compreender 
as raízes que têm levado â violência ao campo. Não é tanto 
por causa de provocadores. A provocação maior vem da não
resolução do problema da terra. Inclusive as palavras do Go
vernador Edison Lobão informam que a autoridade federal 
não tem acelerado as providências que se fazem necessárias 
para a realização da reforma agrária no Maranhão e em todo 
o Nordeste do Bra~il. No Pará, por exemplo, estão ocorrendo 
tantas vi_olênc_ias! Diante dos esclarecimentos prestados, -vou 
até _provtdenctar o quanto antes ir ao Maranhão para conhecer 
mais de perto e procurar desvendar isso~ Eu gostaria de dizer 
que considero uma atenção importante ao Senado Federai. 
O Senador Oziel Carneiro ínencioflóit que talvez não devês
~emos aqui estar trazendo esses fatos. Mas que fatos mais 
tm]?ortante.s h~ hoje no País, relevantes, para a população 
mrus )tlargmahzada, do que a questão da terra, ainda não 
resolvida? E inclusive ouvimos -ãqui o Ministro da Agricultura 
e da Reforma Agrária dizer que durante Q_ primeiro ano do 
Governo Fernando Collor de Mello, nenhuma_ terra foi desa
propriada pata fins de reforma agrária; nias ainda iria fãzê-1o. 
Que s~ ceJ:?-_ mil famílias estavam sendo assentadas, mas que 
até o fun ao ano seriam quinhentos mil. Mas temos ouvido 
falar pouco disso. Acho que é importante que o Governo 
Fernando Collor de Mello, realmente, comece a dizer e, mais 
do q~e dizer, a agir, para que a reforma agrária, mais do 
que simplesmente palavras, seja algo que realmente mereça 
a atenção do_s trabalhadores da terra deste País. Muito obri
gado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador Eduardo 
Suplicy, a presença de V. Ex~, no-Maranhão, será para todos 
nó_s, maranhenses, visita honrosa. Porque, se discordei leve-
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mente do ofício que v: Ex•lransmitiu aó MinÍstro_çia Justiça, 
transrnitirido fatos oriundos de um çleputado_estadual, não 
verdadeiras, esse ofício - coin o brilhantismo que é peculiar 
a V. Ex~ - se dobrada_s as páginas fossem constantes do 
aparte que V. Ex• acaba de _dar, mostrando que o _problema 
é nacional, que é urgente, que precisa serresolvido.nã_o somen
te no Maranhão, mas em todo o Brasil, claro, que não estaria, 
aqui, procurando manter a imagem de um Governo do Mara
nhão exercido por um colega nosso que aqui só deu exemplos, 
conforme diz V. Ex•, e é testemunha só de paz, de tranqüi
lidade, de entendimento, nunca, mas nunca mesmo, de violên
cia. Toda vez-e isso é uma sugestão que um humilde senador 
de um estado atrasado faz ao. nobre Senador de Sã,_o Paulo_: 
toda vez qu.e den~nCias ConlO-e-sta forem feitas - V. Ex~ 
é amigo do Governador Lobão, amigo meu, o que é uma 
honra para mim - basta pedir, sem ser por intermédio do 
Ministro da Justiça, que terá imediatamente por telefone a 
verdade, sobretudo a verdade dos fatos que lá acontecem, 

Agr;tdeço a_ V. Ex~_ a 9portunidade_ de ter-me dado a 
possibilidade de escJar~.~r.~ss_ç f!l:JQ, para que não perdurasse 
aos senadores, aos deputados, à opinião pública brasileira 
o fato de que o Maranhão se transformou num estado surra
dor, queimador de ~s de humildes, queimador da produção 
de humildes, que nunca o foi. 

Muito obrigado Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Certamente os fatós estão sendo 
melhor esclarecidos. Inclusive o MiniStro da Justiça disse que 
iria apurar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -V. Ex• já 
fez uso do aparte regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).::::. Concedo a . 
palavra ao nobr~ Se;:nador Iram $araiya, para ~ma comuni-
cação inadiáVel, por· cinco minutoS. _ _ 

Passaremos ém _seguida ã Ordem do piã, para cumprir 
o Regimento. - -

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB-,.., GO. Para uma comu
nicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde há muito, 
preocupa-me á questão da industrialização da Capital Federal. 
Mas as medidas que estão senOo tomadas agora pelo Governo 
do DistritO Federal, no sentido de criarem- con=díções para 
a instalação maciça de indústrias em Brasília, fiz_eram..:me vil' 
a público para deixar bem claras, neste breve pronunciamento, 
as razões de minha preocupação. _ _ 

Há poucas semanas todos puderam ler, em um dos joniais 
da cidade, matéria assinadà em que o articulista dizia estranhar 
profundamente a resistência dos políticos goianos -a idéia da 
industrialização do Distrito ~e_deral .. Ele via um~. enorme con
tradição entre esses políticos de agora e os de trinta e poucos 
anos atrás que tudo fizeram para transferir~-âO-Río de Janeiro 
para o Planalto Certtt~.l. a Capital da Repúb.lica, chegando 
mesmo a promover a desapropriação e a indenização irrisória 
das terras situadas no quadrilátero que seria doado à União. 

Ora, Sr. Presidente, eu não vejo nenhuma contradição 
entre a atitude dos políticos goianos de então, ardorosos defen
sores da nova Capital, e os de agora, contrários à industria
lização dessa meSIJI::t Capital. Ao contrário, Sr. Presidente, 
vejo uma admirável coerência, que não está sendo percebida 
pe.los po.líticos e .empresários de Brasfiia. ·-

Com efeito, a industrialização do Distrito F'ederal ~raria, 
como primeira--cOnseqüência e um dos seus grandes preJuízos, 
a total descatecterização do seu projeto origiit~l, concebisa 

que fOi pãra -ser uina cidade essencial~ente administratiVa, 
livre dos problemas sociais e ambientais próprios de Uma cida
de industrial. Se esSa não fosse a idéia inspiradora de Brasnia, 
não seria tão importante a mudança para o Planalto Centrai. 
Na época havia, certamente, outras localidades do interior 
brasileiro com potencial industrial bem maior que os cerrados 
ermos do quadrilátero de Cruls. 

- Mas não -é só. A industrialização do DiStrito Fe-deial, 
ao invés de resolver, certamente vai agravar ainda mais o 
problema do fluxo migratório qUe, diariamente, demailda à 
Capital Federal, deteriorando, ·cada vez mais a qualidade de 
vida dos seUs habitantes, pela sobrecarga que provoca sobre 
os serviços básico_s de_ saúde, educação e transporte, sem falar 
do problema da moradia. 

Segundo os últimos levantamentos efetuados pelos órgãos 
do próprio GDF, o principal fator que milhares de brasileiros, 
sobretudo do Norte, Nordeste e das regiões circunvinhas, a 
se mudarem para o Distrito Federal, é a procura de trabalho, 
e _não de morad~a, como se supunha. O que, aliás, é um 
reflexo da profunda crise económica que assola todo o País, 
mas castiga principalmente os eEstados mais pobres. 

Mas, Sr. Presidente, não é deturpando o projeto original 
de Brasília, transformando-a num arremedo de cidade indus
trial para criar alguns milhares de empregos, que se vai solucio
nara problema. Problema, aliás, _cuja solução não pode estar 
só nas mãos do Governo do Distrito Federal, mas é também 
reponsabilidade do Governo C~ntral, porque Brasília foi cria
da para ~er ~-s~de_administrativa dos Três Poderes da União. 

- A médio e longo prazos, portanto, deve ser preocupação 
do Governo_ Fede:ral promover, juntamente com os governos 
-eStaduais, o desenvolvímento sacia) e económico das regiões 
mais carentes do País, de onde afluem para Brasília os maiores 
'C'õntingentes de migrantes em busca de, empregos, de escola 
para os filhos e de assistência médica para a família. 

Mas, a curto prazo, é necessário o rápido desenvOlvi
mento_económico da região do Entorno de Brasília. Por que 
não consolidar, pfioritariamente, a economia dos municípios 
circunvizinhos, cujas sedes já se tornaram cidades-dormitório, 
devido ao fluxo migratório para Brasília? Por ql].e não indus
trializar as cidades do entorno, cujo desenvolvimento econó
mico levaria, naturalmente, ao· desenvolvimento social no 
campo da saúde, educação e moradia, revertendo, assim, o 
movimento migratório, pela fixação da mão.-de-obra_ loc_al e 
desafogando a Capital da República de uma demanda cada 
vez maior por aqueles bens e serviços? 

Ninguém ignóra que--bem perto- daqui, fora dos limites 
.do Distrito Federal, desenvolve-se um intenso processo de 
urbanização. São Inúmeros loteamentos, aglomerados huma
nos e _até __ cidades, nas saídas para Luziânia, Unaí e Corumbá 
de Goiás que, Iigoi'ósamente falando, já constituem a Grande 
Brasília. Essas populações dependem em tuâo de Brasüia, 
para satisfação de suas necessi_dades_básicas de trabalho~ saúde 
e educação, o que provoca uma _S.obrecarga cada vez maior 
nas estruturas atuais do GDF, que já não consegue atender 
nem aos seus próprios assentamentos. 

Por isso, a industrialização do Distrito Federal, e não 
do entorno, só viria agravar ainda mais essa-realidade. Logo, 
é no entorno que se_ de_:ve investir, é o entorno que precisa 
de escolas, de hospitais e de centros de: saúde._ 

Sr. Presidente, eu sei que esta minha posiçãO desagrada 
profundamente aos políticos e empresários de Brasília. Para 

. eles, eu estou vendo aqui só os interesses de Goiás. Mas 
eu não estou sendo regionalista, nem contrário aos intel'_es.~ 
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do Distiito Federal. Não defendo a industrialização do meu 
estado, defendo a industrialização da região em torno de Brasí
lia, que é formada por Goiás, Bahia e Minas Gerais. Estou 
apenas sendo coerente com o sonho de Juscelino Kubitschek. 
Ainda é tempo de salvar Brasnia. 

Se não industrializannos o entorno, estaremos, sem troca
dilhos, entornando o caldo e comprometendo definitivamente 
o futuro da Capital do Brasil Brasflia não pode ser uma ilha 
de prosperidade, cercada de miséria por todos os lados. Bra
sl1ia deve ser uma ilha de paz, cercada de progresso por todos 
os lados. 

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

Durante o discurso do Sr. Iram Saraiva, o Sr. Dirceu 
Carneiro, 1" Secretário, deixa O àià.eira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, ]" Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO PRO
Nf.!NCIA DISCURSO QU~ ENTREGUE À REVI
SAO DO ORADOR, SERA PUBLiCADO POSTE
RIORMENTE . . 

DURANTE O DISCURso· DO SR. CID SA
BÓIA DE CARVALHO, O SR. ALEXANDRE COS, 
TA, i' VICE-PRESIDENT§ DEIXA A CADEIRA 
DA PRESIDJ!.NCIA, QUE 1:.· OCUPADA PELO.SR. 
MAURO BENEVIDES, PRESIDENTE. -- .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Para uma 
comunicação inadiável, nos termos regimentais, conCedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA. Para uma comu
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs .. Sena
dores, creio ser de meu dever dar conhecimento aos eminentes 
pares dos trabalhos da ComíSSão Parlamentar de Inquérito, 
criada para investigar· denúncias de corrupção e irregulari
dades na -contratação de obras públicas. 

Os Srs. Senadores devem lembrar que essa combisão foi 
criada pautada, centrada, numa carta do eminente Deputado 
Luiz Roberto Ponte, endossada pela Comissão Brasileira da 
Indústria da ConstruÇão,-·no pieSsUpõsfo de que empresas 
privadas estavam impossibilitadas de contratar obras públicas, 
porque estavam sendo extorquídas, peitadas pelos ·dirigentes 
públicos. - - · · · · · 

Diante desse fato, Sr. PreSidente, essa comissão fói cria
da, instalada e seus trabalhos prosseguem. E um dos seus 
atos foi endereçar ofício ao Tribunal de Contas da União, 
fazendo consulta para que aquele Tribunal pudesse deliberar 
sobre a validade do preço básico, sigiloso, oculto, nas concor
rências públicas do Brasil, já que tal modalidade estava toman
do corpo em todo o território Nacional e era uma maneira 
fácil de direcionar obra"s pUblicas para determinadas empresas 
privadas. 

Diante desse fato, a comissão dirigiu esse·Ofício-consulta 
ao Tribunal de Contas da União. E ontem, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, em decisão unânime, aquela Corte, respon~ 
dendo à nossa consulta, deliberou, por unanimidade, em ses
são plena, considerar ilegal o preço básico, sigiloso, oculto 
na~ concorrências públicas. 

Este é um asstffito que peço a atenção de V. Ex•. porque 
é de importância fundamental para a moralidade das concor
rêndas públicas no Brasil. 

_Então, ontem, os eminentes membros do Tribunal de 
Contas da União, decidiram sObre a consulta d.ã. ComiSsão 
Parlamentar de Inquérito, tendo como relator o eminente 
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. Eles responderam, 
no item I, conhecer da consulta formulada pelo Sr. Presidente 
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Contratação de 
Obras Públicas. 

Responâeu o Tribunal de Contas que na licitação- veja 
bem, Sr. Presidente, veja bem eminente Senador Alexandre 
Costa~ já que V. Ex• é um engenheiro eminente deste País 
- no caso· de preço base nas concorrências públicas, esse 
preço não pode ser sigiloso nem oculto por ser ilegal. Esse 
preço base deve ser público, constar dos editais públicos e 
o parâmetro para mais ou para menos também deve ser especi
ficado. 

Com essa decisão, o Tribunal de Contas da União, presta 
ass_im um -inestimável serviço à moralização da coisa pública 
no Brasil. Acredito que obras como a construção do Hospital 
do Paranoá, em Brasília, cuja firma ganh~dora acertou na 
mosca o preço base oculto, errando por milésinios, em detri
mento de outras empresas que apresentaram preços da ordem 
de quatro bilhões. de _cruzeiros, essa firma ganhadora yenceu 
a concorrência com maiS de sete bilhões de cruzeiros, dando 
um prejuízo, acredito, à Nação, a Brasília e ao povo brasileiro, 
aa ordem de 3 bilhões de cruzeiros. 

Daí, Sr. Presidente, essa menção que faço, eSse voto 
do eminente Ministro Luciano Brandão, deferido pelos seus 
pares por unanimidade, deve ser, no meu modo de pensar, 
e creio, de todos·os Srs. Senadores, transcrito nos Anais deste 
Senado. 

Sr. Presidente, por esse motivo solicitei a palavra para 
uma comunicação inadiável. Acredito que, assim agindo, a 
·comissão Parlamentar de InquéritO está Cumprindo com as 
suas obrigaç6"es, de acordo com a legislação em vigor. 

Erá o que tinha a dizer, -Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
-RUY BACELAR EM SEU DISCURSO: 

Subsecretaria de COmissões 
Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito 

Ofício n' 29/91 
Brasflia- DF, 27 de junho de 1991 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro Adhemar Paladini Ghisi 
DD. Presidente do Tribunal de Contas da União 
Brasnia-DF 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar 

de Inquérito, criada pelo Requerimenton' 167, de 1991, desti
nada a "investigar denúncias de corrupção e irregularidades 
na contratação de obras públicas", e de acordo com o disposto 
no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, e Decisão Nor
mativa n9 17/90-TCU, comunico a -v. Ex• que a comissão· 
deliberou consultar esse Egrégio Tribunal sobre a legalidade 
ou não da adoção de preço-base sigiloso (a ser revelado no 
ato da abertura das propostas), que vem sendo utilizado pela 
Ad.minis.tração em vários editais de concorrência pública. 
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Em anexo, seguem, a título de exemplo, dois editais que 
contemplam essa inovação. 

Em face de prazo legal a que estamos submetidos para 
a conclusão dos trabalhos, pedimos que o atendimento a esta 
solicitaçãO se faça se p6SSJvel em 15 dias. 

Renovo a V. Ex~ protestos de elevada consideração e 
apreço. -Senador Ruy Ba~elar, Presidente. 

IC-013. 772191-Q 

Assunto: Consulta sobre a aplicação do disposto 
no art. 37, parágrafo único, inciso- IV, do DL n~' 
2.300/86, que trata da licitação do tipo preço·base. 

Órgão: Comissão Parlamentar de Inquérito consti· 
tuída no Senado Federal, objetivci.ndo apurar denúncias 
sobre possíveis irregularidades na contratação de obras 
públicas. 

RELATÓRIO 

Através do expediente de fi. 1, o nobre Senador Ruy 
Bacelar, na qualidade de Presidente da CPL em epígrafe, 
e com fundament.o no art. 71-IV, da Constituição Federal, 
e na Decis_ão n_ormativa TCU n~ 17/90, submete à apreciação 
deste Tribunal consulta fOrmulada pela referida COmissão "sO
bre ·a legalidade ou não da adoção de preço-base sigiloso 
(a ser revelado no ato da abertura das propostas), que vem 
sendo utiliz._ado pela AdminiStração em vários_ editais de con
corrênciª pública". 

II 
2. A Instrução, a cargo da Secretaria de Auditoria do 

TCU (SAUDI), mostra·se divergente nas conclus6es firmadas 
quanto ao tema (!Is. 90/94, 95/104 e 105/106). 

3. Na peça inicial (!Is. 90/94), o Senhor Informante do 
processo é de opinião que a adoção de preço-base sigiloso 
não fere a norma legal pertinente (DL n' 2.300186, art. 37, 
parágrafo único, inciSo IV). Em prol dessa tese, colhe o magis
tério do saudoso Mestre Hely Lopes Meirelles, nos seus co
mentários em tomo_ do_ assunto, na 8~ edição/198_8, p. 80, de 
sua obra fundamental "Licitação e Contrato Administrativo", 
ed. RT. . 

"nada impede que o valor previamente fíx3do pela 
administração-, obviamente resultante de pesquisa de 
mercado, somente venha a ser revelado após a entrega 
das propostas, desde que os índices de variação admitidos 
constem do instrumento convocatório. _?s$a técp.ica tem _ 
a vantagem de evitar o empate no menor preço-base, 
que é a tendência natural da concorrência de preço-base, 
mas é necessáriO qU.e~fadministra:çãó tome todas as provi
dências possíVeis pára eVitâr burla. Assim, é co·nvenietite 
que o preço-base seja conhecido apenas da autoridade 
responsável pela licitação e conste de invólucro indevas
sável, que os interessados poderão examinar exterriamen
te e rubricar, a partir da publicação do aviso de concor
rência". 

4. Pensando diferentemente, o Senhor Diretor da 2• 
Divisão da SAUDI (fls. 95/104), com endosso do SenhorSe
cretário de Auditorià Substituto (!Is. 105/106}, -sustenta ponto 
de vista no sentido de que a prévia divulgação do preço-base 
constitui requisitO imprescindível à legalidade do processo Iici
tatório dessa forma realizado. 

5. Entre outras razõçs, argumenta que "por uma natural 
exigência do princípio da publicidade (art. 37 da.Constituição 
Federal e art. 3' do Decreto· Lei n' 2.300/&6) .oEsta:tuto Jurf· 
dico das Licitações pqe ao resguardo do sigilo tão-somente 

o conteúdo das propostas, até a sua respctiva abertura". No 
mais - continua o Senhor Diretor da SAUDI -"todo os 
atos do procedimento licitatório terão que serpúblicor:...e.acessí
veis ao público". 

6. Ao focalizar de forma mais abrangente o objeto da 
consulta, o mesmo Diretor da SAUDI, pelos motivos que 
expõe. (!Is. 97/101), revela certa preocupação com o disposto 
no art. 79 do Decreto n'-' 30/91, que, ao regulamentar o DL 
n<.> ;2.300/86, no tocanti as licitações de preço, preceitua que 
"os valores cotados poderão varia até quinze por cento, em 
relação ao valor inicial fixado". Gonsidera admissível, tornan~ 
do-o suficientemente flexível, mediante parâmetros técnicos, 
de modo a_assegurar à AdministfaçãO que as cotações excluí
d~ do certame sejain_;Ipenas aquelas, de fato, manifestamente 
inexequíveis (cf. art. 38'11 do DL 2.300{86). · 

. .. 7. Porfim, a SAUDI sugere que o Tribunal decida nos 
termos consubstanciadas nas conclusões de fls._103/104; que 
guardam consonância com o enten_dimento relatado nos itens 
4 a 6 supra. 

IIII 

8. Em atenção ao pedido da digna Presidência do TCU 
(fls. 107), pronunciou-se nos autos a douta, Pro.curadoria-De
ral, na pessoa do seu Titular, Prof. Francisco de Salles Mourão 
Branco, através do judicioso parecer de !Is. 109/114. 

9. _ Segundo Sua ExcelênCia, não há como deixar, "a 
autoridade promotora da licitação, de especifícar o preÇo-base 
no ato_editalício que representa a lei interna do procedimento 
licitatório". 

10. Na sua ótica, o preço-base sigiloso relega um dos 
princípios básicos que regem a licitação - o princípio da 
publicidade-, além de contrariar "o exato escopo persegUido 
pelo legislador no preceitC>'em debate". 

11. - A seu ver, seria preciso que a lei permitisse, de 
maneira expressa, o sigilo na fixação do preço-base para admi
tir-se. tal procedimen_to. Inexistindo, no caso, essa previsão, 
cO~sidera a prática Censurável e sem razões para prosperar. 

12. Assim, o Senhor Procurador:-Geral não $_e_ m9stra 
favorável ao entendimento expedido a respeito pelo saudoso 
jurista Hely Lopes Meirelles, e que respaldou _a tese defendida 
na instrução inicial da SAUDI (c!. item 3 retro). Sua Exce
lência vislumbra "maior lucidez· e coerênCia de pensãri:lento 
n~ posição que o mencionado e ilustre administrativisla assu
mia anieriofuente à 8• edição (1988) de sua ediçãoimpres
cindível monografia sobre "LicitaÇão e Contrato Adminis
trativo" ,.em face da exegese a ser dada ao preceito estatutário 
sob comento, para o qual, aliás, como é notório, contribuiu 
com seu descortino e sua autprid:;td~ no tema·:. 

13. A propósito, o titular do MP retoma o ensinamento 
que o mesiDo Prof. Hely Lopes Meirelles ministrava, aiitda 
na7• edição (1987) da referidll obra, já atua!izada pelo DL 
2.300/86, Ed. RT, p.62: . . . . . 

"Concorrência de preco·base é aquela em que a admi
nistraÇáo fixa um preço inicial e estabelece o limite de 
variação admissivel acima e abaixo daquele preço ( ... ) 
esse tipo pode concorrência é pouco praticado entre nós, 
embora ofereça a vantagem de evitar propostas de preços 
exorbitantes ou irrisórioS~ uns e- Ôutros inaceitáveis pela 
administração. Mas é necessário que o preço~base esteja 
fixado no edital, não s_endo lícito o seu sigilo para só 
ser revelado após a entrega das propostas (Estatuto, art. 

·.37, parágrafo único, IV)." 
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Em conclusão, o SenhOr Procurador-Géral, além de fir
mar seu juízo sobre o assunto objetivo da consulta, acrescenta 
que nada obsta que, a título de colaboração, sejam trailsmi

. tidas à autoridade admissível é pouco acíma e abaixo daquel 
preço( .. ;). Esse tipo-de judiciosamerite, a-respeito do aspecto, 
não suscitado na consulta, referente à fiXação Uos índices de 
variação-do preço inicial estabelecido no ato convocatório". 

