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SUMÁRIO 

I- ATA DA 226' SESSÃO, EM 3 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Presidente da República 
Ne 344, de 1992 (n' 676/92, na origem), restituindo 

autógrafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2- Oficios do 1" Secretário da Câmara dos Depu
tados 

- N9 229/92, comunicando aprovação das Emendas 
de n~ 2 a 5 e a rejeição a de n~' 1, ao Projeto de Lei 
da Câmara no 121, de 1990 (no~ 1.169/88, naquela Casa), 
que dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos 
e partes do corpo humano, com fins terapêuticos e cientf-
ficos e dá outras providências. -

- N~' 230/92, cómllnicaildo aprovação do Proejto de 
Lei do Senado no 92, de 1990 (no 201191, naquela Casa), 
de autoria do Senador Leite Chaves, que altera a Lei n" 
4.215, de 27 de abril de 1963, e toma obrigatórioo Exame 
de Ordem para admissão no quadro de advogados. 

- N' 231192, comunicando rejeição da Emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 34, de 1992 (no 
2.475/92, naquela Casa), que dispõe sobre a reestruturação 
da Justiça Federal de Primeiro Grau da s~ Região, e dá 
outras providências. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das 
seguintes matérias: --

-~Projeto de Lei da Câmara no 78/92 (no 4.286/89, 
na Casa de origem), que destina o produto da alienação 
de imóveis da Previdência Social à construção, reforma 
ou instalação de centros ou postos de saúde. 

- Projeto de Lei da Câmara no 79/92 (no 5.878/90, 
na Casa de origem), que dispõe sobre concessão_ de décimo 
terceiro salário ao segurado em gozo de abono de perma
nência em serviço, e determina outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 80/92 (n' 906/91, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 24 do 
Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 -Código 
de Processo Penal. 

- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
no 235/89 (no 5.228/90, naquela Casa), que altera dispo
sitivos da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
institui o Código Nacional de Trânsito. 

-Emenda da Câmara ao Proieto de Lei do Senado 
no 136/90 (n' 6"128/90, naquela Casa), que dá nova redação 
ao inciso III do art. 484 do Código de Processo Penal 
(Decreto-Lei n' 3.931, de 11 de dezembro de 1941). 

-Projeto de Decr~t().Legislativo n~ 84/92 (n-:> 79/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprOva o texto do Tratado 
sobre Registro Internacional de Obras Audiovisuais, assi
nado pelo Brasil em 7 de dezembro de 1989, que resultou 
da Conferência Diplomática sobre o Registro Internacional 
de Obras Audiovisuais, r~1izada em Genebra, de 10 a 
21 de abril de 1989. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 85/92 (n' 104/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Qe seguridade Social ou Segurança Social, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Portuguesa, assiriãdo em Brasília, em 7 de 
maio de 1991. ~ 

-Projeto de Decreto Legislativo no 86/92 (no 105/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado 
de Extradição, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, 
assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991. 
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FWRIAN AUGUSI'O ~COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto -

-Projeto de Decreto Legislativo n• 87192 (n• 183192, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o iexto do AcordO 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e os 
Governos da Repúblíca Argentina e da República do Chile 
para o Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na 
Cidade do Rio de Janeiro, nas Dependências do Comitê 
Jurídico Interamericano, celebrado em Assunção, em 30 
de outubro de 1991. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes lis seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 10, de 1992 (o• 2.484, 

de 1992, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 2~ Região 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 23, de _l~J q_Ue a~to_:: 
riza a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS a ti:'ans
ferir bens de sua propriedade para o Estado de São Paulo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1992 (n• 5.464-B, 
de 1985, na origem), que acrescenta parágrafos ao Decre
to-Lei n~ 1.392,- -de 19 de fevereirO- de 1975', que fua o_s 
valores de salários do Grupo-Defesa _Aérea e -Controle 
de Tráfego Aéreo, e dá outras pio-910énciaS: 

-Projeto de Lei do Senado n9 31, de 1992, que acres
centa incisO ãu art. 28 da Lei n" 7 .664, de 29 de junho 
de 1988, que dispõe soóre a propaganda eleitoral gratuita. 
no rádio e na televisão. 

-Projeto de Lei do Senado n' 150, de 1991, que 
dispõe sobre os crimes hediondos nos· termos do art. 59 , 

inciso XLIII da Constituição Federal. --- -

1.2.4 - Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo para apresentação de emendas 

aos Projetes de Decreto Legislativo nÇII 84 a 87, de 1992, 
lidos anteriormente. 