É o relatório. · · 
Voto 

De início, júlgamns necessário informar a_ tramitação Qa_ 
presente consulta neste Tribunal. O expediCnte em que ela· 
se atribuído consubstancia foi protocolizado na Corte, em 
27 de junho último, sendo à SAUDI instruí-la. Em face dos 
pareceres divergentes no âmbito daquela unidade técnica, a 

·I Presidência da Casa, por Despacho de 30 de julho p.p. 
(fls. 107), solicitou a audiência da douta Procuradoria-Geral, 
disso dando' conhecimento ao Senhor Presidente da Comissão 
consulente (fls. 108). Colhida a manifestação do MP (fls. 
109/1[4), o processo foi finalmente distribuído a este relator, 
no dia 5 do corrente mês. 

2. Oportuno coriSignar também que a solicitação em 
pauta, sob a forma de consulta, atende aos requisitoS preVistos 
na Decisão Normativa TCU n"' 17/90, CJ.ue estabelece 3S formas 
e condições em que o Tribunal prestará auxílio ao Congresso 
Nacional. 

II 

3. Passando ao exame da consulta, com a devida vênia 
dos que perfilham tese diversa, não hesitamos em acompanhar 
o entendimento prestigiado, não só pelo Senhor Secretário 
de Auditoria SUbstituto, como também pelo digno ritular do 
Ministério Público, sobre a mais adequada interpretação da 
norma contida no art. 37, parágrafo único, inciso IV, do DL 
n' 2.300/86, in verbis: 

"Art. 37. O julgamento das propostas será objetivo, 
devendo, a Comissão de Licitação ou ó responsável pelo 
convite, realizá-lo em conformidade com os tipos de licita
ção, os critérios previamente estabelecidos no ãtO COri:vo
catório e de acordo com os fatores exclusivamente ,nele 
referidos. . · 

Parágrafo úniCo. Para OS efeitos 'deste artigo, consti-
tuem tipos de licitação:___ ---

IV - a de preço-base, em que a administração fixe 
um valor iniCial e estabeleça, em função dele, limites 
mínimo e máxímo de preços, especificados no ato convo-
catório... - - - - -
4. Tàl qual o Senhor Procurador-Geral, temos para nós 

ser correto concluir que o Estatuto em referência tenha silen
ciado quanto•à impoSição de ser fixado no edital o valor inicial 
(preço-base). É iri.tperioso convii" -que a norm:a referida exige 
que se estabeleça esse preço-base no edital e, em função do 
mesmo, sejam também ali especificados os limite-s mínimo 
e máximo de preços.-

5. A regra legal, a par de imperativa quanto·ã obrigato
riedade da divulgação daqueles valores no instrumento de · 
oonvocação, atende a um princípio de economia processual 
administrativa, firmando a latitude das propostas. 
· 6. De outra parte, como a elaboração dessas propostas 

é, por natureza, onerosa, dito preceito tem o mérito de- elimi
nar a possibilidade de ofert~s de preços incompatíveis com 
o objeto da licitaÇão (exorbitantes ou irrisõrios) e, portanto, 
inaceitáveis-pela administração. -- - -- -

7. Assim. tanto por força da letra da lei, como em face 
do objetivo almejado, a fórmula de pr~ço-base sigiloso é ilícita 
e inconciliável com esse tipo de licitação . 

8. Quanto à-ã.rgüiÇão de que o preço-base sigiloso tem 
a vantagem de evitar o empate no menor preço, queremos 
crer tratar-se de argumento que em nada concorre para infir
mar o ponto de vista aqui sustentado. Conforme lembrado 
pelo Senhor Represe-ntante do MP, resta sempre ao adminis
trador a alternativa de fixar, no ato convocatório, um critério 
de desempate, que seja objetivo e ãdequado à espécie. A 
exemplo Ue Sua Excelência, ácreditamos mesmo_que o legisla
dor, ao instituir esse tipo de licitaçãO T de preço-base), "previa 
o acirramento da competição em fatores extra-preço, de vez 
qUe em relação a este as cotações estariam, por assim dizer, 
forçosamente alinhados." 

9. Advirta-se que o princípio da publicidade, ao qual 
estão cing}.dos todos os órgãos e entidades da administração 
pública, não é mera formalidade. Enfatizado pela Constituição 
Federal (art. 37, caput), constitui-se num dos postulados essen
ciais das licitaçõe_s,_ como _co-rolário da garantia 9~ igualdade_ 
entre os- concotentes, -importando ita prévia divulgação das 
regras do certame, para completo conhecimento dos licitantes 
e de terceiros. 

10: Com efeito, nenhum ato oficial pode eximir--se desse 
prinCípio priiriordial, máxime em matéria -de licitãção, que 
"não será SigiloSa,- sendo públicos, e acessíveis 3o público, 
os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das 
propostas, até a respectiva abertura", conforme preceitua o 
arf. 3', § 3', do DL n' 2.300/86. · _ 

- 11. Ainda a propósito do tema, sabemos todos que o 
DL n' 2.300/86 tem como fonte direta a Exposição de Motivos 
n' 02, de 18.11.86, da Consultoria-Geral da República, inspira
dora desse ato presidencial, e de onde se extraem as seguintes 
considerações: 

"Outro prin-cípio fundamental, regedor do procedi
mento licitat6rio e da própria atividade administrativa, 
é o da publicidade, que atua como requisito de eficácia 
da atividade estatal. 

A necessidade, reconhecida pelo projeto, de transpa
rêncja absoluta na formulação, condução e execuç~o dos 

· negócios públicos, especiã.lmente os de caráter obriga
cTo~al, irilpõe a publicidade ampla da licitação, ein todas 
a~_ sua~ fases procedimentais". 

III 

12, _No concernente às ponderações percucientemente 
externadas no exCelente parecer do zeloso Diretor da SAUDI, 
Analista João Batista Macãrio (fls. 95/104), em relação às 
disposições contidas no art. 7' do Decreto n' 30/91 (cf. item 
6 do relatório precedente), afigura-se-no·s relevante conside
rá-las em possível reestudo da matéria por quem de direito, 
objetivando o seu correto disciplinamento. Dafconcordarmos, 
como o faz o Senhor Procurador-Geral, em que, a título de 
colaboração, seja transniitida cópia do referido e b~m funda
mentã.do parecer às autoridades competentes. 

N 
13. Dado o caráter normativo da decisão a ser aqui 

proferida, é de se endereçar orientação- aos órgãos que com
põem os Sistemas de COntrole Interno dos Três Poderes da 
União, para que façam chegar todas as unidades supervisio
nadas ou vinculadas o teor do posicionamento-disciplinador 
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e uniformizador que nesta oportunidade oferecemos à consi
deração do colegiado. 

v 
14. Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal 

de Contas da _União adote a Q~cisão que ora submeto ao 
Plenário_ 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1991. - Luci~!lO 
Brandão Alves de Souza, Ministro-Relator. 

DECISÃO N• 91/-PLENÁRIO 

ral, com vistas a possível estudos naquele âmbito, no sentido 
de identificar a co_nveniência e ç.po:rfunidade de ser revisto 
o disciplinamento constante do art. 7~ do Decreto n9 -:30, -de 
07-2-91; e 

IV - orientar os órgãos integrantes dos Sistemas de Con
tr.Qle Interno dos três Poderes da União, para que transmitam 
às Unidades Supervisionadas ou Vinculadas o posicionamento 
disciplinador e unifonnizador ora firmado sobre a presente 
consulta, nos termos da resposta a que alude o item I supra. 

Luciano Brandão Alves de Souza, Ministro-Relator. 
01. Processo n•TÇ-013.772/91-0 
02. Classe de Assunto: Consulta. 
03. Interessado: Senador Ruy Bacelar. 

. O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
_____ sa,-requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 
04. Orgão de Origem: Comissão Parlamentar de Inqué

rito constitUída no Senado Federal para apurar possíveis irre
gularidades na contratação de obras públicas. 

05. Relator: Miriistro Luçjano Brap.dão Alves de Souza 
06. Representante do Ministério Público: Senhor Pro

curador-Geral, Prof. Francisco de Salles Mourão Branco. 
07. Orgão de Instrução: Secretaria de Auditoria -

SAUDI. 
Q8_ Orgão de Deliberação: PLENÁRIO ... 
09. Data da Sessão: 14 de agosto de 1991. . 
10. Assunto: Consulta sobre a aplicação do disposto 

no art. 37, parágrafo único, inciso N, do DL n• 2.300186, 
que trata da licitação do tipo preço-base. 

11. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expos
tas pelo relator, decide: 

I - conhecer da consulta formulada pelo Senhor Presi
dente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre contra
tação de obras públicas, nobre Senador Ruy Bacelar, para 
responder a Sua Excelência que, na licitação do tipo preço
base, de que trata o art. 37, pàtágrafo úniCo, inciso IV, do 
DL n~ 2.300/86, é impresCindível que, no respectivo edital, 
seja fixado esse valor inicial (preço-base) e, em função do 
mesmo, sejam também ali especificados os limites mínimo 
e máximo de preços; 

II- transmitir-ao ilustre consulente cópia do relatório 
e voto apresentados pelo relator, bem como desta Decisão, 
e ainda dos pareceres emitidos pelo Senhor Procurador-Geral 
(fls. 1091114) e pelo Senhor Diretor d~ 2• Divisão da SAUDI 
(fls. 951104); 

III- a título de colaboração, enviar cópia das mesmas 
peça ao Senhor titular da Secretaria da Administração Fede-

À Secretaria Geral da Mes~ do Senado Federal 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Dario Pereira, Jonas Pinheiro e Ronan Tito. _ 

REQUERIMENTO N• 4$5, DE 1991 

Nos termos do art. 210, do Regimento Interno do Senado 
F~dúal, requeiro a transCrição nos Anais do Se mi. do, do Edital 
intitUlado "Nunca Mais", publicado hoje no jorrial Correio 
BrasiUense", página 6. _ __ 

Brasflia, 15 de agosto de 1991. ~Senador Garibaldl Alves 
Filho 

!A ComisSão Diretora.} 

·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -0 requeri
mento vai à apreciação da Mesa Diretora -nOS termoS_ regi-
_mentaís. -

Sobre a mesa, requerimento -que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 456, DE 1991 

Exmo Sr. 
Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Senado Federal 

Hydekel Freitas, senador pelo Estado do Rio de Janeiro, 
juntando o laudo qo Serviço Médico d_o,S~nado Federal, soli
cita 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a 
partir de hoje. 

Brasnia, 14 de agosto de 1991. ~ Hydeckel Freitas. 
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TIPO- r--- AFASTAMENTO~ 
[K] lR~TAMt:NTO o_~-Bl;ODL r---API'.RTm DE-:~ I 
[_'"]REPOUSO A GtSrANTE {Lj r01'i!..3J i 
D ACIDENTE DE TI1A9A!.HO ! 

r:-o--C:·_o: ."n""_,r..) . I 0 90ENÇA EM P~SSOA_DA fAMfUA v lll, L'-"' 
GRAU OE PARENTESCO: 

c--- S~Tl!Açi,Q 

1 l2SJ <::pNcr.s~Ao 11\'i~IAL _ 

D PROR!10r..!..ÇÃO 

o fl6ASSUN"Ç":\O 

MEMBR:J 

Agosto de 1991 

;; - .• ;·- Or.-Je~b';~~ ~~~;~:..=__~ 
~P\1.r,;- ~ .,,. \,. • r.~-:' L"'l~ 1~fb53 

f!],. _ _""_ ___ _ _ ' __ _ -~-~!'~~AME-~TAÇAn LEGA:o __ 

D Art&:. 375, 376, partigrafl? único, 377. 37.8, 390, 381 a 382 do Regulamen!O Admmistrat{vo. 

O Arts .. 541 do "ÂA. -zS,_paráçrafo iínico,-~a. Lei n•3.8o7, .de 2E:i·Cê-6o, e ~g; U i• e ~.do- C:ec. ~~ SJ".os0. d-e 24·0~·79. 

O Arts. 385, Ü 1• ~ 2•,e 541 do Rc!;julamento A~mini~!:;a~ivo e 3_'32; i~ 1• _!o 4", da CL T. 

O Art, 384, §! 1• ao_4• do-Acgul~mento Admini~tra;ivo. 

Adicionado ao!sl período(s.l ilntcriõr(esl,_pcrfol um total de dias. 

À consJdcraçAo djt Sra. Olretor.a ~a Subsecretaria de Administraçllo de Pessoal. 

Em I I 
Cl!HE DO SE!!'flO 

~. . . . . o (k li-('Ordo. Ao_Sf. Oi•ctOf·l>rrr~. r.;: f:m;,tl C'O'IIt. 3R3, t dn fl:Ggulam>'lnto Admir>istratsvo. 

[ ! ~ 6oo•do. Ao Sr. Dl~e!or-Geral.j>t""~ S~bme>:er~ o::o.nsidcr.ao;êo do Sr.Primeif0·Sl~;::rctárlo, nl'l fom'ló~ do art. 3S3,1:, do Rcgulamen!o 
._1 Atlmrr:1.>rrativo 

Em I I 
OlnETOAA OA SSAPES 

~o Defiro, nt~ forma do :1'1, 383,1, do- fkç;vl;.r,'lento Administrat•vo . 

. o Ern::ammhc·so ao Sr. Primeiro•SeÇ~ct.1tio, ~a for~~ dO art. 38:t· 11, do A~gu!a~ento Administrativo. 

Em I I 
ClnETOII. GERAL 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) :-- F[ca conce-
dida a licença solicitada. ·- -· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 53, DE 1991 
(Em regime de urgência, os termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno). 

Discussão, em turno único,-do-Projefo~de Lei da 
Câmara n' 53, de 1991 (n' 4.918190, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que cria 
o Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região (depen
dendo de parecer da Comissão de CoristituiÇã6, Justiça 
e Cidadania). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) -Solicito ao 
nobre Senador Aureo Mello o parecer da Coniissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. AUREO MELLO (Para emitir parecer'.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senador.es, trata-se de projeto de lei originário 
da Câmara dos Deputados, e de iniciativa do Colendo Tribunal 
Superior do Trabalho, que objetiva a criaçáo--no Tribunal 
Regional do Trabalho do Estado de Sergipe, como-previsto 
no artigo 112 da Constituição Federal, e com base no disposto 
no artigo 96, inciso 11, alíneas b e c da Carta Magna. 

Na exposição de motivos do anteprojeto de criação do 
Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Sergipe - 20• 

. Região, o MinistrO-Presidente do TST esclarece que a propo
sição, "além de encontrar apoto legal no disposto no artigo 
112, da Carta Maior, segundo o qual ]laverá pelo menos um 
tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no Distrito 
Federal, const!tuijusto Çtnseio das diversa_s,_ categorias e seg
mentos da sociedade sergipana", além de "desoprimir o volu
me de trabalho da 5• Regional, agravado pelo acréscimo de 
atribuições previstas no artigo 114 da Conl)tituição Fecieral". 

Informa, ainda, que no anteprojeto observou-se, no que 
se refere aos cargos de Juiz e .os pertinentes à infra-estrutura, 
o que tem sido recentemente aprovado pelo Congresso Nacio
nal quando da cria_ção de O\ltros Tribu_nai~ Regionais do Tra-
balho. . . 

O projeto de lei em exame foi aprovado pelo Plenário 
da Câmara~ dos Deputados em 27-6-91, nos termos_do substi
tutivo oferecido pelo autor, com o parecer favorável da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, 
que opinou pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, o mérito, pela·sua aprovação. 

As Comissões de Finanças e Tributação,_ e de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, também opinaram favo~ 
ravelmente à aprovação do projeto, a primeira pela sua admis
sibilidade e, a segunda, pela aprovação do substitutivO do 
autor, com adoção das emendas da COmissão de Constituição 
e Justiça e de Redação. . 

Nestes termos, através do ofício "PS·GSE/1.86/91, de ju
nho de 1991, da. Câmara dos Deputados foi o projeto de 
lei encaminhado à consideração do Senado .Fed_eral. 

Trata-se de matéria de competência legislativa da União, 
ex vi do disposto no art. 22, inciso XVIII da Carta Magna, 

sendo sua inici~tiv~. pri~ativa do Colendo Tribunal Superior 
do Trabalho, conforme dispõe o artigo 96, inCisO II, alínea 
c da Constituição Federal, que também, em seu artigo 112 
prevê a criação de pelo menos um Tribunal Regional do Traba
lho em cada Estado da Federação. 

No mérito, entendemos que o projeto de lei merece ser 
convertido em lei, pois além de estar devidamente funda
mentado em dispositivo constitucional, tem por objetivo dar 
maior celeridade à prestação jurisdicional, além de reduzir 
sigriificativainente·a carga de trabalho suportada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho das~ Região que, atualmente, engloba 
os EStados da Bahia e Sergipe. 
- · Por outro lado, a instalação do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2() ·Região, com sede em Aracaju e jurisdição 
em todo o Estado de Sergipe c·onstitui-Se em antiga aspiração 
de diversos segmentos sociaiS do referido estado, principal
mente, de entidades e associações empresariais e de trabalha
dores, além da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
quê sempre procuraram enfatizar a necessidade de implatação 
_do . .referido tribunal .. 

·· ·-Ao- projeto de lei em exame foi apresentada emenda 
de autOria do ilustre Senador Lourival Baptista, dando nova 
redação no inciso I, do artigo 39, coril o ob jetivo de possibilitar 
o aproveitamento, no novo Tribunal, de juízes-presidentes 
de JCJ sediadas no Estado de .Sergipe. 
- .. Com relação à emenda oferecida pelo nobre senador, 
embc;>ra entendendo as razões apresentadas em sua brilhante 
justificativa, ·opinamos· cóntrariai:nertte· aõ seU acolhimento, 
em razão de recente decisão unânime do Supremo Tribunal 
Federal que entendeu inconstitucional pleito de natureza idên
tica à pretendida pela proposta da emenda. 

Di~nte do exposto, e considerando o elevado alcance 
social do presente projeto de lei, bem como a inexistência 
de qualquer vício de inconstitucionalidade, injuridicidade e 
de técnica legislativa, opinamos favoravelmente ao seu acolhi
mento. 

. Emenda apreSentada pe~lmte·a ·comissãn: __ _ 
·EMENDA N' 1-CCJ 

Ao Projeto de Lei da Câmam n• 53, de 1991 
(N' 4.918/90, na Casa de origem e de autoria 

do Tribunal Superior do Trabalho) 
Cria o Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região. 

Dê-se a seguinte redação ao inc~so I do art. 39:. 

"!-quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de 
Juntas de Conciliação e Julganl~nto sediadas no Estado 
de Sergipe, por antigüida~e e por merecimento, alterna~ 
damente." · 

Justificação 

o projeto de lei a que se-refere a emenda, com a i"edação 
que chega a esta Casa Legislativa, impede o aproveitamento 
de juízes-Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento 
sediadas no Estado de Sergipe, onde se instalará o Tribunal, 
e_m benefício daqueles que exercem a magistratura no Estado 
da Bahia. 

Ora, o Poder LegislativO, por mais de uma década, teve 
por uniformizada a investidura nos novos Tribunais Regionais 
do Trabalho, pela ascensão dos Juízes-Presidentes de Juntas 
sediadas nas áreas da nova região, constando das Leis n~"~ 
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6.927/81 (!O• Região), 6.915/8i (11' Região), 6.928/81 (12• 
Região), 7.324/85 (13' Região), 7.523186 (14• Região) e 
7.671188 (16' Região) o seguinte dispositivo: 

"Art. 3~' Os Juízes togados serão nomeados pelo Pre-
sidente da República: · --

I - 4 (quatro) dentre J ufzes do Trabalho Presidentes 
de Juntas de Conciliação-e Julgamento, por antigüidade 
e por merecimento, alternadamente, corri TUdSdição na 
área desmembrada ... •• 

A redação adotada, através de emenda, pela Câmara 
dos Deputados, está respaldada na íncorreta afirmativa de 
que o Supremo Tribunal Federal tc~ria julgado i_nc~mstituciohal 
·o aproveitamento dos juízes com jurisdição na área desmem
brada. Funda-se, portanto, em premissa falsa, d~sde quando 
a mais alta Corte de JustiÇa não proferiu ainda qualquer deci
são de mérito sobre a matéria. 

Contrariamente, o art. 107 éta Constihiição Federal de 
"1988, assim dispõe: 

"Art. 107. Os Tribunais RegiOnais Federais com
põem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados,.quando 
possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente 
da República dentre brasileiros com mais de trinta e cinco 
e menos de sessenta e cinco anos de idade." 

Por outro lado, o legislador ordinário, 3haVes da Lei 
n!' 5.442, de 1968, de caráter geral, acrescentou o § 29 ao 
art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a seguinte 
redação: · - -

"Nos Tribunais Regionais constituídOs de 6 (seis) ou 
mais Juízes togados, e menos de 11 (onze), 1 (um) deles 
será escolhido dentre advogados, 1 (um) dentre membros 
do Ministério Público dã. União junto à Justiça dO Traba
lho e os demais dentre Juízes do Trabalho Presidentes 
de Juntas da respectiva região." 

Como se vê, tantO o teXto constitucional quanto a norma 
1 ordinária estabelecem o universo dos Juízes de carreira concor
rentes a acesso ao Tribunal, nos limites de sua própríã jurisdi
ção. Vale dizer: juiz de uma deferminada região não pode 
ser promovido para o Tribunal de outra. 

Portanto, ao Tribunal da 20• Região devem c'oncorrer 
apenas os Juízes da respectiva região. 

A partir da data da publicação da lei a que se refere 
o projeto, efetuado o desmembramento da região correspon
dente ao Estado de Sergipe e instituída a nova Região da 
Justiça do Trabalho (que não carece de instalação), passa 
esta a ter existência legal, já não se podendo falar em lista 
única de antigUidade-para beneficiar Juízes da 5' Região e 
que não exercem suas atividades na área de jurisdição do 
novo Tribunal. 

Os Juízes com jurisdição no Estado da Bahia f9rmam 
a lista de antigüidade específica para acesso ao respectivo 
Tribunal, ou seja, para o Tribunal Regional do __ Trabalho da 
5• Região. -

IncontestáveJ, portanto, que ao Tribunal Regional da 20~ 
Região da justiça do Trabalho~ devem ter acesso_ apenas os 
Juízes com jurisdição no Estado de Sergipe, ou, majs, precisa
mente, em exercício na área de jurisdição da zo~ Região. 

Como inexistente qualquer decisão do Supremo Tribunal 
Federal declarando inconstitucional o aproveitamento dos juí
zes com jurisdição na áre-a desmembrada, que certamente 
iria de encontro ao própriO texto do art. 107 da Carta Magna, 

erifendo que deve ser p-réServ:ido o princípio já uniformizado 
que, além de encontrar respaldo legal, atende aos reclamos 
de justiça, homenageando aqueles que de muito_ vêm judi
cãndo no Estado de Sergipe, onde fixaram residência e se 
incorporaram à vida comunitária da coletividade sergipana. 

Senado Federal, 9 de julho de 1991. - Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
é favôrãvel ao projeto e contrário à emenda. 

Passa-se à discussão do projeto e_ da emenda em turno 
único. 

Se os Srs. Senadores compulsarem o avulso, encontrarão 
a emenda do nobre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Cid Sabôia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palãvra Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Para facili
tar,_ vou ler o que foi proposto pelo nobre- Senador Lourival 
Baptista, em sua emenda: 

"Quatro dentre Juízes do Trabalho, Presidentes de Jun
ta de Conciliação c Julgamento, sediados no Estado de 
Sergipe, por antigüidade e merecimento, alternadamen
te." 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr.Presidente, 
peço a palavra para discutir o parecer. 

-o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para discutir 
a matéria, concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para discutir. Sem revís3.o dõ orador.)- Sr. Presidente, Ses.' 
Senadores, embora o parecer não tenha sido- lido, dispomos 
aqui -do seu texto, ele_steveri~ ter sido prolatado pelo Senador 
Valmir Campeto, representante de Brasília, que, no entanto, 
foi substituído pelo Senador Aureo MeiJe. 

Sr. Presidente, lamento, mais uma v-ez, que essàSinatérias 
'de tanta importância que chegam ao Senado nunca possam 
voltar à Câmara dos DepUtados. Daqui a pouco, vamos con
duir que o Senado é absolutamente dispensável, porque so
mente aS matérias que não sejam corporativiStas, sOnü~nte 

_as matérias que não tenham interesse de uma classe mais 
-importante, mais numerosa ou mais atuante é que podemos 
·apurar. 

Hoje, desejaria emendar essa lei, já discutimos na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania matérias idênticas, 
para evitarmos, inclusive, ter que vir um Tribunal Superior 
do Trabalho propor sabujice perante o Poder Legislativo, 
como é o caso desse último artigo que se refere aos parent~s 
e que funda, através do Pod~r JudiciáriO, urila discriminaçãO 
não admitida constitucionalmente, apenas para seguir o mo
dismo. Isso já tomou de assalto a Câmara dos Deputados, 
ninguém tem pejo de se tornar inâigno no desrespeito à Consti
tuição, porque é da moda criar essa onda contra o parente 
dojuiz, o parente do secretário, o parente do parlamentar, 
qual se fora impossível existir a competência, quando existe 
·a linha de parentesco devidamente respeitada. E o País faz 
isso num momento de ignorância, porque, inclusive, não_-sabe
mos nem distinguir 1 nesta hora, o parentesco da afiiiidade. 
Tomando-se tudo pelo sentido genérico da expressão, quanto 
ao Poder Legislativo, esses assuntos deveriam ser abordados 
pelo menos com mais respeito aos conhecimentos de Direito 
Civil. 
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Para evitarmos essas complicações que aqui chegam, nós 
não vamos emendar, e não vamos emendar porque volta â 
Câmara. Voltando à Câmara, retarda a instalação do Tribunal, 
retardada a instalação do Tribunal, ofende ao Estado; aí vem 
o apelo do companheiro, vem o apelo de pessoas que lhe 
são caras e aí pára tUdo aqui no Senado, ficamos sem o compe-
tente exame. __ _ 

Sr. Presidente, não quero deixar de fixar a miD.ha posição. 
AqueJa posição_ que já traçara nO pronunciamento-anterior, 
uma posição da qual não arredo pé. Para mim-nãõ-êpossível 
sair dessa posição. Não podemos fundar discriminações num 
País que se julga democrático, Duin País cuja Constituição 
combate exatamente os atas discriminatórios. E nós fundamos 
um novo tipo de discriminação, para um novo legislador, num 
futuro atento a isso, também demagogicamente vir :i" propor 
a exclusão dessa discriminação. 

Acho que o parecer prolatado pela Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania, dobra-se ao respeito que se deve 
à Justiça do Trabalho. 

Mas a Justiça do Trabalho, pelo seu Tribunal Superior, 
é que não se dignifica-nesse respeito que concebemos pro
pondo artigos dessa ordem, desse tipo, porque isso é apenas 
a hipocrisia qtie grassa neste País dentro de um modismo 
miserável. Isso é apenas a moda. Isso não tem outro_ sentido, 
não tem outro significado. 

E nós, parlamentares, que não temos confa a pagar, que 
nãõ temos cabrestoS~-que fomos eleitos diretamente pelo povo, 
que não tivemos influência do poder económico, temos moral, 
sim, para a denúncia de fatos dessa natureza aqui no plenário 
do Senado Federal. 

Eu me reserVO, Sr. Presidente, ainda nesta matéria, a 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Continua 
em discussão a matéria. 

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol, para discutir. 

O SR. JOSÉ PAULO BISQL (PSB -RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presi(iente, a Assembléia da 
Revolução Francesa iniciou uma- de suas leis com um a.rtigo 
que se tomou famoso e _é até boje discutido nas faculdades 
de Direito. Seu art. 19 dessa lei rezava mais ou menos assiril: 
o povo francês crê em Deus e na imortalidade da alma. 

Hoje, não há nenhum estudante de Direito que não saiba 
que não se legisla sobre o foro íntimo; que as regras jurídicas 
precisam de uma coerção objetiva e que ninguém pode exercer 
uma coerção objetiva sobre a intiulidade das pessoas. 

Se houver uma lei que diga assim: "O brasileiro crê em 
Deu.s e_ na imortalidade da alma", é claro que a Policia pode 
me prender, se eu fizer um discurso como ateu, mas a Polícia, 
a Justiça, o Presidente da República, o Senado e a Câmara 
jamais poderão me obrigar a crer em Deus. Podem até me 
obrigar a dizer: ~'Eu creio em Deus", mas não me impedirão 
de cruzar os dedos nas costas. Não e~ste regra jurídica sobre 
foro íntimo. -- -

Fico impressionado quando vejo uma lei oriunda do Po
der Judiciário fazer leis como a Assembléia da Revolução 
Francesa. Vejam só o art. 17: 

"Não poderão ser nomeados a qualquer título para 
funções de gabinete, cargos em comissão etc., parentes 
consangüíneos." 

Não me interessa a questão do ponto de vista desse mora
lismo marginal que anda por aí. Interessa-me tecnicamente, 
Sr. Presidente, se um cargo é de confiança, é da confiança 

-de V. Ex~. Se um cargo é 9-a confiança íntima da pessoa, 
é do foro íntimo da pessoa, e um juiz ou magistrado tem 
o dever intelectual de saber disso. Um juiz pode, sabendo 
disso, eliminar ós cargos de confiança. Nós, o Congresso, 
podemos eliminar: "Não haverá mais na administração brasi
leira cargos de confiança.'' Isto é possível, é objetivo. 

O tribunal pode, na sua iniciativa, e nós podemos, en
quanto legisladores, afirmar: "Só haverá cargos de confiança 
em tais e tais dimensões da administração." Mas é preciso 
ser cínico. É precisO ser hipócrita paiil dizer que o cargo 
é de confiança, mas não tanto assim. É só três quartas partes 
de confiança, Senador. É só metade de confiança. E só a 
quarta parte de confiança. É só confiança até aqui. Se é pessoa 
em quem você mais confia, seu amigo íntimo, ou seu--filho, 
ou sua amante, ou quem quer que seja, esse você não pode. 

Proponho que sejam eliminados os cargos de confiança, 
para não cairmos no ridículo de regulamentarmos o que não 
pode ser regulamentado por urna norma jurídica, iSto é, a 
intimidade e o foro íntimo das pessoas, a confiança das pes
soas. 

Sr. Presidente, existem senadores inteligentes e outros 
um pouco menos_; existem deputados_ inteligentes e outros 
um pOuco menos; em qualquer função, em qualquer dimensão 
do trabalho brasileiro, existe gente inteligente, gente menos 
inteligente e até gente destituída de qualquer inteligência. 
Na imprensa brasileira tafn.bém, como entre nós, como entre 
todos, _existem pessoas inteligentes e outras não inteligentes. 
PoiS- o setor menos esclarecido da imprensa fez uma pressão 
sobre este assunto aqui, porque também não sabe nada sobre 
o assunto, não sabe o que significa cargo de confiança. 

o que me espanta não é isso:_ o -que me espanta é que 
viro a página do prOjeto de iniciativa dO -Poder Judiciário 
do Trabalho, e vejo o quadro das funções mais importantes 
do tribunal que está sendo criado; são todas funções de con~ 
fiança. Isso as pessoas menos inteligentes ou nada inteligentes 
não percebem; não percebem que se criam carguinhos subme
tidos a concurso público. Mas os grandes cargos são de confian
ça. Reparem o deslocamento dos valores morais. 

Pergunto aos Senadores aqui presentes se Diretor-Geral 
de Secretaria não é um cargo ·normal numa estrutura burocrá
tica- no bom sentido do conceito de burocracia. Se é possível 
organizar um tribunal, um Senado, uma Câi:riaia sem umá. 
Diretoria-Gei'al de Secretariâ.--Secre"tãrió-Geial da Presidên
cia: é possível uma presidência de tribunal, de Senado, de 
Cámara, sem_uma Secretaria? É possível um tnburial pleno 
ou um plenário de Senado sem um secretário? É possível, 
em suma, inexístír úm~ diretor de secretaria:- Admiriistiativa, 
no caso do Judiciário, de Secretaria Judiciária? ,São cargos 
que integram, implícita e necessariamente, a estrutura buro
crática e, conseqüentemente, são clr.rgbs para·sere·m dispU
tados democraticamente por todos os brasileiros em concurso 
público. É ou não é? Esta é__a questão. E vêm com esta 
miséria moral do art. 17, que diz que não se pode contratar 
parentes. A questão,. o valor, o problema ético está aqui, 
quando se coloca· como cargo de confiança o que não pode 
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depender da confiança das pessoas individualmente determi~ 
nadas. Isso é que não é correto. -~. -- --

Agora, no número 8, está lá escrito assessor de juiz: 
é o chefe de gabinete do juiz, tem que ser cargo de c~nfiança. 
Estã-Certo, ele precisa de uma pessoa de sua confi;:\DÇ~ para 
ordenar e fiscalizar as cOisas de seu gabinete. - ____ -, -

Quero chamar a atenção-do Senado brasileiro. Nós temos 
um problema cultural sério, ilós estainOs- num Processo -em
que a corrupção se transformou na normalidade das coisas, 
e corrupção é inversão de valores, corrupção é colocar um 
cargo que deve ser submetido a concurso público como cargo 
de confiança, e colocar unn:arg<Y de confianç~ como se fosse 
um cargo que deveria ser submetido ao crivo do c-o-ncurso 

idéia, não {uma sugestãÕ constitucional, mas um imperativo. 
~~só para terminar, relembro que ontem eu ainda diZia qué·, 
pelas minhas contas, o menor cargo da tabela de cargos do 
quadro permanente que aqui está, o menor nlvel salarial iguala 
com o mais elevado cargo de professor, co01 dedicação exclu
siva e tempo integral, de uma instituiçãO federal do ensino 
superior brasileiro. Portanto, não só estamos nos distanciando 
da isonomii, como, realmente, se os meus cálculos - que 
peço -até que sejam corrigidos, sejam COnfinnados se estão 
ou não certos -, não só estamos afrontando a isonomia, 
como debOchando dela. Era o meu aparte. Pedindo desculpas 
se me alonguei, congratulo-me com V. Ex• 

J:lúblico. A troca, a inversão de valores é que é corrupção. o SR. JOSÉ PAULO BISOL .:_ Pelo contrário, agradeço 
~E isso que deteriora estruturalmente_ uma Nação, é isSo que 0 aparte de v. EX' que, em três palavras, é capaz de dizer 
desmancha a administrabilidade do País, é isso--que- desfróí· tudo 0 que eu poderia dizer em cinqüenta minutos, e muito 
a govero:abilidade. mais, pela competência. 

É isto que nos retira a dignidade nacional. É isto que Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de acrescentar u_ma pe-
nos compunge. É isto que· nos-espanta. É-isto que J!OS torna quena consideração, para que, afinal de contas, pelo menos 

·perplexos. E isto que nos faz ignorar o que vai acontecer raciocinemos, ainda que com muita- amargUra. -Está trami-
com nossos filhos e nossos netos. Não se pode brincar _com tando aqui no_ Sen3.do um projeto de lei para aumentar o 
essas coisas. Isto aqui vem do Poder Judiciário... valor dos processos que correm na Justiça do Trai;Jalho insusce-

Srs. Senadores, chamo a atenção de V. Ex•S, estamos tíveiS de irrecorribilidade. Quer dizer, os juíieS- eu acho 
votando isto. É corrupção! Assumo, moralmente, a responsa- que eu posso falar porque eu sou juiz -resistem muito ao 
bilidade do que estou dizendo: isto é corrupção! aumento dos quadros. Na Constituinte, eu lUtei desespera-

O Sr: Esperidlão Amin- Permite V. Ex• um aparte? dainenfe pOi Um Tribunal Constitucional que alíviaria a Justiça 
o SR. JOSÉ PAULO BISOL _ Concedo 0 aparte ao Técriíca especializada, e a própria Justiça, o próprio Supremo 

Tribunal fez o maior dos lobby para que o Tribunal Constitu-
:nobre Senador Esperidião Amin. -cional não saísse. 

O Sr. Esperidião Aniin-.:..... senador José Paulo Bisol, pre- Agora, a lei que elimina a re~orribilidade de uma decisão-
firo ser o mãis breve possível, mas não posso deixar de tomar judicial é uma lei arbitrária, seja qual for o valor, sobretudo 
·pública a admiração que ten~o por todas as interv~nções que num País de miséria como o ·nosso. 
V. Ex~ tem praticado ao longo-deste ano, em-que tive a oportu- Na medida em que nós aumentarmos o valor que tome 
nidade de conhecer o Parlamentar José Paulo Bisol, com inter- insuscetível a decisão de recurso, -nós criamos deciSões arbitrá-· 
venções do melhor nível e sempre dotadas de grande sabe-_ rias para os pobres. A_ recorribilidade, isto é, a formação 
daria. -- - -- - da-COisajulgada através da revisão de outras instân-cias é funda~ 

Ontem, ao votarmoS riiátéria semelhante; iflidel uní" pedr--- mental para a noção de ju~tiça. Eles alegam o excesso de 
do de informação, um requeffnlento de inforinaÇáo- __;,.:ã_inda trabalho, mas acham que é preciso reduzir as possibilidades 
. que infórmal- que, entendo, deveria ensejar um esclareci- de recursos, porque não querem aumentar os quadros do 
mento por parte da Mesa. É acerca dos reais níveis de ~mune- Superior Tribunal do Trabalho, o Supremo não querer aumen-
ração que estão aqui sendo propostos. Para o cargo de assessor tar os seus quadros, é um fe"nómenO estranho. E nós ficamos 
de juiz, a que V~ Ex~ tem se referido, pelo que posso ler aí com milhares de processos sem decisão. 
aqui, está sendo proposto um cargo DAS-S. Ontem, o Senador _ Para fazer pequenos quadros e criar custos que colocarão 
Nelson Carneiro fez uma reflexão de quantos DAS-6 existem a economia brasileira, daqui há algum tempo, se não imediata-
no Senado. O Senado que tantas vezes é alvo _de acusações, mente, na impossibilidade de criar novos tribunais, porque 
hoje ainda está sendo, em função de reajuste de salários de não haverá sustentação econôniica possível, sempre há um 
servidores e, por conseqíiência dos parlamentares, ontem caminho, sempre é possível. 
aprovado. A minha primeira dúvida, e é a primeira parte Então, chamo a atenção dos nobres senadores- estou 
do meu aparte a V. Ex', é a respeito dos valores unitários aguardando que me remetam de Porto Alegre uma documen-
que constf;lm deste Anexo 1. Se este DAS-_6 é co~o penSo- _tação que já conheço, mas-que ainda não está em meu poder 
-tem um valor aqui de 694 mil 530 cruzeiros e 67 centavos -sobre o Judiciário do meu estado; de onde venho, sobre 
a valores de abril- portanto, pelo que posso supor, a este uma decisão relativa aos colonos sem terra. Vou mostrar que 
valor, adiciona-se 65%. A-grosso modo, seriam mais 420 mil a decisão é política, que esse-s colonos estão há mais de um 
cruzeiros, elevando esse valor a 1 milhão e 115 mil cruzeiros. ano aguardando a decisão num presídio, quando os maiores 
E, a este valor, indago: deve ou não ser adicionada a tal criminosos, desde que não tenham antecedentes, desde a exis.; 
gratificação judiçiári_a? Ê uma i_ildagação ·que-formulo, até tência da Lei Fleury, respondem _soltos. Agora, p·or questões 
para que não venhamos a decidir nem na ignorância, nem políticas, estes foram mantidos presos~ -
na suposição de uma outra cifra. Essa é a prinieira parte Onde é que está a justiça do meu País? Porque se não 
do aparte, repito. E a segunda é que, realmente, ao apro-· tivermos justiça, não temos cidadania. A cidadania de cada 
varmos projetes que têm um escopo absolutamente defensável brasileiro está na dependência direta da justiça. -- __ -- -- -
-eu não teria coragem de votar contra es_se projeto -esta- É grave o processo de desinstitucionalização do BrilSil. -
mos, por falta de critéiio, tornandO ma~~- d.ist~~ ainda _a Gostaria que o Senado da República refletisse em cima-dessas 
isononiia, que é um impeiã.tivo constitucional. Não é uma pequenas desordens que são definicionalmente corrupções, 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 16 4919 

para chegar à conclusão, se possível, que cheguei quando 
era deputado em meu estado, o Rio Grande do Sul: a mais 
grave corrupção de um país é aquela que é feita por suas 
próprias leis. 
, Quando se conversa sobre corrupção parece que esse 
conceito está associado ao conceito_ de ilegalidade. Vamos 
refletir profundamente, porque a pior das corrupções é a legal. 

Era o que eu tinha a dizer. _ -, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão. (Pausa.) -

O Sr. Nelson Carneiro- Si". Presidente, peço a palavra 
para discutir. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para discu
tir, concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presiden~e, antes de entrar 
na discussão, gostaria de indagar da Mesa se este_ projetõ 
figura na Ordem do Día -por ·rorça dO transcUrso do prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Nelson Carneii-9. que a 
urgência se deveu a requerimento aprovado pelo Plenário. 
Em razão disso é que a mãteria foi oirtcluída na Ordem do 
Dia. - ----- ---

O Sr. Nelson Carneiro- É urgência urgeDlfsS~ma? 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:_Foi aprq-

vada na última terça-feira a urgência. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMD B --: RJ. Para discu
tir.) --Sr. Presidente, antes de iniciar estaS-breves conside
rações, quero me penitenciar de haver incluído no Regimento 
Interno a possibilidade da urgéncia urgentfssíriia -nos -casoS 
de calamidade pública. O que era uma eXCeção, paSsoU -a 
ser uma regra geral, da qual todos participamos, inclusive 
eu. Não recusamos a nossa assinatura quando nos vêm pedir 
o _voto para que determinada matéria seja -examinada com 
a maior u_rgência. Então, acontece o que hoje estamos vehdo, 
o que v1n1os ontem e o que, certamente, escapou à -nosSã 
observação em momentos anteriores. 

O grande argumento para aprovarmos esse projeto é 
que já aprovamos outro, já erram6s antes. Então, vamos conti:.: 
nuar errando. Erramos quando aprovamos o projeto que veio 
para acabar com os marajás, mas que multiplica os marajás. 
Aí esta a. lei referente ao Rio. Grande do Norte, o apogeu 
dos marajás. Todo aquele movimento -contra os marajás per
deu o sentido. Hoje nós estamos multiplicando consciente
mente os marajás. Ontem, dois outros projetas forain aprOVa
dos, porque já havíamos aprovado aquele anterior, e dois 
_outros tribunais foram criados nas mesmas condições porque 
Já havia o exemplo anterior. E, hoje, Sr. Presidente, quando 
começamos a discutir, todos nós estamos conscientes nesta 
Casa, todos, sem exceção, de que esse projeto é um.- desacerto, 
é um erro continuado, mas apesar disso ele será aprovado. 

Sr. Presidente, eu quero pedir a atenção--- e todos já 
estão cansados de ouvir- para o fato de que vamos conscien
temente praticar um etro, que pa:ssatá~sóbre- aS :nossas cons
ciências, porque há erro desculpável e há erros indesculpáveis. 
O que nós vamos praticar é um erro indesculpável. Porque, 
desde V. Ex• ao senador que está na última bancada, todos 
nós, sem exceção, sabemos que vamos praticar um erro ao 
aprovannos esse projeto. -

Eu gOstaria que um senador levantasse e dissesse que 
Tião é um erro. Eu os convido. Quem aqui neste plenário 

vai votar esse projeto sabendo que não cometerá. um erro? 
T<!dos nós o __ sabemos. Acabamos _com a hierarquia. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. Ex• um aparte? 

. O SR. NELSON CARNEIRO -Eu sei que V. Ex• vai 
votar contra. De modo que V. Ex• está desculpado. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Eu quero di~r que o erro 
começa exatamente em nós votarmos essa matériã sem ser 
na comissão._V. E~ está aqui fa:Zendo um ato--de penitência, 
por ter colocado no Regimento·a- urgêrtcia urgerttfssimª. Mas 
V. Ex• não é culpado, porque a sua idéia estava correta. 
Era exatamente num caso de emergência para o País haver 
a possibilidade regimental de se votar um assu_n_to de interesse 
nacional. Mas quando V. Ex• colocou, V. Ex• se le]llbra que 
eu fiz uma brincadeira. Eu disse: "nós vamos ter calami<:lade 
pública que não vai acabar mais''. E estamos teildo calami
dades públicas constantes neste País, porque a cada instante 
estamos votando com urgência urgentíssima dentro daquilo 
quê era p-ara ser calamidade pública. Acho que V. Ex~ tem 
razão. Ontem, mesmo, na Comissão de Constituição. Justiça 
e_ Cidadania, nós modificamos um prOjeto, que lá foi discutido, 
debatido e chegamos às alterações necessárias. Não todas que 
seriam necessárias. mas fizemos algumas. E hoje, como V. 
Ex• disse, como o Senador José Paulo Bisol falou, estamo~ 
votando coisas erradas, porque estamos aqui votando estado_ 
como calamidade pública, a criação do Tribunal Regional 
do Trabalho, de Sergipe. 

O SR. NELSON CARNEIRO_- Não sei, Sr. Presidente, 
se estamos -võlando_errado ou se estamos, conscientemente, 
praticando uma calamidade pública, uma calamidade contra 
o público, contra a lei, contra o bom senso. Não sei, Sr. 

- Presidente. , 
Mas, responsável que sou por este dispositivo regimental, 

quero antecipar que vou enviar à Mesa um projeto de resolu
ção para excluir do Regimento este artigo, de modo que preva
leça o entendimento de que os projetas só devem chegar 
a este plenário depois do exame meditado das comissões. 

No caso a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
tinha quinze dias, pelo Regimento mais rigõrôSO, para optrtar.
No primeiro dia deste semestre o projeto lhe foi distribuído. 
Não se esperou que decorressem os quinze dias. No décimo 
quarto dia aqui está preSeiite o projeto para ser encaminhado. 

Invertemos, Sr. Presidente, to.dos os valores. ln_icial
mente acabamos com a hierarquia, porque atribuímos os mes
mos valores, as mesmas gratificações aos servidores de um 
Tribunal composto por oito juízes, os mesmós valores que 
atribuímos ao Tribunal Superior do Trabalho. Não encontro, 
Sr. Presidente, sím.ile na história do País. Desconhecemos 
tudo para servir, para não emendar, para ·não ter a responsa
bilidade de prolongar por mais quinze ou vinte dias a aprecia
ção desse proíeto. 

E, depois, praticamos contra nós mesmos uma grave in
justíça, Sr. Presidente, V. E~ é.o Presidente desta Casa, res
ponsável pela situação do seu funcionalismo. V. Ex• sabe_que 
-os assessores do Senado Federal, aprovados mediante concur
so1 são DAS-3. Para iss.o, é preciso que eles tenham um 
título universitário, que eles se submetam a um rigoroso con
curs9~de provas e títulos, e. só então são designados. 

Pois, veja V. Ex•, Sr. Presidente, e vejam os Srs. Senado
res, estamos hoje como ontem, como anteontem e como amaw 
nhã talvez, aProvando para o Tribunal Regional do Trabalho 
da 20' Região, como -aprovamos para o do Piauí, Pará e Rio 
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Grande dÕ Norte, três cargos de assessor DAS-.5. Mis, não 
se trata de assessor que sabe ler, é assessor de confiança, 
que pode ter curso primária· ou· talvez baste apenas assinar 
o nome. Nada dele se exige. É assessor de quê? Não é o 
assessor bacharel em Direito. Esse é diferente~ Diz O Anexo 
I: - "Cinco assessOres de Juiz, bachan!l em Direito, e três 
assessores". Que ass_e_s_s_ores são eSSes, Sr. Presidente? Por 
que vamos equipará-los aos bacharéis em Direito? AssesSor 
de Juiz é aquele que acompanha, que assiste, que colabora, 
que dá a sua contribuição. Mas, quem são esses assessores? 
Podem ser analfabetos convida_Gos para o cargo público. E 
isso nós fazemos dando DAS-5, num momento em que o 
Senhor Presidente da República briga e nega uma retribuição 
justa àqueles que enca.neceram no serviço: os professores que 
ensinam gerações. Por que esses -professores ·não Vão disputar 
esse cargo de assessor? Seria melhor se fossem asse.ss.o:re_s, 
pois seriam retribuídos mais justamente. Estamos tódos cien
tes disso. Todos sabemos que isso é um erro que vamos prati
car. E, amanhã, não nos venham -acusar de ignorância. Sabe
mos que estamos errados e vamos continuar errando. Aca
bou-se a hierarquia. Multiplicou-se a possibilidade de equipa
rar um assessor, bacharel em Direito, com Um asseSsor de 
curso -primário, Com mesma remuneração, com a inclusão 
no anexo deste projeto. 

De modo que, ao cabo de três mandatos -que o povo 
do Rio de Janeiro- me conferiu, com 21 anos nesta casa, 
nesta hora, melancolicamente, deixo algumas perguntas à mi
nha própria consciência: por que não nos dam-os as mãos 
e-não -aceitamos as sugestões daqueles que na outra Casa 
quere·m ãeã.bar com o· Senado Federal? Já que não servimos 
pa:ra C:orrigi"i" os~ erros~ da Câmara, para que aqui éstáffios? 
Para repetir os erros, insiStir neles, proclamá-los e nos render
mos a eles? 

Estas as perguntas que faço, Sr. Presidente, a cada um 
dos Srs. Senadores, para que, ao voltarem às suas casas, fi
quem pensando se não é um dessetviçó o que ·estamos pres
tando ao Senado, se não é um desserviço o que estamos pres
tando à Federação do Brasil. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em -discussão o projeto. (Pausa.) 

Não have-ndo quem peça- a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejufio· da emenda. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votaç-ão. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

Sr. Presidente, era pouco. Até o nobre Senador Lourivai 
Baptista, nosso querido amigo quis mais; quis, com a sua O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
emenda, garantir a situação; assegurar que, dentre os quatro Para. encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Juízes do Tribunal do Trabalho, Presídentes de Juntas de Presidente, Srs. Senadores, falo em nome da Liderança do 
ConCiliação e Julgamento, sediadas no Estado de Sergipe, PMDB no encaminhamento desta matéria. 
fossem aproveitados. Felizmente, o relator opinou contra. Entendemos que, outra vez, Sr. Presidente, criou-se no 
Se não o tivesse feito, também isso estaria incluído no texto. Senado Federal aquela compulsão de termos de aprovar -
Talvez não tenha sido incluído para que o projeto não volte apesar das observações dos Senadores José Paulo Biso!, Nel-
ao exame da Câmara dos Deputados. Os outros aspectos fã son Carneiro e da própria Liderança do PMDB -de termos 
foram aqui abordados pelos senadores que me antecederam. . de aprovar, repito, com erros brutais, matérias advindas da 

Sr. Presidente, vamos, de cabeça baixa, envergonhados, Câmara dos Deputados sob o argumento de sempre, ou seja, 
aprovar esse projeto, como ontem, tristes;-·envergonhados, de que a matéria não deve voltar à Câmara, porque há o 
aprovamos os anteriores. - - · retard;:tme_nto. No caso_ dos servidores públicos, não havia 

É uma pena que o Senado passe a ser aquela câmara problemas, porque falava mais alto a questão social falava 
carimbadora dos projetas da Câmara, apenas isso. E será mais alto a questão de fome, de miséria, no lado do ;ervidor 
que é necessário o- Senado, depois de tudo isso? Por que público. Aqui,. entretanto, Sr. Presidente, trata-se da insta
o Senado, se nós aqui deixamos de c-orrigir os ertos que conhe- laçáo de um tnbunal. E tantas vezes o Senado já foi preju
cemos e proclamamos? Somente para carimbar? Para que dicado por instalação de tribunal que é forçoso dizer, para 
o Senado? que conste nos Anais, que isso_ avilta a Casa, aVI1ta a- Câmara 

Por que, Sr. Presidente, não institUirmos logo o unicame- Alta. Não é s_omente nessa questão que somos obrigados a 
ralismo? Se é para errar, basta que erre um. Por que é neces- d~tectar aqui tabelas generosas para DAS e o princípio discri
sário errarem dois? Não é a tradição do Senado. A história mttlãtóriodoparentesco,comosenãopudessehaveroparente 
do Senado tem sido outra. co~petente afeito aos cargos e num limite inconstitucional 

Estamos aprovando o erro, consdentemente, apenas para da confiança, como bem asseverou o Senador José Paulo Biso!, 
não retardar a votação. - .J?Orque sabemos que a medida para o preenchimento de cargo 

Compreendo que em casos excepcionais se use desse ex- de confiança é a confiança, e isso é devidamente constitu-
pediente, mas num caso-de fácil correção, em que é flagrante clonai. · 
a injustiça e na iriiqüidade, não compreendo, Sr. PreSidente. E é a mesma Constituição, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

que não admite atos discriminatórios. Não podemos dfscri
Fui sempre um bicameralista. Na Constituinte, funi ·voz- minar ninguém, sob nenhum pretexto. E estão surgindo, pelo 

que se ergueu quando deputados tentaram o unicameralismo. modismo nacional, as discriminações pela afinidade e pelo 
Mas, hoje, deixo com esta Casa essas indagações: seiá parentesco. Lamentamos que venha através do Poder Judi

que vale a pena o Senado? Será que vale a 12ena continuarmos ciário essa fraqueza. E isso chega aqui no momento em que 
errando conscientamente? Será que vale a peni Uma segunda o Senado há de se recordar de que, por um lapso, pela ausência 
câmara para repetir conscientemente os eiras da J:i:rinieíia? de um ou outro Senador, deixou aprovar matérias semelhan-

Sr. Presidente, é possível que a Câmaia tenha praticado tes, contendo os mesmos equívocos, os mesmos enganos e, 
!Sses err~s sem atentar a eles. Mas, nós, aqui ná-Senado, por que não dizer, contendo a mesma hipocrisia. 
estamos cientes desses erros, porque os proclamamos e man- Sr. Presidente, o PMDB tem posição formada quanto 
temos. - a isso. A Lidenp1ça anuncia que apresentará projeto a esse 
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respeito,corretivo dos de_mais. Talvez; seja exatamente o me
lhor caminho. 

O Brasil é um pafs que faz muitos cortcürsos, mas os 
concursos sérios são raros. Sabemos da prática nacional da 
entrega de concursos a entidade_s e fundações privadas e sabe
mos das fraudes que aconteceram neste P~í~, em tantos e 
tantos concursos que, quando se diz "haverá concurso", isso 
não embala o sonho de vitória de ninguéq:t, porque nem sem
pre há honestidade no propósito dos concursos. _ 

Nesse projeto de lei, Sr. Pre_sidente, os parentes pOderão 
ser nomeados se forem do Quadro e, n!;!sse caso, se houverem 
prestado concurso. Aí poderão alcançar os cargos de confian
ça, pois cessa o discriminatório. Isso é o convite à fraude 
no concurso, porque a mesma mão ávida que nomeia parentes 
é talvez a mesma que frauda ou manda fraudar concursos. 
Sei das reclamações dos mais recentes concursos no Brasil 
e não quero ser indelicado por ter que trazer à tdbuna essas 
reclamaçõ_es da juventude do n;teu estado, da juventude de 
outros estados a respeito dos últimos concurs-Os con,s"Uniãdõs 
no Brasil. 

Sr. Presidente, repito, para não nomear parentes indevi
damente, sem competência, para evitar esse favorecimento, 

. o que é preciso é a formação moral de quem_ detém. a aptidão 
de usar do cargo de confiança, de nomear para tanto. Isso 
é questão de formação moral, de ética, não e qll;estão de 
lei. Num Brasil· que fraqueja queremos encontrar leis para 

, soluções meramente morais, que não são soluções legais. Este 
é um outro modismo no Brasil: há lei para tudo, como se 
o homem não tivesse os seus princípios a policiá-lo nas suas 
gestões, quando ocupa cargos de importância, comO Ministro 
ou Juiz de Tnbunal, como Senador da República ou Deputado 
Federal. Mais vale a formação do _indiv{duo do _que a letra 
&~ . 

O PMDB, Sr. Presidente, votará favoravelmente à maté
ria, em face, tão-somente, de outras idênticas já terem sido 
remetidas. E também em face, Sr. Presidente, dos apelos 
da Bancada de Ser;ipe, porque este Es_ta_do, sim, seria discri
minado, com o Se1 ado jsentando exatamente nesse momento, 
quando outraS matérias, como bem fa1oJ.I o Senador Nelson 
Carneiro, tramitara11 aqui com o_ mesmo errôneo princípiõ. 

Quanto às tabei'-:.S, enJ..endemos que é preciso o reestudo 
porque, se comparai'Ir. · , com os outros poderes, veremos 
que o Poder Legislativo do Brasil mal equivale a UQ'l tribunal 
regional em matéria de DAS na categoria dos aqui resolvidos. 

Que tudo isso_ conste nos An;lis para informar a posição 
que esta Casa por certo tomará logo mais na cóiTeÇão de 
todos esses abusos. -~'\. prevalecer esse modismo da hipocrisia 
no País, é muito melhor fazermos como _suger:e o ~enador 
José Paulo Bisol: vamos acabar com os cargos de _confiança 
já que as pessoas não são dignas de terem critérioS próprios 
morais, terem a dignidade pessoal para o preenchimento des
ses cargos de confiança, devendo ter a norma legal, ridícula, 
desajustada, inadequada, excessiva sobre o cpmpórtamento . 
de alma, sobre o comportament'J de espírito, sobre o compor
tamento de respeito do cidadão que atinge os mais altos cargos 
& República! 

O PMDB, Sr. Presidente, votará "sim" a essa matéria, 
com essas restrições. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em votação a matéria. (Pausa.) 

Sobre a mesma, requeriment9 que será lido pelo Sr~ 1"' 
Secretário. 

É lic!o o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 457, de 1991 

Senhor Presídente: 
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 

requeiro destaque para rejeição do artigo 17, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 53, de 1991. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1991. - Rooaldo Ara-
gKo·~ .. - .... · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação, 
o projeto ·sem prejUízo da emenda e do destaque requerido. 

O Srs. Senadores que estiverem de acordo com o projeto 
permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado o projeto. 
Registra-se os votos contrários dos eminentes S~nadoreS 

Nelson Carneiro, José Paulo Biso! e Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o destaque. · · 

O Sr. Rooaldo Aragão- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhamento de voto. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -!'ara encami
nhar, concedo a palavra ao nobre Líder Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para eoca, 
minhar a votação. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, 
o destaque apresentado, propõe a supressão do art. 17, onde 
se lê: 

~'Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para 
funções-de gabinete, cargos em comissão ou funções grati
ficadas da administração do Tribunal, parentes consan
güíneos ou afinS~ até 6 tercéifo grau, de juízes em ativÍ
dade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto 
se integrantes do quadro funcional, mediante concurso 
público." 

Ora, Sr. Presidente, em decorrência das razões aqui deba
tidas e apresentadas, pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
que se quer trans{ormar em projeto, englobaitdo todos os 
outros tribunais aprovados nesta Casa, retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência acolhe o pedido, deferindo a retirada do destaqUe do 
nobre Senador Ronaldo Ara_gão. - _ __ 

Vai-se processar a- votação da emenda 
A Presidência chama a atenção do Plenário que está sendo 

votada, no momento, a emenda. 

· O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pª'ra encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conceqo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para 
encaminhar a votação. 

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB .-:c CK 
Para encaminhar a votação. Sem reVisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o encaminhamento da votação como faz V. EX', 
pode levar ao equívoco. - -

O parecer foi dado contra esta emenda. Ao invés de 
eleborarmos esta emenda, recusada pelo Relator Aureo Me
llo, seria muito mais prudente fazermos _o_ destaque de supres
são, porque a matéria, de qualquer maneira, voltará à Câmara 
dos Deputados. o 
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O PMD B vota contra esta emenda para evitar a devolução 
da matéria à Câmara dos Deputados, coerentes com o que 
já aconteceu no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~Rejeitada 
a emenda, a matéria vai à sansão. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para declaração 
de voto. Sem revisão do oradoi".) -Sr. Presidente, permi
ta-me que registre o meu voto, seguindo a orientação colocada 
pelo Senador José Paulo Biso! na íntegra do projeto, rejei
tando-o. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Sr. Jutahy 
Magalhães encaminhou à Mesa declar.ação de voto que, nos 
termos regimentais será publicada. 

É a seguinte a declaracão de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Manifesto meu voto contrário ao- preSente projetO por 

dele constarem normas às quais me oponho. Sobre elas não 
pude me manifestar na ComiSSão- de Constituição e Justiça 
devido a estar sendo v_otado em_ regime de urgência. 

Voto contra. _ 
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1991. - Jutahy Maga

lhães. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria 

vai à sanção. - -- -- --- - -
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 53, DE 1991 

(N' 4.918/90, na Casa de origem) 
(Do Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria o Tribunal Regional do Trabalho da 20• R~gião. 

O Congiesso Nacionã.l_de_cre:tª: _ 
Art. 1' Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho 

da 2Ü' Região, que terá sede em Aracaju- SE, cóm jurisdição 
em todo o território do Estado de Sergipe. ·~~ 

Art. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da 20' Região 
será composto_ de oito juízes, com vericimentos-e vantagens 
previstos na legislação em vigor, sendo seis_ Togados, de inves
tidura vitalícia, e dois ClasSista, de investidura temporária, 
representantes dos empregadores e dos empregados. 

Parágrafo único; -Haverá um suplente para cada Juiz 
Classista. . 

Art. 3"' Os Juízes Togados serão nomeados pelo Presi
dente da República, sendo: 

I-quatro dentre Juízes do Trabalho, Presidentes de Jun
tas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdi
ção da 5• Região, por antigUidade e por merecimento, alterna
damente. 

II- um dentre integrantes do Ministério Público do Tra
balho, com mais de dez anos de carreira; 

III-um dentre advogados de notório saber jurídico e 
de reputação ilibada, com mais de dez anos efetiva atividade 
profissional. 

~~- § 1• O Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região 
ao elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento, por 

. merecimento, ~e _v_aga de Juiz Togado rese:_rvada a magistrado 
de carreira, que será eD.caminhada ao Poder Executivo, obser
vará a exigência do txeicfcio da Presidência de Junta por 
dois anos e estarem os- candidatos na primeira quinta parte 
da lista de antigüidade. Sendo insuficiente o número de juizes 
nestas condições para elaboração de lista tríplice completa, 
aos lugares remanescentes concorrerrão os demais J ufzes Pre
sidente de Juntas. 

§ 2• A lista séxtupla reservada a advogado militante 
será elaborada pela Seccional da OAB do Estado de Sergipe. 

§ 3"' A lista sêxtupla, correspondente ao MinistériO Pú
blico do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do 
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo 
integrantes do Ministério Público do Trabalho de todo o País. 

§ 4• Ao Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região 
competente a elaboração das listas tríplices correspondentes 
às vagas reservadas ao Ministério Público do Trabalho e advo
gado militante. 

Art. 4~ Os Juízes Classistas serão nomeados pelo Presi-
-__ de-nte da República, na forma prevista no art. 684 da Consoli

dação das Leis do Trabalho e inciso III do parágrafo único 
do art. 115 da Constituição-Federal, dentre nomes constantes 
de liStas tríplíces organ1zadãs pelaS diretO:rias dãS "federações 
e dos sindicatos, inorgaóiZados em federações, com base terri
torial no Estado de Sergipe. 

Parágrafo único. 0° Presidente do Tribunal Regional 
da 5• Região, dentro de dez dias, contados da publicação 
desta lei convocará, por edital, as entidades sindicais rhertcio
nadas neste artigo, para que apresentem, no prazo de trinta 
dias, lista tríplice, que serão encaminhadas pelo Tribunal Su
perior do Trabalho ao Poder Executivo. 

Art. 5• Os Jufzes do Trabalho Presidentes de Juntas 
que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre 
o território da 2() Região, poderão optar por sua permanência, 
no quadro da 5• Região. ~ 

§ 19 A opção prevista neste artigo será manifestada por 
escrito, dentro de trinta dias, contados da publicação desta 
lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5' 
Região e terá caráter irretratável. 

§ 2• Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que 
optarem pela s~ permanecerão servindo na região desmem
brada, garantidos os seus direitos à remoção e promoção, 
ã medida que ocorrerem vagas no quadro da 5' Região, obser
vados os critérios legais de preenchimento. Até a instalação 
oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região é 
permitida a permuta com Juiz Presidente de Junta em exercício 
no Estado da Bahia. 

§ 39 Os Juízes do Trabalho Substitutos da 5• Região, 
no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, pode
rão optar por ingressar no quadro de Juízes do Trabalho Subs· 
titutos da 20~ Região, ocupando as vagas criadas no art. 13 
desta lei. 

§ 4• Na hipótese de ocorréncia de vaga de Juíze Presi
dente de Junta, na região desmembrada, no período com
preendido entre a vigência desta lei e a instalação do novo 
Tribun_al, o preenchimento será feito mediante promoção de 
Juiz do Trabalho Substituto que integre os quadros da 5• e 
da 20' Regiões, observada a ligislação em vigor. 

Art. 6• O Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região 
. terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Traba
lho pela legislação em vigor. 
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Art. 7CJ Todos os fuízes Togados e Ctassistas e respec
tivos suplentes, tomarão posse conjuntamente, independen
temente da data da nomeação, perante o Ministro Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho em sessão preparatória 
de instalação do novo Trbibunal a se realizar na sede da Corte 
Regional, no dia anterior à data designada para instalação 
oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 2il' Região. 

§ 19 Após a posse conjunta a que se--refere o caput 
deste artigo, na mesma sessão preparatória de instalação os 
juizes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 2il' 
Região elegerão, em escrutínio secr.eto, sob a presidência do 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho os Juí
zes Presidente e Vice-Presidente da Corte para o primeiro 
biênio, observadas as recomendações da Lei Orgânica da Ma
gistratura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que 
se ,refere o art. 93 da Constituição Federal. 

§ 29 Na impossibilidade de algum dos juízeS tomar posse 
na data prevista, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por 
mais trinta para fazê-lo, sob pena de perda do direito. 

§ 39 A sessão preparatória e a sessão solene de insta
lação serão ralizadas com a presença dos juízes que- tomarem 
posse no dia designado. Ausente o Juiz Classista titular o 
respectivo suplente assumirá o lugar. 

§ 49 Na sessão solene de instalação do Tribunal Regio
nal do Trabalho o Ministro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho empossará os Juízes eleitos Presidente e V ice-Pre
sidente da Corte. 

Art. 8~' O novo tribunal aprovará o respectivo Regi
mento Interno dentro de trinta dias contados da data de sua 
instalação. ~ -~---

§ 1~' Publicado o Regimento Interno nos trinta dias sub
seqüentes é assegurado aos J uíZI!S Togados dos dois Tribunais 
Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria, 
permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto seja 
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima refe
rido. 

§ 2• A penriü!a só terá efiCácia se homologado pelo. 
Pleno dos dois Tribunais Regionais, devendo as Certidões 
das Resoluções Administrativas serem remetidas aQ _Tribunal 
Superior do Trabalho para fins de registro. Homologada a 
permuta esta terá caráter irretratáveL 

§ 3• A antiguidade do juiz na composição do tribunal 
que vier a integrar, ria forma prevista no § 19 deste artigo, 
serã definida pelo Regimento Interno. 

Art. 9• Até a data de instalação do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21)' Região, fica mantidaa -a tua! competência 
do Tribunal Regional do Trabalho da S• Região. 

§ 1• Instalado o Tribunal Regionàl do Trabalho da 2il' 
Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
s~ Região remeter-lhe-á tOdos os processos oriUndos do territó
rio sob jurisdição do novo tribunal, que não tenham recebido 
"visto" do relator. 

§ 211 Os processos que já tenham recebido "visto" do 
relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da S• Região. 

§ 3• A competência para o julgamento das ações Reei
, sórias pertinehtes a litígios oriundos do Estado de Sergipe 
decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da S• Região 
com trânsito em julgado será do Tribunal Regional do Traba
lho da 209 Região, salvo as de competência do Tribunal Supe
por do Trabalho. 

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sedia
das no Estado de Sergipe ficam transferid(!s, com os respec-

tivos servidOTes e acefv-o material, para o Tribunal RegiÓnal 
do Trabalho da 20• Região, sem prejUízo dos direitos adqui
ridos e respeitadas as situação-pessoais de Juízes de carreira, 
jufzes Classista e servidores. 

§ 1 ~' Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 59 Região, a Que se refere este artigo, 
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 
2il' Região. 

§ 2~' Os juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores 
transferidos na forma deste artigo continuarão a p~rcc!ber ven
cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional dO Trabalho 
da s~ Região, até que O orçamento coilSigne,- ao -Tribunal 
criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo paga-
mento. -

§ 39 A investidura no quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região 
depende de aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais de provi

, mefito de cargos e as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exonera_ção. 

Ar!. 11. Ficam criados no quadro de pessoal do Tribu
nal Regional do Trabalho da 20• Região, com retribuição pre
vista na legislação em vigor, seis cargos de Juiz Togado e 
dois de Juiz Classista. 

Art. 12. Afém dos cargos e funções transferidos ou cria
dos na forma do art. 11 desta lei ficam criados, no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do- Trabalho da 20• Região, com vencimentos e vantagens 
fixados pela legislação em vigor, oito cargos de Juiz do Traba
lho Substituto, os cargos em comissão constantes do Anexo 
I, os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de 
Gratificação de RepresenJ:ação de Gabinete, integrada por 
funções de Chefia e Assistência, constantes do anexo III desta 
lei. 

§ 1 <.> Os cargos e as ~Ut:J-Ções constantes, respectivamen
te, dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação 
do Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região, com sede 
em Aracaju, no Estado de Sergipe, nos termos da ligislação 

-em vigor. 
~ § 2• Os valores das funções da Tabela de Gratificação 

de Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Tra
balho da 20• Região são idênticos aos da mesma Tabela do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3~' Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 
2tr Região estabelecerá as atribuições das funções constantes 
do Anexo III desta lei. 

Art. 13. O Tribunal Regina! do Trabalho da 20• Re
gião, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, 
abrirá concurso público de provas e títulos para preenchimento 
das vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito 
o disposto no art. 5' desta lei. 

Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas 
de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território 
da 20' Região da Justiça do Trabalho, poderão permanoer 
no Quadro de Pessoal da 5• Região; mediante opção escrita 
e irretratável, manifestada ao Presidente do Tribunal respec
tivo, dentro do prazo ·de trinta dias, cbntad.os da publicação 
desta lei. 

Art. 15. Co~pete ao Tribunal Superior do Trabalho, 
mediante Ato do Presidente, tomar as medidas de natureza 
administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2il' Região.' 
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Art. 16. As despesas iniciais de organização, instalação 
e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 20~ 
Região, correrão à conta dos recursos orçamentários ji'consig~ 
nados ao Tribunal Superior do Trabalho, pela Lei n~ 8.175, 
de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho 
02.004.0013.5461- Instalação de Tribunais Regionais do Tra
balho. 

ficadas da administração do tribunal, parentes-consangüineos 
ou afins, até o terceiro grau, de juízes em· atividade ou aposen-
tados há menos de cinco anos, exceto se integrantes do quadro 
funcional, mediante concurso ·público. 

Art. 18. Esta lei entra em _vigor na data de sua publi-
caçao: · 

Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de gabinete, cargos em comissão ou fuilção grati-

Ârt. 19. Revogam-se as diSPosiçÕes em cÓ~trário. 

,, 
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24 (VINTE C. QU 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 58, DE 1990 

Discussao, em turriCf único, do ProjetO de Lei da 
Câmara n' 58, de 1990 (n' 3.048189, na Casa de origem), 
determinando que as armas de fogo apreendidas sem o 
correspondente registro, pelos órgãos policiais, sejam 
destruídas em ato público, na forma que especifica, tendo 

PARECER, sob n' 190, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela consti

tucionalidade e juridicid3.de e, no mérito, favorável. 
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi

nárias a fim de receber emendas, nos termos do disposto 
no art. 235, item II, alínea d do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram Ofc;)t:ecidas_ emendas. 
Passa-se à discussão do projeto em turno único: 
Em discussão. (Pausa.) 
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 

a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para dicutir, ao nobre Senador Cid Sabóia_ de Car· 
valho. 

TRO) 

I 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o PMDB é pela rejeiçãO do item 2 por não ser 

-·esta matéria para legislação. Uma portaria de uma secretaria 
de polícia no estado resolveria plenamente essa questão. Pare
ce-nos que é um assunto que não deve gerar uma disposição 
legislativa, uma lei, porque o Projeto de Lei da Câmara n"' 
.58, de 1990, "determinando que as armas de fogo apreendidas 
sem o correspondente registro, pelos órgãos policiais, sejam 
destruídas em ato público, na forma que especifica", é outra 
forma do modismo nacional, corp.o a encenação, a publicidade, 
sem verificarmos aquilo que realmente é efetivo. 

A se aprovar esse projeto, é melhor proibir-se a fabri
cação de armas no País, restiirigindo-se às-ae UtiliZaÇão policial 
ou das Forças Annadas. Agora, fabricar armas, expô-las no 
comércio e depois quebrá-las em praça pública não tem a 
mçnor lógica, Sr. Presidente. 

O PMDB encaminha contra a aprovação desse projeto. 
Somo~ portanto, P,ela r~jeição ao item 2 da pauta. 

É esta a posição da Liderança do PMDB, Sr. Presidente. 

-O Sr. Elclo Álvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 
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O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES: Para disc~tir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sfs: -Sena"orçss, 
ontem, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania teve 
oportunidade de abordar uma tese, levantada aqui no Pl~nário 
pelo Senador José Paulo Bísol. Tratá-se da prolíferação de 
projetes que se revesem_de características enquadrada~ ~xclu
sivamente, às vezes, no- âmbito administr3tiVà. ESte_ projetO~ 
que tramitou na nosSa Comissão, est'á dentro dessa linha de 
racioCínio~-ASSiiil;~~mum acordo ·com todos 9s que já 
particip-ãi'am -ae um debate mais_ aprofunâadol após o exame 
da Comissão, a Liderança do PFL também vota ~onti'a o 
projeto inserido no item 2. --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Oziel -CaniCIJ:o - Sr. Presidente, peço a pa:I3vra 
para discutir. · --

0 SR. PRESIDENTE (Miiuro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Oziel Carneiro. -· ·-·~ 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para_discutir, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
em face das razões indicadas pelos Líderes do PMDB e do· 
PFL, o PDS também recomenda que seja reJeitado o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) · · · -

Não havendo quem peça a palavra encerro a dis_cussão. 
Em votação. . __ .., ___ _-
Os Srs. Senadoies que O aprõvam queil-aiii pefufailecer 

sentados. (Pausa.) . . 
Rejeitado o projeto, será feita a- devida comunicação à 

Câmara dos Deputados. 

É o _seguinte o projeto rejeitádo: -

PROJETO DE LEI 1),\"CÀMARA 
N• 58, DE 1990 

(Ne 3.048189, mi Casa de origem) 

Determina qUe as armas de fogo apreendidas sem o 
correspondente registro, pelos órgãos policiais, sejam des
truídas em ato público, na forma que especifica. 

O CongresSO Nadõnal decreta: 
. Art. 19 As armas de fogo;-de uso não proibido, apreen- · 

didas pelos órgãos policiais e que não disponham do respectivo 
registro, deverão, periodicamente, ser destruídas em ato públi
co, prévia e amplamente divulgado. _ 

Parágrafo único. As armas de fogo de uso proibido terão 
o destino previsto em legislação ·específica. 

Art. 29 O Poder ExecutiVo, auvido o Ministério da JUs
tiça, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposiç6es em~contrário. ·· 

O SR. PRESIDENTE \Mauro Benevidesj -, A Presi
dência comunica que, nós teónos do art. 254 do Regimento 
Interno, por terem re-cebido pareceres cont~ários, _qüanto ao 
mérito, da Comissão de ·Assuntos EconôlniCcis, deverão sei' 
definitivamente arquivados os Projetas de Lei-Clã Cânlarª no:>' 
2, de 1990 (n' 1.944189, na Casa de origem), ·que dá nova 
redação ao art. 10 da Lei n' 7.738, de 9 de_ março de 1989, 
que· "Baixa normas Cclffiplementares para a execuçã~ da Lei 
n' 7.730, de 31 de janeiro de 1989, e dá outras·providências", 
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e 85, de 1990 (n' 1.139188, ria càsa de orígém), que proíbe 
a _.venda no varejo de pacotes contendo várias unidades da 
mesma mercadoria sem que haja opção para comp:ras·uní
tárias. 

Entretanto, de acordo com o disposto no parágrafo único 
do art. 254, fiça aberto o prazo· de quarenta e oito horas, 
a partir deste inomento, para a interposição de recurso de 
um décimo dos membros do Senado, no sentido da conti
nuação da tramitação das m-atérias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:Foi encami
nhado à publicação parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos que conclui favoravelmente ao Projeto de Decreto Le
gislativo n' 46, de 1990. 

A proposição ficará sobre a mesa, durante chico sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos temos do art. 235, 
IJ, d_, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encami· 
nhado à publicação parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que conclui favoravelmente sobre Projeto 
de Lei do Senado n' 171, de 1989- Complementar. 

A proposição fiCará sobre a mesa, onde poderá receber 
emendas, durante cinco sessões ordinárias, nos terlnos do 
art. 235, II, d, do R~gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- · 
dência deferiu, ad rererendum da Comissão Díretora, o Re~ 
querimento n9 441, de 1991, do Senador Esperidião Amin, 
de_informações ao Minist_érío da Economia, Fazenda e Plane
jamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Volta-se à 
lista de oradores inscritos. - -- --

.- =-- Concedo a palavra a'o nobre Senador Oziel-C~meiro. 
"o SR. OZIEL CARNEIRO (PD-S- PA. Pronu~~la o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, existe, 
no País, a opção lotérica do certo e do errado. Acertando 

-todos os jogos, o prêmio maior é pago e; tambérri, ·errindõ 
todos, o apostador é premiado. Por analogia, a condução 
da economia brasileira nas Ultimas décadas, pô"de perfeita
mente ser comparada com essa loteria, apenas diferente quan
to aos prêmios. Quando as medidas económícas são certas, 
mesmo assim, surgem distorções e o prêmio para a população 
é muito pequenO; quando dá errado, o castigo é enorme, 
porque o valor da aposta é muito caro, ,não para a equipe 
económica que faz o jogo e sim para sociedade que, compulso
riamente, é obrigada a pagá-la. No laboratório em que se 

- -tein transformado a área económica dos governos nas últímas 
décadas, eu só não· identifico cientistas loucos, sejam adeptos 
da heterodoxia ou da ortodoxia, simplesmente porque a teoria 
económica não é uma ciêncíã, pois continua reconheéidamente 
teoria ainda muito carente de verdade científica. 

_____ yamos pois ao_ jogo do certo e do errado ri.a económia 
brasileira. 

OS salários perdem o poder aquisitiVO POrque é certo 
de_sind~]l:á-los, embora seja errado negar-lhes correção justa 
pe_ri~dicamente, se a inflação visível somada com à._inVisívei, 
-corroem no Cot!di~no o orçamento de cada cidadão que vive 
neste País. Sem política salárial, pelo menos que garanta um 
salário mín!rn.o aceit3jel, a equipe económica continuará jo~ 
gando e o povo pagando mesmo sem direito -a qua(quer prê
m_io. 

"É c~rto, para evitar o déficit público, a prátiCa -de austera 
política fiscal e rigoroso controle monetário. O errado é nãO 
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saber fazer a combinação exata e o resultado ser Q de estimular 
a elevação das taxas de juros que são_ imediatainenfe- repaS
sadas às planilhas de custos _e em que pese o falatório e o 
excesso de aparição dos arautos __ da área económica- oficiª'is 
ou não - nos meios de com).lnicação para explicar que o 
sacrifíCio é IieCeifsário, -nós que somos políticos e sensíveis 
às dificuldades do povo, sabemos que a inflação brasileira 
não é excesso de demanda, e talvez, nem mesmo de dem;;1.nda, 
se consideramos que pelo menos um terço da população vive 
em estado da mais absoluta pobreza. Nesse jogo apenas o 
banqueiro recebe o grande prêmio, o povo e o __ Gove.rno perR 
manecem com o- bolso vazio, o governo pelo alto custo do 
serviço da dívida interna e da dívida externa e o povo por 
pagar no produto que compra juros sobre a dívida que não 
contraiu. 

O certo será todos compreenderem que não é errado 
afirmar que a nossa dificuldade económica -é o reSultado da 
absoluta carência de empregos, da má distribui_ção da renda, 
da falta de oferta abundante de gêneros de primeira necessi
dade, além evidentemente, da inexplicável indiferença do Go~ 
verno e da própria sociedade em geral para a necessidade 
urgente de uma política de planejarnentCffamiliar, aliás, já 
inserida na Constituição. -- , oo-~ - - : -

É errado, certamente, contrariar a lei universal da oferta 
e da procura, porém não é certo permitir que ·agentes econó
micos contrariem as leis da econômica popular. Errado, não 
tenho dúvidã, é também diminuir a jornada de trabalhQ po~ 
imposição constitucional, sem que isso resulte na Qfert~: de 
novos empregos, mas implique na queda do PIB, não beneficie 
a produtividade e, ao _contrário _4?_ boa intençã() _Ços _legisla
dores, tem piorado a qualidade de vida do trabalhador. Não 
me parece certo, compulsoriamente trabalhar menos e ganhar 
também muito menos. Ficar ociosO em casa ou nas ruas e 
martirizado pela absoluta impossibiÍidade de acesso ao laZer, 
também não me parece correto. A diminuição ~mpul~ória 
da jornada de trabalho não melhorou a vida do_cidad;j_Q~_mas, 
ajudou a inflação pelo encarecimento da produção: · ·· 

Ganhar na especulação financeira sim, é tarefã qUe hetn· 
chega a exigir-qualquer jornada de trabalho. É atividade que 
dificilmente dá errado aqui rio Brasil, pois os papéis dosrGo-_ 
vemos Federal, Estadual e até dos grandes muniGípios garan
tem sempre o grande prêmio ao aplicador e ao banqueiro 
e nós aqui no Senado vamos, de autorização em autorização 
para empréstimos e emissão de papéis ofidais, Subtraindo 
os recursos imprescindíveis-para os investimentos da iniciativa 
privada nos setores produtivos, e assim a economia permanece 
no hospital e os curandeiros prescrevendo__ r~c~sã-º _ em vez 
de produção e mais empregos. 

Talvez esteja aí a -explicação para o -agrava·mento dos 
problemas sociaís, como o crescimentO da cõmirialidade e 
outras mazelas que tanto atormentam nosso povo, na-aventura. 
em que foi metido pela inversão dos valores morais_~ culturais,· 
e pelo excesso de teorias económicas que deslocou o Brasil 
da condição de País emergente da década de 70, não mais' 
para o de subdesenvolvido, porém, triste e realmente, para 
a condição de Nação carente, caindo da posição de 51' para 
60' na pesquísa de qualidade de vida feita por técnicos da 
!;>NU, o conhecido HDI (Human ,Development Index), que 
lamentavelmente coloca -a qualidade de vida no Brasil em 
desvantagem, se comparada à do Suriname, Ou da Martin~Ça. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com fUndadas esperanças 
o setor de produção rural aplaudiu a decisão acertada do 
Sr. Presidente da República de alocar recursos para financiar 

a agric11:1t~ra .. Não foi errado que ao seu lado estivesse a aplau
dí~lO córft entusiasmo_ õ governaâor do rn,ais rico e&tado da 
federação, mesmo sendo filiado ao PMDB, o maior partido 
_ae oposição ao Governo Federal. No interesse púb~ico deve 
haVer convergência. Esse é o compOrtamento certo para qual
quer político_ experimentado. O interesse público deve situar
se acima dos partidos e das ideológias. O _aplauso para o 
fiil3.rici3mento rural é unanimidade nacional. Ela não existe, 
no entanto, quando as condições do financiamento estão em 
descompasso com_ a rentabilidade da atividade a ser finan
ciada, por isso surgiu ex-ministro do planejamento, que mes
mo não tendo nascido em Presidente Prudente, mas paulis
tano, reconhecidamente prudente, e seritcinCiou: -"0 ag·rictiltor 
que recorrer a esse empréstimo vai quebrar". Não explicou 
as razões, mas como já fui diretor de crédito rural do Banco 
do Brasil, deduzi que o crédito, pelas condições exigidas é 
inadequado, simplesmente porque ninguém com o poder de 
decisão é capaz-pãra torná-lo seletivo, seja quanto ao porte 
do tomadof, ao tipo de cultura a ser financiada, às peculia
ridades da região deste País continental onde se localiza a 
propriedade -beneficiada é muíto menos para fiscalizar sua 
correta aplicação nos termos do orçamento aprovado. Pa_r_a 
iscalizar, se pelo custo do dinheiro, emprestador e tomador, 
estão conscientes de que sem ser desviado para atividade mais 
r~ntáveis que a agricultura, ambos perderão. Se é que o em
prestador perde alguma coisa. É condenável, por ser errada, 
a iniciativa de criar um banco rural. O certo é fortalecer o 
Banco do Brasil com tradição no crédito rural e com_ v;as.ta 
rede de agências_estratégicamente distribuídas no interior do 
PaíS. O que fiilta à agricultura nacional é crédito ru.ral seletivo, 
e não agente financeiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem seletividade no crédi
to, sem insumos básicos em condições mais. razoáveis.de pre
ços, irré'mediavelmente a agricultura nacional permanecerá 
condenada a ser cada vez mais descapitalizada e o honrado 
e esforçado agricultor à inadimplência, ao risco de perder 
a propriedade e vir no êXodo rural aumentar os problemas 
dos grandes centros urbanos. Poderá até existir lógica para 
explicar, mas certamente não encontrarei "sábio" para con
vence-r-me ele que não é abominável o que se faz neste País 
com o setor _agrícola, mesmo sendo dever de justiça reconhecer 
o empenho dos ministros da pasta pertinente, cOmo é o caso 
do atual titular do Ministério da Agricultura. 

No jogo do certo e do errado, errado é negar juros favore
cidos, negar prazos adequados, encarecer àssistência técnica 
e ,as insumos básicos. Muito maís errado ainda - pasmem, 
Srs. Senadores - é importar produtos agrícolas altamente 
subsidiados em seus países de origem- mesmo estando, agora 
proibido pela chamada Lei Agiícola - na presunção de que 
baixarão os preços internos e, assim, será contida a inflação. 

É certo, por ser melhor parã o p-aís, q~e ó povo brasileiro 
consuma arroz, mesmo que mais caro, produzido no Rio Gran
de do Sul, no Maranão, em Góiás e nos dois Mato Grosso, 
para ficar apenas nestes e·xemplos, do que comer o importado 
da Tailândia ou de out~a origem estrangeira, simplesmente 
porque o arroz nacional é pago com o desacniditado cruzeiro 
e nãQ cç.m o dólar valorizado. O nacioDal criá empregos e 
detém o crescimento d_o êxodo rural; o.importado, além de 
desestimular o investimento na produção agrícola, diminuindo 
a_ c~rcul~ção de riqueza no meio rural, reduz a oferta ç)e empre
go e estimula o êxodo para as grandes cidades. O arroz nacio
nal paga impostos; o importado é favorecido na entrad~ aqui 
no País e subsidiado na sua origem. 
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O exemplO do arroz serv'"é para o Id~e, parã -a carne, 
para o -milho, o feijão etC. No jogo lotérico da agricultura, 
paradoxalmente, parece que o-errado é investir na prodUÇào 
nacional e o certo s-eja na da Comunidade Comum Európéia, 
na do México, ou de outros países, através da importação 
dos seus produtos agropastoris. Nesse jog1:>,0 prêmio é para 
o agricultor estrangeiro. Para o brasileiro, resta a contrarie
dade de continuar pagando a aposta, sem direito ao prêmio. 

O sr. Esperidião AmiD-- Permite-me V. EX' um aparte? 

O Sr- Oziel Carneiro- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Esperidião- Amin- Senador Ozíel earfie1f0,--V.
Ex~ mais uma vez, nos brinda com um pronunciamento dotado 
de profundidade, de serenidade e de oportunidade. Desejo 
congratular~me principalmente com a parte até aqui conhecida 
do seu discurso, porque as suas observações vêm aO encontro 
das que tenho procurado tornar públicas. E nunca será demais 
insistir nas reflexões a respeito do deletério prot:esso de mal~ 
trato à agricultura brasileira. Além da inconstância e inconsisw 
tência da nossa política-agrlcola, eu gostaria, reforçam~o as 
palavras de V. Ex~ de relembrar a indagação ql!~ _(~_ ~Q_at~ãr 
Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, quando esteve 
aqui, em- depoimento per~m_te o Senado_ federal no mês de 
junho próximo passado. A_ resposta que V. EX" deu resume 
o quadro que V. Ex• tãó apropriadamente está descrevendo. 
O Brasil, infelizmente, tem muitas vergonhas nacionais -
a vergonha do menor abandonado talvez seja a mais chocante 
-mas não há vergonha maior do que a sintetizada na resposta 
do Ministro Cabrera: o nosso Brasil, com essa dimensão _terri
torial, com essa variedade de climas, portanto; cOm esses 
seguros para uma boa produção agrícola,_ está _it:nportando 
oito milhões de toneladas de alimentos, Só não ímiJO-ria in.aíS 
porque o povo empobreceu e ~ão pode comprar tudo que 
necessita comer. Não tendo propiciado o Gov_erno créditos, 
ou seja, dinheiro emprestado em cruzeiros num· montante 
equivalente a 1 ,5 bilhões de dólares no ano passado, em moeda 
nacional -, vai despender, sem retorno, em moeda forte, 
1,8 bilhões de dólares para comprar essa co~da, que não 
ajudou a plantar. EstamoS correndo o risco, por neglig~nci3;, 
atraso e procrastinação na-ddíriição dos mecanismos de_ Í!J~eD:-· 
tivos do Governo para o próximo ano, de ir para o mesmo 
caminho. Por isso o pronunciamentO de V. Ex• é profundo, 
oportuno. Por ele, congratulowme não apenas com o líder 
do meu partido, com o vice-presidente da nossa a~miação 
a nível nacional, mas também com o conhecedor do assunto, 
que já atuou em prol da agricultura _como direj:pr do ~anca 
do Brasil, com cuja eficíência e efiCá-dã o ·setof'lioje~-TDle1íZ-·· 
mente, não pode mais contar. -

O SR. OZIEL CARNEIRO- Nobre Senador Esperidião 
Amin, agradeço a V. Ex~ a intervenção, que e":rlriquéceu o 
meu pronunciamento e confirma o que todos _os brasileiros 
respo-nsáveis, se não tem uma tribuna para expressar seus 
pensamentos, estão expondo onde se encontram para con-
versar. -

Foi recomendado por econOmistaS, banqueiros~ importa
dores, exportadores, corretores etc. que o Brasil deveria abrir 
suas fronteiras para o comércio exterior, sem o _que jarriais
será uma potência económica. Concordo que o isolamento 
absoluto retardará o nosso -desenvolvimento. A minha discor
dância é quanto ao n{vel de abe_!'tura. Se a meia ciência, quer 
é a Economia, não pode explicar, qualquer cidadão sabe que 
a água sempre corre do rio para o mar e qu~alquer comerciante 

' . -- -. --- "- . 
pode confirmar que no-~·egim.e capitalista, nas trocas comer
ciaiS e--pnncrpalmente nos negócios internacionais, as nações 
mais ricas exaurem as mais pobres se estas não criarem seus 
próprioS mecanismos de-defesa. A dívida externa d() terceíro 
mundo confirma isso. Na revolução dos meios de comuni
cações e no encurtamento das distâncias pelo transporte mo
derno e mais ~ápido, fugir do isolamento é certo. Errado 
é não ter o cuidado com a seletivídade dos produtos liberados 
para importação e também para exportação. 

É correto aplicar ·as reservas cambiais seletivamente na 
importação de bens de capital, de peças de reposição, de 
rrlàtédas-primas e insumOS iril"p.i:'esciridlveis e na transferência 
de tecnologia de que o País é carente. Errado, no entanto, 
é gastar nossas escassas divisas, comprando no exterior elctro
domésticos e brinquedos sofisticados, automóveis de luxo ou, 
como já disse, produtos agrõpecuários, subsidiados em sua 
origem e beneficiados__ na internação com privilégios tributá
rios. Esse comportamento poderá até nos tirar do isolamento, 
mas certamente nos condenará à total dependência, o que 
ser~ pior e nenhum braSileiro deseja. 

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

O SR- OZIEL CARNEIRO- Com muito prazer. 

O Sr. Elcio Álvares - é de lamentar que o discurso de 
V. Ex~, tão profundo e demonstrando conhecimento que todos 
sabemos, tem em relação aos problemas económicos, seja 
feito no entardecér desta sessão; mas, abordando com muita 
Propriedade o aspecto da política ligada à agricultura, V~ Ex~ 
não_-_deixa de fazer uma apreciação panorâmica da economia 
brasileira. O que nós temos visto- e cada um aqui representa 
um mosaico do seu estado- é um quadro que chega a inquie
tar. o-Espírito Santo, hoje, é um dos poucos estados brasi
leiros que têm realmente uma política económica com solvên
cia, porque temos várias atiVfdades. O Espírito Santo saiu 
da monocultura do café, que marcou uma época, e hoje tem 
um painel imenso de possibilidades, cada vez mais s·e afirman
do como estado brasileiro que caminha para uma prospe
ridade, ainda não absoluta, mas não deixa de ser um ponto 
i:ie otimismo dentro do cenário nã.cional. Tenho conversado 
longamente com todos aqueles que cuidam do café, do cacau, 
da lavoura, que está completamente sem apoio, abandondada, 
e cujos preços se aviltam cada vez mais no cenário nacional. 
Conversava recentemente, durante o recesso, com um homem 
que trabalhou a vida inteira na agricultura, dedicando-se ao 
café. E o relato que ele nos Ueu, pessimista, foi de que o 
preço do C<!fé, em função da política governamental, não dava 
ensejo a que continuasse naquela prática que tinha sido, torno 
a dizer, a sua vida inteira. 

___ _J'emos, hoi~ 1 então, um problema muito sério. E quero 
ressaltar que, dentro desse panorama, que chegou a inquietar, 
o comportamento do Ministro da Agricultura tem sido realista. 
Ele é um homem do meio, conhece bem a problemática da 
ag·ficWhJra brasileira, assumiu uma posição clara em relação 
à política económica liderada pela Ministra Zélia Cardoso 
de Mello. Confiamos sinceramente que, hoje, as suas jUdicio
sas observações sejam alongadas e se reflitani, de maneira 
poSitiva, no comportamento do Govern.o em relaçã.o à agricul
tura. Quero cumprimentar V. Ex~ e dizer-lhe que sua palavra 
merece o apreço de todos nós; o seu cabedal de conhecimento 
na área económica, a sua longa experiênciá .de homem público 
nos proporcionam um discurso que, conforme disse inicial
mente, é pena que esteja send<? feito n() entardecer desta 
sessão. Louvo V. Ex~ ~ela iniciativa e quero, neste momento, 



4932 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Agosto -de 1991 

me congratular com os_~e_Q.s__conceitos que •. de resto,_ repre
s_entam, certam~nte, o grande anseio de todos aqueles que 
lidam com a agncultura no Brasil. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Ao agradecer a V. Ex•, 
Senador Elc10 Álvares, estou CeftO de que V. Ex•, CoritO, 
também, o Senador Esperidião Amim, com a -experiêricla: que 
V. Ex•s têm de ex-g?vernadores, têm sentido, cada um em 
seu estado, que a agncultura está abandonada e que o enCami
nhamento da política económica brasileira nos últimos anos 
tem sido uma verdadeira loteria. Muito obrigado. - ' 

O Sr_. Nabor Jónior - Permite-me V. Ex• um aparte 
nobre Senador? ' 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Pois não. 

O Sr. Nabor Júnior- Desejo manlfestãi-áffiinha satisfa
çã~ em o':lvir esse oportuno pronunciamento que V. Ex~ faz 
hoje, aqm, no Senado da República. As observações de V. 
Ex• retratam, realmente, a realidade da agricultura brasileira, 
que está enfrentando essa crise reconhecida por tod-os nós. 
Por exemplo, sabemos que no ano passado, a safra agrícola 
no Brasil teve uma quebra muito grande e está forçando 
inclusi_ve, o Governo a fazer importações, que, realmente: 
dese~timulam os no~s:os produtores e gravam de maneira signi
ficativa as nossas divisas externas. Mas gostaria, também, de 
fazer um adenda ao pronunciamento de V. Er, dizendo que 
um dos fatores que çontribuíram muito para a situação caótica 
em 9ue se encontra a nossa agricultura é a desarticulação 
do ststema de assis~ência rur~l, de assistência técnica- aos agri- · 
cultores. Com a extmção da Embrate_!' ~-a desativação, pratica
mente, das Emater estaduais, o agricultor rião está mais rece
bendo assistência técnica e essas empresas, que fOram, em 
grande parte, absorvidas pelos governos estaduais, estão.en
frentando grande dificuldade. No meu estado, por exemplo, 
a sede da Emater deverá ser leiloada no próximo dia 22 deste 
mês, por decisão do juiz do Trabalho, em atendimento a 
uma reclamação trabalhista dos seus funcionários.- O estado 
que não tem condiç_ões de éfetuar o pagamento dessaS indeni
zações devido aos planos econômicos lançados pelo GOverno 
Federal, como o Plano Bresser, o Plano Verão etc., tem como 
única alternativa se desfazer da própria sede da Emater -
é o que ocorre lá no meu estado._ Nobre Senador credito 
essa crise, que a agricultura está enfrentando nãO ;6 à falta 
de crédito adequado no momento oportuno ....:_muitas vezes 
o crédito é concedido, mas em época imprópria, como acon: 
tece na nossa região, no caso da borracha; se o crédito não 
for concedido na época apropriada, é melhor que não seja 
concedido, porque os produtores, evidentemente, não vão 
saldar os seus compromissos com os bancos. Então, a par 
de tudo isso, também reponsabilizo um pouco essa situação 
pela desativação do sistema de assistência técnica, de extensão 
rural, principalmente aos pequenos agricultores do Brasil. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre Senador N abor J ú
nior-, agradeço a V. Ex~ pelo aparte que é o terceiiõ ex-goVer
nador detentor de mandato senatorial que mostra o mesmo 
problema, no Estado do Acre. Não é diferente. - -

Realmente, não há assistência técnica simpÍesmente--por:
que, como afirmei, o ctédito não é seletivo. Muito obrigado 
pelo aparte. · 

~pe~as para refrescar nossas memórias, tomo presente 
a trajetóna da Petrobrás. Como o Petróleo era muito barato 
no exterior, não foi aproveitado o período de vacas gordas 
da economia mundial para investir na descoberta do óleo 

fl:egro e:n nosso P&.í~. ~ orie~tação dada à empresa estatal 
e:a a de 1m~ortar ma1s e mvestl~ -?-enos em pesquisa e prospec
çao, de denvar para outras attvtdades e não exclusivamente 
para descobrir petróleo no continente ou em nossas águas 
territoriais. 

-- --- ~o~ente com o primeiro choque nos preços do Petróleo 
e, pnncipalmente, com o segundo, todos se deram conta do 
equívoco, do País continuar dependente, em grande escala, 
dos for~ec:.ed?res internacionais. Surgiu, então, a parafernália 
de proVI~encias para contornar a crise, foi reduzido o limite 
de veloc~dade nas estradas, foram restringidos os horários 
de atendimento dos postos de vendas e abastecimento de com
bustíveis, reduzidas suas cotas, impressas as simonetas que 

_ ?â.P-::-_P_b.egaram a circular mas o povo pagou a conta d~ sua 
unpressão e na mobilização nacional diante da crise em que 
o Pafs se meteu com os dois choques nos preços do Petróleo 
duas providências, realmente, considerei acertadas: A_ de alo: 
car mais recursos â Petrobrás para buscar nossa auto-sufi
ciência em Petróleo, retornando-a, assim, às suas oriiens, 
e a segunda., bu~car outras alternativas energéticas, como 
a do Proálcol e da construção de usinaS:õ hidroelétricas. Hoje, 
lamentavelmente o Proálcol está desaçreditado e a maioria 
das hidroéJetricas em construção estão com suas obras paraii
sadas. 

R;I~mbro. e(;se período negro de nossa economia que! 
sem ~ll;v1da, fOI? que nos empur:ou a inflação recorde, para 
a políhca recesstva, para os duVIdosos pacotes económicos 
cujas conseqüências todos conhecemos. Apenas para secunda; 
o r~ci~cínio que venho d~senvolvendo, rePito que é certo 
restmgtr os supérfluos, se)a_m automóveis de luxo, bebidas 
confecções_ com griffe, brinquedos, eletronicos etc. Mesm~ 
q~e os a~autos do escancat~mento da_s fronteiras para comér
Cl~ extenor e o~ papas da economia continuem a pregar que 
seJa esse o caminho certo para aumentar a competitividade 
a capacitação técnica e para baixar os preços internos, teori~ 
certa mas que como toda teoria econõmiC(.l, ainda é destituída 
-~e~ verdade científi~, na ~rática pode resultar em graride pre
JUIZO para a economxa naciOnal todos conhecemos as barreiras 
alfandegárias do Japão aos produtos estrangeiros e a reação 
dos Estados Unidos e da Çon;tqnidade EU:ropéia, também pro
tegendo os seus, e nem os produtos dos pobres e infelizes 
países do Terceiro Mundo escapam das tarifas protecionistas 
dos desenvolvidos. --~ 

~ Liberalismo excessivo nos negÓ~os intemãCiomiis podé 
ser tao pe:vers~ para nossa economia· como perversa foi para 
o povo a inflaçao zero duas vezes anunciada e em (}ovemos 
diferentes, e~b~ra recebida com euforia pela população~ gra
ças à competencxa da mídia que as divulgou. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. OZffiL CARNEIRO -Com muiío prazer, nobre 
Senador Magno Bacelar. 

. _o Sr. Magno Bacelar- Inicialmente, quero cumprimen
tar V. E::rc.' pela coragem com que aborda esse assunto. Ainda 
há poucos dias, fiz pronunciamento nesta Casa afirmando 
que um dos males do nosso País é a superficialidade com 
que se trata os problemas sérios. O Brasil se ressente profunda
mente de uma política agrícola há muitos anos, razão pela 
qual chegamos ao atual estágio em que nos encontramos. 
S~a1;>emos q~e um dos lndices que mais empurram a inflação 
hOJe no Pais, lamentavelmente, é o referente à alimentação. 
E no momento em que V. Ex~, no seu discurso refere-se 
à política de abertura para a importação de veículos, de supér-
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nUos, gostaria de dizer, que eritendo ser nece.ssário levar· em 
consideração que, enquantd-se procura, por-uni-lado, abrir_ 
as fronteiras do País ao coinércio exteriOr, os nossOs prõâutos 
são incapazes de competir, numa tentativa de equilíbrio de 
balança comercial, exatamente pela falta de assistência e de 
estudos e pesquisas no nosso meio. De forma que Cumpri
mento V. Ex~, trazendo o meu apoio ao discurso e à tese 
que defende, porque, infelizmente, o nosso Govemo :utiliza 
a mídia para levar a população- para rumosenganosos, quando, 
na realidade, até a própria fixação do homem ao campo exigi- · 
ria não s6 estudos mais profundos como maior seriedade na 
sua condução. Cumprimento V. Ex' e me solidarizo com o 
seu discurso. · 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre Senador Magno 
Bacelar, agradeço a V. Ex~ a achega ao meu discurso que, 
sem dúvida alguma, irá enriquecê-lo. Na realidade, não temos 
uma política económica definida, e muito menos uma política 
aglico!a. . . _ _ _ ~ 

O liberalismo excessivo nos negócioS irtterriacionais -
repito-;_ pode ser tão perverso parà a· nossa economia, Como 
perversa foi pa~a o povo ã. i"nfl~_çã_o zero duas vezes_ anunciada 
-frase que aqui já prónuricie"i e que faço questão de repetir 
agora-, porque duas vezes em governos diferentes, embora 
recebida com euforia pela população por um trabalho de mídia 
que V. Ex• bem soube confirmar. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. OZIEL CÃRNEIRO- Com muito prazer. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Senador Oziel Carnei
ro, eu estava ouvindo o discurso de V. Ex• pelo micfofone 
do gabinete quando V. Ex• fez uma referência ao problema 
do Proálcool. Resolvi, então, vir ao plenár:io aparteá-16, para 
trazer a esta Casa dois fatos que considero lamentáveis. On
tem, em São Paulo, ao tomar o avião da TAM em direção 
a Brasília, fui surpreeri~ido pela aeromoça dizendo que o 
avião faria uina ·escala em Ribeirão Preto. Solicitei" eSClareci
mentos sobre esse pouso na referida cidade e fiquei sabendo 
que, naquele momento, o jatinho daTAM iria descer em 
Ribeirão Preto, no trajeto de São Paulo para Brasfiia, uriica
mente para abrir e fechar a porta. Não haveria translado 
de passageiros, não ocorreria absolutamente nada. A e~pli
cação que recebi foi de que o jatinho que vem dé São Paulo 
para Brasília pára em Ribeirão Preto, vai até a sede do aero
porto local, abre a porta, fecha a porta, vai novamente para 
a pista e dirige-se, então~ a Brasília. Ao indagãr a iazão da 
escala, sem o menor sentido prático, fui informadO de que 
era uma burocracia do DAC. Como era uina linha interre
gional, não poderia haver ligação diretã de capital a capital. 
Em função dessa parada, há um custo elevadíssimo de petró
leo, considerando-se_ que esses pouses da r AM em Ribeirão 
Preto, sáo diários. Imagine-se o gasto de combustível, o gasto 
de petróleo durante um ano inteiro, para o avião descer e 
decolar novamente. Isso, diariamente, pelos menos quatro 
vezes. EstamOS num País que, como disse De Gaulle, não 
parece ser sério, pois não tem cabimento um País como o 
Brasil, dar-se ao luxo de esbanjar petróleo, de_esbanj_ar quero
sene, de esbanjar combustível de avião. E isso ocorre todos 
os dias, simplesmente para se atender a uma exigência buro
crática do DAC. O avião sai de Brasflia - repito - pára 
em Ribeirão Preto, abre a porta, fecha a porta, vai novamente 
para a pista e decola em direçáo a São Paulo. Diante do 

fato que acabo de relatar, o problema do álcool parece até 
sem sentido. Um País que pode esbanjar petróleo, não pode 
se preocupar com álcool. Em Mato Grosso, na região extremo
oeste, já próximo da Bolívia, temos duas destilarias de álc9ol, 
entretanto, elas estão quase indo à falência, porque a cota 
fixada pela Petrobrás, para cada uma, agora no m~s de agosto, 
é de 200 mil litros, enquanto essa é a produção diária de 
cada uma delas. Então, elas não terão como sobreviver, como 
pagar empregados, como fazer o giro comercial e irão à falên
cia daqui a alguns dias. Estão localizadas em pontos estraté
gicos de interesse do Brasil. Portanto, aproveito para registrar 
esses dois fatos que, na minha opinião-, -endossam o discurso 
de V. Ex• A minha intenção foi trazerniais subsídios concretos, 
abjetivos, daquilo que ocorre neste País e da necessidade 
-·-como bem registra V. Er -da fixação de uma política, 
de um caminho para esta Nação. Caso contrário, cOntinua
remos trabalhando com os percalços do tipo que acabei de 
citat, o que é um desastre - na minha opinião - para a 
economia nacional. Parabenizo V. E~ e me solidarizo com 
o discurso que faz nesta tarde. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Agradeço a intervenção 
O e V. Ex~, nobre Senador Louremberg Nunes Rocha, e esse 
fato representa, exatamente, o laboratório experimental em 
que se transformou a econ·omia brasileira, diante do desejo 
de jovens economistas de fazerem experiências ãs custas do 
P?VO brasileiro. 

Continuando o meu discurso, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, é certo permitir a economia de mercado. Errado é 
desatrelá-la do interesse social. É não identificar prontamente 
os abusos, as remarcações descabidas, o escamoteamento de 
estoques, etc., e, no escrito cumpritnentb da lei, punir os 
culpados. · 

No interesse nacional foi e continua sendo correta a polí
tica de equalização dos preços do petróleo para o consumidor, 
independente do local onde é abastecido no território brasi
leiro. Errado é o estudo que a imprensa anuncia como con
cluído pelo Ministério da Infra-Estrutura e que recomenda 
ao Presidente da República o cancelamento da equalização 
dos preços dos derivaods do petróleo. É alegado, ainda segun
do a grande imprensa, que a medida visa evitar prejuízos 
a Petrobrás, por distorções e fraudes nas quantidades trans
portadas. 

Mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o povo 
interiorano será punido pela incompetência dos responsáveis 
pela fiscalização. O estudo, se aprovado pelo Sr. Presidente 
da República, favorecerá a concentração de renda, anulará 
toda a pregação de esforço nacional em acabar com os desequi-
4'ºrios económicos e sociais interregionais, além de desesti
mular a integração nacional. Será, mais uma vez, a penalização 
da população interiorana, em especial a 4a Amazónia e do_ 
Centró-Oeste. Nesse jogo de desequalizar os preços dos deri
vados de petróleo, diante da incapacidade de fiscalizar os 
fretes contratados e controlados pela Petrobrás, é feita a opção 
mais simples, embora impatriótlca por punir as populações 
da Amazónia e do Centro-Oeste. O certo será punir quem 
é pago para fiscalizar e não fiscaliza, e quem cobra frete sobre 
carga que não transportou. · 

Meu_ apelo, neste problema da equalização dos preços 
dos derivados de petróleo, é no sentido de que a representação 
parlamentar das duas regiões no Con_gresso e 

1 
em_ especial 

aqui no Senado, que os Srs. Governadores, Prefeitos e Verea
dores, dos estados e municípios daquelas áreas façam chegar 
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ao Sr. Presidente da República a discordância e a convicção 
de que Sua Excelência evita,rá que novamente os econrimistas 
do Governo continuem a fa~er ? jogo e o povo mais pobre 
a pagar a pule. A des(:quahzaçao nos preços dos derivados 
d_? pet.róleo. é a renúrida ao esforço de integração nacional 
tão evtdenctada e tão repetidas vezes escrito no projeto ·cte 
reconstrução nacional. 

Muito obrigado. (Muito benÚ) 

Durante o discurso do Sr. Oúel Carneira, o sr:~ MaUro 
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidênciâ que 
é, o_cupa~a- pe~?_ Sr. LucldfO Portel/a, Suplente de Sei:re-
tano. - - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador fr.:,tncisco R<?ll~.ritbefg. 

O SR. FRANCISCO RQLLEMBERG (PFL -·SE .. Pro
nuncta o segumte d1scurso.) -Sr. Presidente, Srs: Senadores, 
a Comissão de Valores MobiliárioS 'promoveu unfa série de 
cinco seminários com o bbjetivo de debater o PlanO Diretor 
do Mercado de Capitais. __ . 

Entre as várias qUestões debatidas, uma se destaCoU das 
demais, qual seja, a relação entre as ações preferenciais e 
ordinárias no mercado acionário brasileiro. --

Ao final dos debates, chegou-se a um consenso quahto 
à necessidade de ampliação das vantagens das ações preferen
ciais e sinalizou-se com a tendência inevitável de fortaleci
mento e predomínio futuro das ações ordinárias. · 

A cultura empresarial brasileira impôs ao País um sistema 
que resultou no amplo predomínio das ações preferenciais 
no mercado bursátil brasileiro, em detrimento das ações ordi
nárias, que garantem ao acionista minoritário uma série de 
direitos, inclusive o de controlar o acionista maJoritário. 

No dia 22 de abril do corrente ano, apresentei nesta Casa 
um projeto de lei que dá nova redação ao parágrafo 2' do 
art. 15 da Lei nP 6.404, de 15 de dezembro de 1976, limitando 
o número de ações preferenciais sem direito a votQ_Oi.Jslljeitas 
a restrições no exercício desse direito·a 1/3 do _tot.al de ações 
emitidas, quando a referida lei estabelecia o limite- de. 2/3, 
buscando assim a democratização do contrai~ das companhias 
ou sociedades anõnjma~ e um COJU!eqüente aperfeiçpariiento 
no desempenho empresarial. · 

O projeto de lei apresentado propõe ainda o dir~ito de 
subscrição exclusiva de ações ordinárias pelos acionistas deteti
tores de ações orqing~_~s ou preferenciais, mediante aumento 
de capital, ou mediante a transformação de ações preferenciais 
em ações ordinárias, protegendo assim os atua_is ;:tcionistas 
e evitando a manipulação da nova lei em benefício dOs _acio
nistas majoritários. 

Pretendemos, com esse projeto, superar certas restriçOes 
que são feitas à maneira como_ são administradas as nossas 
sociedades anôniinas, onde_ uma minoria determiria o d~Stino 
da empresa, em detrimellto da maioria. 

A partir da aprovação do projeto, a m~ioriã dOs acionistas 
passará a decidir o destino da ~mpresa, deixando ela de ser 
uma extensão das prioridades particulares de seus proprie
tários e fugindo ao permanente controle_familiar. 

Há uma perfeita sintonia entre o que foi decidído pela 
Secretaria Especial de Política EconómiGa da Comissão de 
Valores Mobiliários, no Plano Diretor do Mercado de Capi
tais, e o projeto por mim apresentado, pois esta é a única 
saída que temos para capitalizar ·o mercado de capitais do 
País. ___ _ 

Espero, Sr. Presidente, que esse projeto de lei seja apro
vado nesta Casa __ e venha a ser sancionado pelo Presidente 
da República, pois dessa forma estaremos dando a nossa con
tribuição para aperfeiçoar uma importante coluna de susten
tação da nossa economi<;1 e contrilJujndo também para conso
lidar um novo padrão de desenyqlv_imento empresarial. 

O assunto é relevante e deve merecer do Legislativo a 
atenção devida para estarmos, sempre, em sintonia com_ as 
aspiraç-ões da sociedade brasilçira, de onde emana o nosso 
mandato, através do _voto livre e secreto. · 

A nossa expectativa é de que, dentro de çlo_is anos, a 
contar da data de entrada em vigor da nova lei, possamos 
ter, no Brasil, implantadas as novas condições de partiCipação 
acionária e, a partir daí, tenhamos empresas melhores admi
nistradas e mais renláveis. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

·.o SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. -

- ·O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
n..seguinte discurso.)-:---:- ~-r. Presidente, Srs. ~enadores, acabo 
de receber carta do Reverefldo Miguel Naccarato, SJ, através 
da qual me encaminha artigo de sua lavra, em que tece coriside
rações sobre o projeto de lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

Realça o nobre sacerçl_ote e eminente educador, diante 
da perspectiva da aprovação rápida do projeto; ciue "se a 

-lentidão é censurável, vale lembrar o adágio de que a pressa 
é inimiga da perfeição". 

Apresenta algumas considerações relativamente a esse 
projeto, consideraÇões que julgo pertinentes. 

~a visão do sacerdote, a Lei n9 4.024, de 20 de dezembro 
de 1961, con-ecta-Se Inelhor com a _Constituição de 1988 do 
ponto de vista da liberdade. · ~ --

"A Constituinte_ absorveu o gÍ"ito de lib~rdade que assq
mou da sociedade brasileira nas grandes man_ifestações de 
rua. O novo texto co~~~itucional e~prime ·com· muita ênfase 
·os anseios populares, a defesa da liberdade, a garantia· dos 
direitos fundamentais do cidadão." 

--0 texto constitucional, ~ob o ponto de vista constitu
cional, preserva a liberdade de iniciativa (art. 209), encerrando 
o exercício dessa liberdade entre duas COJ:!dições: o cumpri
mento das normas ger~is e a a~t_o!"i;zação e avaliação da quali-
dade da educação. - -

Afirma--o sacerdote que "o projeto da LDB em trânsito 
no Con:gres·so perde-se em minúcias e tenta, aqui e acolá, 
amarrar a livre iniciativa, cOntiolá-l_~_com demasiadas balizas", 
prejudicando o propósito de alcançar a qualida_de _de- ensino·. 

~x.. Presidente e Srs. Senadores, agradeço a cOlaboração 
do Padre Miguel Naccarato e alio-meâs suas preocupações 
no sentido de que a nova Lei de Diretrlzes da Educação Nacio
nal necessita de mudanças consideráveis, para adaptar-se aos 
tempos, responder aos anseios da Nação que quer ensino 
para ~odos e de boa qualidade, preparando o Brasil para o 
futuro. - - -

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Qmcedo a 
_Palavra ao nobre Senador José Eduardo. . . - . 

. O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Pre~1dente, Srs. Senadores, uma sociedade 
~oderna, baseada na liberdade de iniciativã~ e:ifpiCsSão e opi
mão, é composta, f~ndamentalmente, de cidadãos e não de 
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clientes, compradores, fregueses, contribuírifeS O!J. prestamis~ 
tas. A cidadania é uina-conquista da modernid~de. Por ela 
lutaram jacobinos e girondinos da Revolução Francesa e os 
pais fundadores da Revolução Americana. Muito sangue cor~ 
reu para que ela se firmasse em solo britânico, sob a égide 
de uma antiga e consolidada monarquia parlamentar. Mas 
não se trata de um luxo de sociedades prósperas nem de 
uma exclusividade de algum sistema de governo. A cídadania 
deve assegurar o direito de todos, pobres e ricos, moriarquistas 
e republicanos, parlamentaristas e presidencialistas. 

No caso brasileiro, a cidadani~ é uina prioridade absOluta. 
Infelizmente, após ter sido uma espécie de campo de experi
mentação de praticamente todos os regimes e sístein.as de 
governo·, tendo passado pela Monarquia absolutista e pelo 
Império parlamentarista, pela República presidencialista e 
também pelo parlamentarismo republicano, além de _regimes 
autoritários de, pelo menos, dois gêneros, o brasileiro ainda 
é um cidadão de segunda classe dentro de seu próprio território 
nacional. A triste verdade é que o brasileiro trocou os direitos 
elementares da cidadania pela concessão da não-obrigatorie
dade do cumprimento de seus deveres. Ao contrário disso, 
cidadania sig-nifica direitos inalienáveis e deveres irrecusáveis. 

Pessoalmente, acredito que o problema da cidadania está 
no cerne da crise brasileira. Por isso, estou- partiCipando do 
seminário Brasileiro: Cida·d-ão?, que está sendo organizado 
pela Associação Cultural Avelino A. Vieira, em Curitiba. 
Na última segunda-feira, tive a oportunidade de acompanhar, 
com interesse, a palestra de abertura do evento, por conta 
do antropólogo Roberto da Matta, atualment~ professor do 
Kellog Institute, em Notre Dame, Indiana, nos Estados Uni
dos. Primeiro- conferencista de um elenco que inclui ainda 
os empresários Antônio Ermírio de Moraes e José Mip.dlin, 
o líder sindical Luiz António Medeiros, o historiador José 
Murilo de Carvalho, o cientiSta político Francisco Weffort 
e o antropólogo Gilberto Velho, além de mim mesmo, o pro
fessor Roberto da Matta abordou os importantes temas do 
nepotismo, do paternalismo e do clientelismo no ambiente 
político e social brasileiro. 

Concordo com o autor de "Carnavais, Malandros e He
róis" em vários po~toS âe Sua exposiÇão. Como ele, desconfio 
dos milagreiras que pregam a necessidade de mudanças rápi
das e radicais nos sistemas de organização política, _econômi~a 
e social vigerites no Brasil. Mudar é muito complicado,_requer 
tempo e paciência. A pressa, como diz o povo, é inimiga 
da perfeição. Garantir mudanças violentas em curtos prazos 
é exercer um tipo de charlatanice política muito -enganosa 
e perigosa num país que vive uma ·sitUàçãO delicada como 
á: nossa, atualmente. 

Todos somos testemunhas dos estragos provocados_ na 
credibilidade da classe política pelas promessas de modifi: 
cações estruturais da sociedade brasileira, que terminam se 
transformando em verdadeiros tiros na água. Em 1984, a so~
dade foi convocada às ruas, e exigiu em coro as eleições _diretas 
presidenciais, como se fosse a solução_para ~dos os problemas 
brasileiros. Os mais conscientes já sabiam não ser possível 
resolver os graves problemas estruturais_ da sociecl~de brasi
leira apenas com uma. eleição direta para presidente. Mas 
a maioria da população acreditou na mensagem vendida, e 
hoje só pode se sentir lograda, ao perceber que o simples 
fato de votar num homem para presidente não res(!lve se1,1s 
problemas cotidianos. __ - _ 

Depois, o PMD-B, o maior partido político do País, saído 
das grandes lutas da resistência civil contra o re~ime autorjtário 

fecnocrático-militar, expôs, na feira das ilusões e das vaidades 
da política nacional, produto novo e ainda mais atra~nte, 
a As.s.embléía Nacional Constituinte. Na verdade, nem sequer 
foi convocada, como deveria ter sido, uma Assembléia Nacio
nal Constituinte, com a tarefa específica de redigir o pacto 
político nacional, ou seja, a Constituição da República. Mas 
<Ygtlipo nõ pOder sentiu-se suficientellieiite foite e prestigiãdo 
para dar poderes constituintes ao COngresso Nacional regular, 
eleito dentro _dos critérios tradicionais do sistema eleitoral 
brasileiro e fiel a seus defeitos congênitos, depois transfor
mados em aleijões constitucionais, tãis comO o voto propor
cional e as bancadas desproporcionais dos estados federados. 

O-nobre Senador Ronan Tito reconheceu, em honroso 
aparte a discurso feito por mim da tribuna desta Casa, ter 

· sido a Constituição vigente produto de um momento emocio
nal específico, qual seja o desabamento tardio do reg_ime c_t~to
ritário tecnocrático-militar, em cujo bojo foi forjada a Nova 
República. Quiseram também os maus lados do destino que 
o texto constitucional em vigor tivesse sido preparado antes 
da queda do Muro de Berlim, símbolo factual do fracasso 
dos preconceitos do socialismo científico e do nacionalismo 
·vesgo, modismos dos anos 50 e 60, consagrados na forma 
da letra constitucional neste distante trópico. 

Agora, fala~se em parlamentarismo no mesmo tom -em
pregado no passado em relação âs diretas presidenciais e â 
elaboração da Constituição. Na condição de brasileiro respon
sável, não posso assistir, passivamente, a essa discussão, Iem~ 
brando aos nobres senadores, que comungam dos belos ideais 
democráticos parlamentaristas! não serem de pouca monta 
os riscos da_ eventual desilusão, a ser provocada pela mera 
modificação do sistema de governo, que, certamente não pro
vocará as mudanças desejadas pela maioria da sociedade brasi
leira. 

Faço coro às palavras do antropólogo Roberto da Matta, 
na última segunda-feira, na abertura do seminário Brasileiro: 
Cidadão?, em Curitiba, alertando para a necessidade de se 
discutir, com a mente e o coração abertos, os graves problemas 

- do sistema eleitoral brasileiro e as profundas injustiças do 
atual sistema tributário, à luz de deficiências estruturais das 
quai~ ainda não nos livramos. 

Insisto_na idéia de que o fundamental não é experimentar 
mais um sistema de governo~ mas procurar um sistema de 
eleição das pessoas responsáveis pela gerência política nacio
nal mais adequado à realidade e mais capaz de reproduzir 
o desejo majoritário da sociedade nacional. Insisto, também, 
na necessidade de dótar o brasileh:o_ .de seu status de cidadão 
de primeira classe, com direitos inalienáveis e deveres irrecusá
veis. Sem _isso, será impossível se chegar a uma sociedade 
politicamente justa nem econoniicarfieiite pr6spera. 

O mundo novo, da Terceira Revolução Industrial, não 
admite mais os _obstáculos pérmanentes à adoção da cidadania 
como norma nas relações políticas, económiCas e sociais, tais 
COfiO O_ COrporativismo malsão, O nepotismo excludente, O 

cli~ntelismo desavergonhado e o paternalismo retrógrado, vi
gentes no Brasil e, desafortunadamente, hoje consagrados 
c:orno princípios constitucionais. Urge conquistar.~{ cidadania; 
antes que a ·miséria avassale os brasileiros, num mundo mar
cado pela eficiência e pela competitividade impessoal, no qual 
vivemos, mas ainda não estamos inseridos: - - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao-nobre Senador Albano Franco. 
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O SR- ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores!_ normal
mente, uma visita a um Pafs é oportunidade para contatos 
e possíveis ações concretas no futuro. 

De forma contrária, cumpro a obrigação honrosa de rela
tar a viagem que fiz a Israel, entre 14 e 19 de julho do corrente, 
pelo significado da me_sma e Pelos result~dos que se e_spera 
atingir. 

Como Presidente da Confederação Nacional da Ip.dústria, 
na companhia de Direitores do Senai, fui viSitar Israel com 
o propósitO de apoiar as ações que: o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial vem desenvolvendo, no sentido de 
modernizar-se, via absorção de novas tecnologias, para tanto, 
esforços têm sido aplicados, buscando selecionar parceiros 
internacionais que estejam aptos e dispostos a trabalharcoope~ 
rativamente c-om o Senai. 

Desde há alguns anos, o intercâmbio iniciado foi crescen
do, de sorte que, hoje, a CNI e o Senai são-acreditados pelo 
governo e por empresas israelenses, pela seriedade e pelos 
resultados concretos de programas acertados entre a parte 
brasileira e instituiçõeS de Israel, conceituados internacional
mente na geração e transferência de tecnologias avançadas. 

Ora, o Brasil vem realizando um grande e_sforço para 
modernizar seu parque industrial, melhorando a qualidade 
de seus produtos, como um dos requisitos básicos para ter 
competitividade, não só no mercado infemo como no mercado 
externo. · 

A qualidade que se busca é dependente de inúmeras-variá
veis, das quais destaco duas: a qualidade dos recursos humanos 
e a informática aplicada a equipamentos e a processos indus
triais. 

O Senai que eStá ·prestes â Completar ciitqüenta anos 
de relevantes serviços ao Brasil, ampliando, atualizando e 
diversificando as modalidades de formação profissional, sem
pre dedicou especial atenção ao desenvolvimento de seus pró
prios recursos humanos, na crença de dispor de pessoal compe
tente para acompanhar as rápidas mudanças que se observam 
nas indústrias, ditadas, em grande parte, pelo avanço das 
pesquisas cienti1icas e tecnológicas. 

Por outro lado, a instituição, a parti:r dos anos 80,lbfiou 
um amplo processo de modernização, tendo consciência que 
ela, em verdade, não poderia ser fe~ta sem a informática e 
os equipamentos, processos e formas de gestão -e ela vincu
lados. 

Internamente, o Senai e a CNI têm desenvolvido projetas 
de cooperação com universidades, institUtos de pesquisa e 
empresas, com o objetivo de absorver novas tecnologias que 
elevem o nível dos programas de formação profissional. 

Externamente, têm sido selecionados países e instituições 
capazes de transferir tecnologias adequadas e coerentes com 
os objetivos_ aprovados pelo Conselho Nacional do Senai, que 
tenho a honra de presidir. 

Este panorama geral que esbocei, vale como quadro de 
referência para explicar o motivo de minha ida a Israel. 

Cumprimos, eu e os diretores do Senai que me acompa
nhavam, um extenso e bem preparado programa de visitas, 
como às instalações fabris da Degem Sy_stems Ltda., à Asso
Biação das Indústrias de Israel, à Escola de Engenharia Opefa
cional da Universidade de Tel-Aviv, ao Parlamento de Israel 
e as fábricas de Jerusalém, Nazaré e Jafa. · · 

O que vimos, na companhia de vários dirigentes e especia~ 
listas israelenses- dentre outros, o Sr. Yossi Liune, Diretor 
do Departamento de Relações com o Brasil do Ministério 

de Relações Exteriores de _Israel, demonstrou o notável avan-_ 
ço dos israelenses em produção industrial apoiada em tecno
logia de ponta. 

Mais importante que est~ constatação, fit_?u-~lar? o espf~ 
rito de cordialidade_, de gentileza e de deferenc1a para co~ 
o· Brasil_ e - orgulho-me de dizê-lo, com relação ao_ Sena1 
e à Confederação Nacional da Indústria. 

- - c~omo -resuhido de ent-etidimentos que venham se proces
sando entre representantes do Senai e de organismos israe-_ 
Jenses, assinei o acordo de intercâmbio cooperativo. 

O objeto do acordo, que vigorará até 31 dezembro de 
1994, podendo ser prorrogado, diz bem do alcance pretendido: 

-desenvolver e melhorar a competência técníCa e ge
rencial para facilitar a absorção de novas tecnologias em 
ger~ e da _informática eni particUlar, a: serviço da forma
çãO-de iecilrsos-humanos do Sena:i~-

- iptroduzir sistemãS e pi'ográinfS-eSpec1fiCÓS Y6ltad_Os 
para a tecnologia de ponta, a fim de gerar e produzir 
projetas que proporcionem respostas às necessidades da 
indú_stria do País; 

-aplicar os conhecimentos cil~ntífico_s e teCnológicos 
da informática eduCãCiODal que permitam desenvolver 
-projetas para a formação nas áreas de automação e con
trole de processos industriais. 

· ·AcreditO que á' acOrdo- setá jmplementado na fntegra, 
com resultados muito positivOs para -6Senai, que os transferirá 
pai-a as indústrias brasileiras, sob a forma de preparação de 
pes_~oal, assistência técnica, tecnOlógica --e gerencial, como, 
de -resto, tem sido habitual à instituição. 

Esta fofma de cooperação para transferência de tecno
logia, é uma das maneiras pela qual a CNI e o Senaí se aplicam 
para contribuir com as indústrias brasileiras, no sentido de 
somar esforços para a melhoria da qualidade dos processos 
e dos produtos, uma das etapas para elevar a eficácia e a 
competitividade de nosso parque fabril. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro resultado da visita 
foi a assinatura ~de corivêhio entre a CNI e a Cónfed"erãção 
das Indústrias de Israel visando a execução de amplo intercâm
bio- de CoOperação, que possibilitará o desenvolvimento de 
vários pr'ojetOS. como jóint ventures e investimentos no Brasil, 
em setores selecionados dentre os potencialmente suscetíveis 
de ampliar sua qllifídade e competitividade. - . _ 

D B-rasil que aspira à modernidade com justiça social, 
lutando para diminuir os desequilíbrios regionais, preparando 
maiores e melhores parcelas de nossa população para que 
exerÇam- na -plenitude os seus direitos de cidadania; é um 
País que necessita trabalhar muito e permanentemente os fru
tos desté trabal~o precisam ~er distribuídos com eqüidade, 
sem O ·que poderá resultar o crescimento ecotiômico sem o 
desenvolvimento social, caminho que nos afastará mais ainda 
do Prímefro Murido. Queremos ser uma nação moderna, com 
respeito· as nossas tradições e a nossa História, com a elevação 
da -qualidade de vida de nossos irmãos. _ 

Para tanto, cada um de nós, cada instituição a que pe[t_en
çam6s deve eStar ·slntOnliada" corri os anseios-populares, com 
as nossas possibilidades de enfrentar desafios, com ds avançbs 
na legislação que trate do social, com a modernização que 
ocorre no exterior e dentro de nossas fronteiras, para canalizar 
o que serve em beneffcio do nosso crescimento com desenvol-_ 
Viinento. - - -- -- - - -. -
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Buscaremos parceiros honestos e competentes pãra 
acelerar nosso avanço· para· c,- futuro de tempos melhores, 
mais cordiais. -

Com tal propósito;-que é também o da CNI e o do Senai, 
relatei o resultado de minha visita a Israel, registrando meus 
agradecimentos a todos os que, lá e aqui no Brasil, possibi
litaram a concretização de mais um passo pata elevar a quali
dade da formação profissio·nã.I do trabalhador brasileiro e para 
aumentar a produtividade de nossas indústrias. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra ao ·nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR - (PMtiB - BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)-Sr. Pn!Sidente, Srs. Senadores, aBaliia 
e o Brasil sofreram duas irreparáveis perdas ontem: a ex-De
putada Abigail Feitosae o ex-Deputado Estadual Nelson Da-
vid Ribeiro. _ - - -

Já com saudade, quero reverenciar a memdl-i:.l da desta-' 
cada Parlamentar Abigail Feitosa, tão precocemente arreba
tada de nosso convívio-. 

De fiime caráter, leal, generosa, seduzia-a a política como 
um meio de atuar contra as desigualdades_~sociais. Tev~ desta
cada participação como õpóSitora· ao regiírie militar;-quando 
coordenou o movimento das mulheres do MDB. Médiç_a, de 
1980 a 1982; fofViCe-Presidênta da As5ociação_B3iana de Me
dicina. Ein 1982 for eleita _p~putada Estadual e presidiu a 
Comissão de Sa.lde da Assembléia Legislativa da Bahia. Tra
balhou na estruturação da Comissão Nacional dqs_ Direitos 
da Mulher, em 1985. Elegeu-s_e _Deputada ConstituiJ!,te e_m 
1986. Seu brilhantismo, a influência sobre os _que com ela 
conviviam, seU inconfonniSm-o e amor à' causã. dos trabalha
dores, levaram-na a_ merecer nota .. 10'' do DIAP. Ingressa 
no PSB em 1988, partido que presidiu na Bahia e pelo qúal 
concorreu à Prefeitura de Salvador, no mesmo ano. A Bahia 
sente-se envaidecida por ter contribuído para o País atrayés 
da Eminente Abigail. Airi.da neste ano, fruto de seu trabalho 
e empenho, nosso estado recebe duas impo-rtantes obras: o 
Hospital Regional de Santo António de Jes_us e a_Escola de 
Pesca de Valença, a segunda do Brasil. Emocionado, meu 
apreço à sua lembrança que nos ani_n-ta no propósitO de conse
guir ajustiço~ :::ocial. 

Nelson David Ribeiro exerceu sucessivamente_, o man-
dato na Assembléia Estadual,de 1951 até 19';'1. Sua inclinação 
pará. a Vdã. pública revelou-se desde '?S tempos de estudante, 
quando foi Presidente do Diretório Estudantil da Faculdade 
de Medicina da Universidade da Bahia. Homem de decisão, 

· firmeza, deixa a marca de seu tãlento. Criou a Caixa de Previ
dência dos Parlamentares e foi seu presidente por vários .afióS. 
Na política, como dizia Carlos Drummond de Andrade, é 
onde mais podem ser evidenciados os traços positivos ou nega
tivos de uma personalidade. E em Nelson David sempre o 
lado positivo ofuscou o -outro. - ---

Minha homenagem ao inesquecível amigo.-_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadõres, acaba
mos de receber da Câmara Municipal de Tabatinga-AM, ofício 
circular em que o seu Presidente, Vere~dor Raimundo Nonato 
Batista de Sousa, elença uma série de graves denúncias e 
justas reivindicações da comunidade local e regional, para 

as quais solicita o nos~_o apoio como- representante do eStado 
no Senado FederaL Em anexo, acompanham o ofício cópias 
de relatórios_ e corresp<Jiidências referentes a cada assunto 
relacionado. 

O primeiro item, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz re~
peito à pesca indiscriMinada e pre-datória praticada na região, 
bem como ao seu contrabando para a Colômbia. A situação 
é grave, porque esse abuso vem sendo_cometido por equipes 
de profissionais, dui'ante 24 horas por dia, com uso de _equipa
meritoS -de pesca· proibidos por lei. A ação nefastã desses 
predadores não poupa sequer os lagos da região, os viveir_os 
naturais que vinham garantindo, até aqui, a reprodução e 
a preservação das espécies. 

O -prOduto dessa atividade ilegal é clandestinamente 
tr~Q.sportado para a cidade de Letícia, na Colômbia, Pafa 
ser exportado. A escassez de peixes, que já é um fato, está 
obrigando as populações ribeirinhas, que têm no pescado sua 
principal fonte de alimentos, a migrarem para aS cidades em 
busca de sobrevivênciã. Os_ grupos de profissioriã.ís -cta: pesca 
predatória já invadiram até- mesmO a reserva indígena dos 
índioS Ticuna:s; CujO Conselho Region~l acaba de dirigi~ Um 
-patéticO apelo à Câmara Municipal de Tabatinga, solicitaJ;Ido 
providências. 

Como segundo ponto, o documento do Legislativo local 
destaca o estado ~e calamidade em que se encontra o forneci~ 
~menta de energia elétrica -na sede do município. O pã.rque 
gerador de Tabatinga, constituído de motores a óleo diesel, 
obsoletos e de vida útil inteiramente ultrapassada, há muito 
não atende mais às necessidades da região, além de_ deixar, 
freqüentemente, a sede do munidpio totalmente ãs escuras, 
com graves prejuízos para a comuriídade. Nem mesmo um 
conserto eventual de todas as máquinas resolveria o problema 
da escassez de energia naquela região. 

-Além disso, a criação de uma Zona de Livre Comércio 
em Tabatinga e a perspectiva da instalação de um posto da 
Suframa naquele município, tomam ·mais do que imperioSa 
a necessidade de investimentos em infra-estrutura na cidade, 
a começar do setor elétrico. E Como se não-b;tstasse todo 
esse estado de coisa-s, existe- ainda a denúncia de- que a usina 
elétriCa da vizinha cidade colombiana de Letícia está poluindo 
com óleo diesel, águas territoriais brasileiras. 

Uma outra reivindicação do povo de Tabatinga é a conclu~ 
são da sua principal via urbana, a Avenida da Amizade, que 
faz a ligação internacional dessa cidade brasileira com a cidade 
colombiana de Letícia. Apenas um lado da pista foi concluído 
até agOra, com direito a festa de inauguração realizada em 
novembro do ano passado, com a presença do Presidente 
da República. 

Por sua localização, essa avenida está afeta à jurisdição 
federal, fazendo jus a verbas federais para-sua conélusão. 
E desde novembro de 1990 esses recursos não chegam. 

O Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga denun
cia -igualmeDte as precárias condições em que se encontra 
hoje o Projeto de Assentamento Urumutum, localizado no 
município. Pelo que se pode perceber, o assentamento vai 
_mal, proque vão mal as estradas e a assistência técnica aos 
produtores. Com as vias de acesso em total abandono, é impos
sível o escoamento da produção agrfcola. Por outro lado, 
a Emater-AM não conta, no local, com té-cnicos suficientes 
para atender aõs produtores ali instalados, o que pode simples
mente frustrar mais uma das poucas irtlcíãtiVaS- de reforma 
agrária neste País. 
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Ao mesmo tempo em que se faz essa denúncia, o repre
sentante do Legislativo local sugere ã Superintendência do 
Incra a instalação de uma representação desse 6rgãtfé1fi Taba
tinga, uma vez que o posto mais próximo localiza-se em Benja
min Constant, o que dificulta o cont_ato dos colonos com o 
Incra. 

Por fim, Sr. Presidente, o dncumentQ _refe:re-se a uma 
antiga aspiração do povo de Tabatinga: uma nova polítiCa
fiscal para a região, que Viabilize a criação da Zona de Livre 
Comé-rio rio município. Para esse fim, seriam necessárias duas 
medidas preliminares: a primeira, isenção completa e irrestrita 
do IMCS para a regia-o do Alto &olimóes; a segunda, amplia
ção do raio de ação da Zona de Livr:e Coméi.c:iO de Tabatinga, 
abrangendo todos os munjcípiOs qUe -compõem o Alto Soli
mões, permitindo assim a expansão do mercado de produtos 
importados via Tabatinga. 

Es_sas medidas teriam o mérito de propiciai' àquela sofrida 
e promissora região do meu estãdo a- sair da estagnação em 
que se encontra. · · 

Para terminar, Sr:Presidente e Srs. Senadoies, gOstaría
mos de que esse elenco de reiVinâicações e denúncias da Comu
nidade de Tabati!lga, das quais me Iaço hoje o porta-voz 
nesta Cãsa do CongressO Nacional, pudessem chamar a aten
ção dos órgãos estaduais e federais e atrair os recurs_os e 
as medidas que está a e:lÕ.gir a importância estratégica daquela 
região fronteiriça do território nacional! 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. Ma~~ Macíel. - -

O SR. MARCO.MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs~ Senad~n:;;s, a mitologia
romana abriga no Olimpo o deus Jano. Considerado o". pai 
dos deuses, tinha o poder de conhecer o passado e o futuro. 
Olmo deus do iníciO e do fim, das portas que se abrem e 
.se fecham, Jano é representado coro _duas faces cOntrapostas, 
uma olhando para trás e a outra para frente. 

A imagem de Jano ocorre-me a propósito da_-passagem 
do quadragésimo lmiversári() da Coordenação de Aperfeiçoa
mento de Pessoal Superior. Criada pelo gênio de Anísio Tei
xeira, a Capes, como é conhecida, vem prestando inestimável 
ajuda, no esforço de superação de nosso subdesenvolvimento. 
Graças a seu estímulo, vimos, nos anos 50, o aumento de 
instituições de nível superior no País e, nas décadas seguintes, 
alargando a trilha palmilhada, a implantação de cursos de 
pós-graduação e o conseqüente incremento da pesquisa. 

Tendo por objet_ivo priineiro e mais inlediato a ·melhor 
preperação do professor universitário, os cursos de pós-gra
duação mobilizam seus talentos na renovação do elemento 
humano, na formação de quadros capazes de levar a univer
sidade a cumprir suas duas funções básicas: o ensino e a pes~ 
quisa. 

O ensino-é a face de Jano que olha par trás. Ele transmite 
ãs novas gerações conhecimentos adquiridos ao longo da histó
ria do homem. 

A pesquisa olha para diante. Descobre trilhas n.ovas, des
venda mistérios,-amplia as fronteiras do saber. 

Impõe-se, pois, ver a universidade com olhos modernos. 
Em épocas paSsadas, quando o padrão básico de vida era 
salvaguardar o tradicional, cabia às escolas SJJ.periores conser
var e transimitir o patrimôno cultural do passado. Hoje, há 
clara consciência de que a universidade é parte de uma socie-

dade sujeita a transformações contínuas. Compete a ela não 
só refletir essas mudanças, mas também promovê-las. 

Eis, pois, o desafio: investir na sensibilidade e nas condi
ções para lograr uma pesquisa de alto gabarito científico, capaz 
Ue ~mpulsionar e acelerar o desenvOlvimento no campo cultu
ral, económicO e político do País. 
______ É esse o tr~balho que vem realizando, agora sob adireção 
da professora EuniCe.Durham,- a Capes. · · · 

E não foi" poroutra razão que~- ao festejar seu quadra
gésimo aniversário, a Capes pó de oferecer ao País um exemplo 
disSO: exibir um elevado número de profissionais formados 
para o ensino, o desenvolvitÍlentO da ciênciã e 'p-esquisa, atra
vés dO "Prêmio Anísio Teixe-ira ... 

--· Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 
Conta Aristóteles, em sua obra" A Retórica", que a espo

sa de Hieron, rei de Siracusa, certa vez perguntou ao poeta 
Simõnides o que valia mais: _ser rico_ ou s-er sábio_. '~~iço", 
respondeu õ poeta, "porque vejo os· sábioS estarem sempre 
batendo à porta dos ricos". _ _ _ _ _ 
. ;Hieron', ao 1he ser relatada a resposta-dada por Simó_nides 
à sua esposa, acreScentou: · · · ' · 

"- Bem, é verdade que os sábiO_s eni gúal-bã:tem à 
porta dos ricos, e que oS ricos não ~ba:te_m- à porta dos sábios; 
mas iSso é porque os sábios sabem o de que precisam. Se 
os ricos ilão pl'oCuram os-Sábios, "é--porque não- conhecem 
quais-São as suas necesidades." _ _ _ _ 

-Desnecessário grandê esforço para enteD.Ger--aonde quer 
chegar Aristõteles. Não Visa ele a enfreirtã.r o problema social 
da distribuição das riquezas, nem a abordar o comportamento 

-do riéo e -qo pobre. Deseja, istO sim, refletir sobre um ponto 
que, então como agora, revela-se crucial na história d"a hUma
nidade: a força do saber, combust_ivel que move o mun~o. 

·Uma nação que domine--o saber e a tecnologia em que 
sua civilização se assenta, será livre, autónoma, d-ona de seu 
"Pi'ó:PriC>âestino~ Daí a importância de investir em ciência ·e 
tecnologia. -

· É nesse contexto' que, dentro das solenidade_s_ do aniveJ:'
sãrio da C.apes, se reveste de esepcial significado a concessão 
do "Prêmio Anísio Teixeira" a seis estudiosos brasileiros, 
por terem contribuído para o desenvolvinitntO das iristltuições 
de ensino e pesquisa: Adib Jatene, Elon Lages de Lima, José 
SeiXas Lourenço, Paschoal Ernesto Américo· Senise, Roberto 
Cardoso de Oliveira e Lindolpho de Carvalho Dias. Durante 
a solenidade de entrega dos prêmios, realizada no Palácio 
do Planalto, sob a Presidência do Dr. Fernando Collor e coor~ 
de'nilda pelo MiniStro -Carlos Chiarem, falOu, em nome dos 
agraciadOS, o professor Lindolpho, cujo discurso leio a Seguir: 

- - - Em 11 de julho de 1991 
PRêMIO ANÍSIO TEIXEIRA -

Palavras de Llndolpho de Carvalho Dias 

-- "Exmo. Sr. Presidente da República,
Femando Collor_de Mello 
Exm.o5

• Srs. Ministros de Estado 
Exmos. Srs. Parlamentares 
Autoridades Presentes 
Minhas Senhores e Meus Senhores 
_Prezados Co_titpanheiros de Premiação 

--- Há- poucos dias fui surpreendido pela informação 
de que havia sido agraciado com o Prêmio Anísio Teixeira 
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e também pelo convite feito pela Dire"tOrã-Gerãl d~ Capes 
para que falasse nesta cerimónia em nome dos seis pre
miados 

Não posso deixar de extemar minha satisfação ao 
ser escolhido para tão grande honraria, que se faz maior, 
sobretudo, pelo fato de estar, nesse passõ, em companhia 
das mais ilustres, a saber: -
Professor Adib Domingos Jatene, um dos pioneiros em 
novas técnicas de cirurgia- caràíaca, -tendo Sido um dos 
responsáveis pelo desenvolvimento do Instituto de Car
diologia da USP. Ex-S~ctetário de Saúde do Estado de 
São Paulo, atualmente é o Diretor da Faculdade de Medi
cina da USP. 
Professor Elon Lages Lima, Diretor do Instituto de Mate
mática Pura e Aplicada e membro da Academia Brasileira 
de Ciências, é doS cientistas mâJs reJ>reséfifãtiVos'nà'peS~ 
quisa e ensino da Matemática no Brasil, -com destaqUe 
na produção de bibliografia mateniática de alto nível. 
Professor José Seixas Lourenço, um dos responsáveis pela 
criação do Núcleo de Ciências GeofísiCas e--Geológicas 
da Universidade do Pará, liderou o desenvolvimento des
ta área da ciência·na-quela universidade, da qual foi reitor. 
Professor Paschoal Ernesto Américo Senise, professor 
emérito da USP e membro da Academia Brasileira de 
Ciências, da qual foi Vice-Presidente, teve atuação desta
cada na criação e consolidação do Instituto de Química 
da USP, onde foT diretor. 
Professor Roberto Cardoso de Oliveira, espedalista em 
Antropologia Social, deixou marcada sua passagem pelas 
Universidades Federal do Rio de Janeiro, de Brasília 
e de Campinas, õnde deu início_ a cursos ~ ~grupoS de _ 
pesquisa em Antropologia Socia]. 

O Prêmio Anísío Teixeira foi institu(do' em 1981, 
pela Capes, sendo concedido, a partir de então, a cada 
cinco anos, "a personalidades brasileiras que tenham con
tribuído de forma relevante_ para o desenvolvimento e 
fortalecimento das instítuiç6es de ensino-_e pesquisa". 

Creio ser pr6pií0. observar, "DO qUe diz respeito a 
mim e, certamente, também a meus companheiros que 
recebenr~'1este -gaiaràãõ~ que --o- itO"Sso- eventual-sucesso--é 
certamente compartilhado por todos aqueles que nos aju
daram e nos apniaram na caminhada que nos trouxe a 
esta solenidade. O trabalho que leva ao desenvolvinlento 
de um programa ou à implan~ação d~ uma !nstituição 
nunca é solitáriO, mas sempre o resultado do esforço 
conjunto de pessoas dedicadas. 

Cabe pois, nesta ocasiã.o, agradecer àqueles que-, 
analisando as atividades nossas e de nossos inúmeros cola
boradores, nelas reconheceram mérito. 

Senhor Presidente, 
No dia de hoje comemoramos o 4& aniversário da 

criaçãp da Capes, ocorrida em 11~7-51. 
A Capes foi criada de forma mode_sta, como convém 

a uma instituição deste tipo, com a denominação de Cam
panha de Aperfeiçoam~n~~ de Pessoal de Ensino Supew 
rior. Como seu nome já indicava, o alvo da instituição 
era o do aprimoramento dos professores universitários. 

A Capes teve a fortuna de iniciar suas atividades 
com uma administração competente, que contou com no
mes como o de seu próprio criador e inspirador primeiro, 
Anísio Teixeira e com o talento do excepcional adminis~ 
trador que é Aimir de Castro, que tiveram a capacidade 
de consolidar a então jovem instituição no cumprimento 

de suas funções. Com o passar do tempo as administrações 
sucessivas mantiveram, em geral, o bom padrão original. 
Presentemente a tradição de boa administração foi con
servada na pessoa da professora Eunice Du~lam, que 
nãó tem medido esforços no sentido de reestruturar a 
instituição. . 

A atuação da Capes foi~ sem dúvida, de importância 
fund~menta_l para o desenvolvimento das itistituições de 
ensino superior na década dos 50, criando condições bási
cas para a implantação da pós-graduação no País nos 
anos 60. 

_ A pai1ir 9e 1964, em :ceconhecimento de seu sucesso, 
a Cãpes fOi Teestruturada e suas -funções ampliadas, fato 
este que se reflete na própria alteração de seu ~orne 
para "CoOrdeilã.çào de AperfeiçOamento de Pessoal -de 
Nível S_uperior", o qual se mantém até hoje, mas sua 
finalidade básica de orientar e coordenar as atividades 
relacionadas com o aperfeiço3me"iüo de pessoas de nível 
superior permaneceu. Nesse sentido concentrou esforços 
em prol do desenvolvimento e consolidação da pós-gra-

- __ duação nas i_nstituições_de ep.sino ::;,uperlor do Brasil, que_r 
na concessão de auxílios diretoS, qUer na manutenção 
sistemátiCa de um programa de bolsas para formação pós
graduada, tanto no País como no exterior. 

A partir de !Jleados da década de 70 veio a Capes 
--tornar-se a principal responsável pela formulação dos pla

nos nacion~i.s de Pós-Graduação até _que, nos dias de 
hoje, cabe a essa institui tambéin a respOnsabilidade pela 
coordenação dos mesmos. OS PIMos Nacionais de pós
graduação, desenvolvidos com a colaboração das dema~s 
agências atuantes na área, têm servido de referencial bási
co para o estabelecimento-da política geral de aprimora
mento de pessoal graduado pelas instituições de ensino 
superior brasileiras. 

Ainda dentro de sua atuação na área da pós-gra
dUação, dese.nvolveu a Capes importantíssimo programa 
de avaliação das instituiçóes que se dedicam_ a éssa ati vida
de, que resultou no principal referencial utilizado não 
~~~~ p_eJa ªg~ncia 9o governo,_ C01p9 ~am_Qém_ pel;:i pró:. 
prias instituiçõ.es e pelos alunos interessados_em escolher 
seus futuros cursos. · · - - - - · -- · -

-Cabe, firialmente, salientar que a atuação da Capes 
não se restringiu apenas à pós-graduação. OS piogramas 
dessa instituição cobrem as diversas áreas de aperfeiçoa
mento de pessoal de nível superior desde a formação 
de graduandos até os projetos de pós·doutorado. Acres
cente~se o apoio ãs bibliotecas, aos projeto~ de apoio 
à infra-estrutura das instituições e a cooperação co_ni enti

. dades estrangeiras, isto para dar algUns exemPlos. 
Assim, Senhor Presidente, tem VOssa Excelência 

uma visão geral, embora breve, de uma instituição exem
plar; rara em nosso País, ainda não muito afeita ao tespei.: 
to às tradições de culto à qualidade. Ao que estamos 
informados é desejo de Vossa Excelência dar à CaPes 
maior autonomia e flexibilidade em observância destas 
tradições, reestruturando-a de modo a melhor atender 
seus altos objetivos, aliás em consonância com o progra
ma de governo ressaltado por Vossa Excelência. Para 
aqueles como nós, que têm acompanhado o desenvol
vimento dessa instituição, a efetivação e tais medidas 
constituiriam ação apropriada ãs comemorações dos 40 
anos de vida da Capes." 



4940 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO CONGI!.ESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1991 

Suas palavras são um testemunho de apreço às atividades 
desenvolvidas pelo Capes e uma manifestação de con:6ança 
em nosso futuro. 

o-·srasil pode e deve investir no saber. A modernidade 
a que aspira o Presidente Collor tem seu ponto de partida 
na educação, na pesquisa, no domínio das m_odernas tecno
logias. 

E o Ministro Carlos_ Ch_iarelli - executO!- na área de 
Educação dessas diretrizes -:- conhece bem o _9-e~_af~q- que 
se lhe impõe: investir na sensibilidade e nas condJções para 
lograr uma pesquisa de alto gabarito científico, cap-az de impul
sionar e acelerar o desenvolvimento harmôp.ico des~ ~ars. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Concluo, reiterando minha ceqeza de que ci nosso cami

nho está traçado. Iluminemo-no com as luzes do saber. Só 
assim o Brasil será o dqno de seQl_destino, don9 de seu paSsado 
e futuro, capaz de abrir e fechar as portas d~ f~l~cidade e 
o bem-estar de seu povo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerfãr a pfes'ente SCssc';.;, 
designando para a ·ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

. N• 50, DE 1987 . 

Discussão, em turno suPlementar, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 50, de 1987 (n• 171/87, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobte a 
padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produ
ção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão 
Intersetorial de Bebidas e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 241, de 1991, da Comissão- Diretora, 
oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) ,-- Está encer-
rada a sessão. --

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutoS) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 20, DE 1991 

Dispõe sobre a remuneração dos senadores. 

A Comissão Diretora elo S~1;1ado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e com base nO art. 79 do Decreto Legis

--lativo n9 64, de 1990, resolve: ----'""' 
Art. 1» Aplicam-se à atual remUneração dos senadores 

o .disposto no art. 19 da Resolução n<.> 21, de 1991, e, a partir 
de 1<.> de julho de 1991, o coeficiente previsto no art. 1», § 
1", da Reso_lução n,. 35, de 1991, observado .o disposto no 
art_. 3c;o cl;t. mesma resolução. 

Art. zo Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação. . _ 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 15 de agosto de 1991. 

MaiirO Benevides - Alexandre Costa - Carlos De'Carli -
Dirceu Carneiro - Racbid Saldanha Derzi - Iram Saraiva 
.,-- )le!li V eras - Meira Filho. 

A. TO DA. COMISSÃO DIRETORA 
N• 21, DE 1991 

· Regulamenta a Resolução n• 35, de 1991 

-A-Comissão_ Dire~ora do s_enado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar e de acordo com os 
artigos. H da Resolução n• 87, de 1989, e 5• da Resolução 
n9 35, de 1~91, resolve: 

Art. 19 Os valores de vencimentos e de gratificações 
de função dos servidores do Senado Federal, bem como os 
fatores de ajuste a que se refere o art. 11 da Resolução nc;o 
87, de 15 de dezembro de 1989, passam a ser os constantes 
nos anexos de I a VI deste ato. 

Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publica
ç~o; com efeitos financeiros à partir de 1• de julho de 1991. 

Art. 3~ Revogam-se as dispoSições em Con:ttário. 
Sala da Comissão Diretora, 15 de agosto de 1991. -

Mauro Benevides - Alexandre Costa - Caríos De'Carli -
Dirceu Carneiro - Racbid Saldanha Derzl - Iram Saraiva 
- Beni V eras - Meira Filho. 



Agosto de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A N E X O I ~ CARGOS DE PROVIMENTO ErCTIVO 

(Ato da Comissão Oiretora no 021 , de 1~91) 

Sexta-feira 16 4941 

CA1EGOIUA fUNCIONAL CLASSE PADIU\0 VEt~CH<EIHO (C r,) I 

III 583.119.62 
ESPECIAL II 566.878,31 

I 551.089,84 I 
Analist{l Legislativo VI 535.741,08 ' 

' i 
(Nive1 SlJper ior) v 520.819, 61! ' I 111 IV 506.313,76 I 

III 492.211' 90 ' ' 

!I 478.502,77 

\:t I 465.175,66 
.. 

~I 
VI 452.219,68 .. 

. -

) r) v 439.624,48 

~~- i!!! IV· 427.3so;oz 
III 415.476,58 

II 403.904,78 
I 392.655,56 

IV 381.719,05 
311 III 371.087' 60 

II 360.752,30 
I 350.704,51 

II-I 230.951,50 
ESPECIAL II 224.647,57 

Técnico Legislativo I 218.347,81 
(Nível Médio - 22 Grau) 

IV 205.756,33 
111 III 199.455,05 

II 193.161,56 -

I 186. 864_,_62 

IV 174.261,34 
2l!l III 167.967,26 

Auxiliar Legislativo II 161.668,93 
(Nive1 Básico - 12 Grau) l i:;:;,365,34 

III 142.772,09 
3D II 136.470,28 

I . 130.166,99 



4942 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Agosto de 1991 

A N E X O II CARGOS ISOLADOS DE 

PROVIMENTO EFETIVO 

(Ato da Comiss~o Díretora n2 • u21, de 1991) 

CARGO NlVEL VENCIMENTO (Cr$) 

Díretor - DAS-6 1.333.321,66 

Diretor DAS-5 1.145.167,15 

Diretor DAS-4 983.060,14 

1 Diretor DAS-3 843.629,90 

I Assessor Legislativo- DAS-3 843.629;90 

A N E X O I I I CARGOS COMISSIONfiOOS 

(Ato da Comissão Diretora nº 021 , de 1991). 

NlVEL VENCIMENTO REPRESENTAÇAO RETRIBULÇAO! 
Cr$ % Cr$ Cr$ 

-

DAS-6 316.112,40 90 284.501,16 600.61.3' 56 

UAS-5 273.046,80 85 232.089,78 505.136' 58 

DAS-4 235.454,40 80 188.363,52 423.817,92 

DAS-3 199.818,00 7.5 149.863,50 349.681,50 
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A N E X O I V 

(Ato da Comissão Diretora nº 021 , de 1991) 

CARGOS COMISSIONADOS DE ASSESSORAHENTO TECNICO E 

SECRETARIADO PARLAMENTAR 

(Art. 243, § 2º, da Lei 8.112/90; Res. 130, de 1980; e 

Atos da Comissão Diretora nQ 12/78 e 62/87) 
. 

' 
. DENOt.UNAÇIIO REGIME VEI'l:II-ENTO REPRESENTAÇAO Rt.IRIBlJIÇi·iO 

JURIDICO Cr$ % Cr$ Cr$ 

Assessor +écnico Lei 8.112/90 199.818,00 75 149.863,50. 349.68),50 

Assessor Técnico C.L.T. 199.818,00 75 149.863,50 349.681,50 

Secret.Par1amentar Lei 8.112/90 147.180,00 60 88.308,00 235.488,00 

Secret.Par1amentar C.L.T. 427.380,02 - - 427.380,02 

A N E X O v FUNÇOES GRATIFICAUAS 

(Ato da Comissão Diretora nº 021 , de 1991) 

SlMBOLO VALOR (Cr$) 

FG-1 288.963,97 

FG;_2 211.9o6;a8 

FG-3 154.113,97 

FG-4 115.585' 54 

Representação de Gabinete 104.026,99 

I 
I 

I 

I 
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A N E X O V I .FATORES DE AJUSTE 

(Ato da Comissão Diretora nQ 021, de 1991) 

L Dcupante.s de cargos de provimento efeU v o: 

Fator único = 1.00 

2. ·ocupantes-de cargos isolados de provimento efetivo a que se 
refere. o Anexo V da Resolução na 87, ~e 15.12.89: 

Fato r· único =--1. 00 

3. Ocupantes de cargos, em comissão, do Grupo Direção e Asses 
soramento Superiores: 

Não Optantes Optantes 

DAS~3 = 6.69 DAS-3 1.45 
DAS-4 = 6.55 DAS-4 = 1.83 

DAS~5 = 6.54 DAS-5 = 2.27 
DAS•6 = 6_~53,0, DAS-6 = -2.78 

4. Ocupantes de cargo~, em comissão, de assessoramento técnico 
e secretariado parlamentar: 

Assessor Técnico (Lei 8.112/90 e CLT) 
Secretário Parlamentar (lei 8.112/90) 
Secretário Parlamentar (CLT) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 631, DE 1991 

= 6. 69 
= 4.21 

= 1.00 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 632, DE 1991 

. 

O Presidente do .Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e, de acordo com-a delegação de competência 
que lhe foi autorgada pelo Ato n~'12, de 1983, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, resolve: 

O presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e, de acordo com a delegação de competência 
que lhe foi autorgada pelo Ato n"'12, de 1983, da Comissão 
Diretota do Sen;:tdq Federal, resolve: _ 

Nomear o Doutpr José Passos Pórto para a·função de 
Membro do ConselhO de Supervisão do CEGRAF, prevista 
no artigo 513, da Resolução n"' 58, de_l972 e_sl,i:as alterações. 

Senado Federal, 15 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
Benevides. Presidente do Senado Federal_. 

Nomear o DoutOr-Antônio Mende!S Canale para a função 
de Membro do Conselho de Supervisão do CEGRAF, prevista 
no artigo 513, da Resolução n"' 58, de _1972 e suas alterações. 

Senado Federal, 15 de agosto de 1991. - Sen;tdor Mauro 
Benevldes~_E'r.~sid~nte do Senado Federal. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 633, DE 1991 

O presidente do Senado Federal, no uso das suas aÚÚ:mi
ções regimentais e, de acordo com a delegação de _con:-,petência 
que lhe foi autorgada pelo Ato n•12, de !983, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, resolve: 

Nomear o Doutor José de Ribamar Duarte Mourão, para 
a função de Membro do Conselho de Supervisão do CE
GRAF, prevista no artigo 513, da Resolução n' 58, de 1972 
e suas alterações. 

Senado Federal, 15 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 634, DE 1991 

O presidente d() Senado Federai,_ nÕ uso das suas atr:rbui
ções regimentais e, de aco-rdo com a delegação de competência 
que lhe foi autorgada pelo Ato n•12, de !983, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, resolve: 

Nomear o Doutor Rubem Martins Amorese, para a fun
ção de Membro do Conselho de Supervisão do CEGRAF, 
prevista no artigo 513, da Resolução n9 58, áe 1972 e suas 
alterações. 

Senado Federal, 15 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 635, DE 1991 

O ptesidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
çôes regimentais e, de acordo com a_ delegação de competêncía 
que lhe foi autorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 12, 
de 1983, resolve: 

Exonerar, a pedido, o Doutor Elpídio Vianna Neto, da 
função de Membro do Conselho de Supervisão do CEGRAF, 
prevista no artigo 513, da Resolução no 58, de 1972 e suaS 
alterações. 

Senado Federal, 15 de agosto de 1991. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 