1.2.5 - ComuliiC3ções 
-Do Senador Darcy Ribeiro, de ausência do País 

de 9 a 20 de novembro do corrente ano. 
- Do Senador Odacir Soares, de ausência do País 

no período de 29 de outubro a 3 de novembro do corrente 
ano. 

1.2.6 - kC<(UiriDiiDtOS- ----
- N9 784192, de· autoria do Senador Nelson Carneiro, 

solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal do 

Tiragem 1.2DO exemplares 

artigo ·~severo Gomes", de autoria de Barbosa Lima Sobri
nho, publicado no Jornal do Brasil, de 1'-11:92. 

- N9 785/92, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do editorial 
sob o título "Instrumento de Ação Política" de O Globo, 
de 27-10-92, e do artigo "A Nova Flor do Lácio" de autoria 
de Norma Couri, publicado_ no Jornal do Brasil, de 
28-10-92. 

1.2. 7- Oficios 
- N~ 34/92, do Presidente da Comissão de Consti-· 

tuição, Justiça e Cidadania, comunicando 3. rejeição, quan
to ao mérito do Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1992, 
que acrescenta inciso ao art. 28 da Lei o9 7.664, de 29 
de junho de 1988, que dispõe sobre a propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão. 

-N"' 35/92, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado n' 150/91, que altera o art. 1• 
da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre 
crimes hediondos nos termos do art. 5'~, inciso XLID da 
Constituição Federal. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 

-Abertura de prazo para interposição dé recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que os Proje
tOs de Lei do Senado n9s 150/91 e 31/92, sejam apreciados 
pelo Plenário. 

-Prazo para apresentação de emendas aos Projetes 
de Lei da Câmarán~ 10 e 23, de 1992. 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n'~4/92, 
por ter recebido parecer pela inconstitucionalidade da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-Recebimento do Ofício n• S/59, de 1992 (n' 340192, 
na origem), do Govemo do Estado de Minas Gerais, solici
tando autorização para contratar operação de crédito exter
no no valor de cento e qua!:enta e cinco milh6es 4~ dólat_'es 
americanos para os fins que especifica. 

- Rec_ebimento do Ofício n9 2.114/92, através do qual 
ó Presidente do Banco Central do Brasil encaminha oare~_r 
daquela instituição, ref~re-Õte à op~raÇãO de -~~édito ~preten
dida pela Prefeitura Municipal de São Martinho, Estado 
do Rio Grande do Sul. 
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1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENADOR RONALDO ARAGÃO- Prejuízos aos 
servidores dos Ministérios do Trabalho, Previdência Social, 
Saúde e Ação Social com a restrição de benefíciOs e auxnios 
pela Patrona1-GEAP através da Portaria GEAP n' 966, 
de 1•-10-92. _ 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR - A renún
cia fiscal e os incentivos fiscais no bojo da Reforma FisCal. 
Declínio da economia ·nordestina nos dois anos do Governo 
Collor. Reavaliação dos incentivos fisCa1s. 

1.2.10 - Requerimentos 

- N(> 786/92, de autoria -do Senador GaribaldfAIVeS"
Filho, justificando a sua ausência dos trabalhos da Casa, 
no período de 26 de outubro a 15 de novembro do corrente 
ano. Aprovado. 
~ N~ 787/92, de autoria do Senador Lavoisier Mãia, 

solici~ndo licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, 
a partir de 3 de novembro de 1992 pelo prazo de quinze 
dias. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n'-' 73, de 1992 (n<.> 
107/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Jet- Radiodifusão Ltda.~ para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na 
cidade de Teresina, Estado do Piauí. Votação adiada por 
falta de quorum, tendo usado da palavra o Sr. Chagas 
Rodrigues. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 74, de 1992 (n' 
127/91y na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga à Rádio A Voz de São Pedro Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de São Pedro, Estado de São Paulo .. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural 
de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Muzambinho, Estado de Minas 
Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' n, de 1992 (n' 3.183/92, 
na Casa de origem), que dispõe sobre destinação das quotas 
de fundos ao portador e aos títulos _ou aplicações de renda 
ao portador ou nominativos-endossáveis menciOnados no 
caput do art. 3' da Lei n' 8,021,de 12 de abril de 1990, 
atualmente à disposição do Banco Central do Brasil, nos 
termos do § 29 do art. 7" e do caput do art, 99 da Lei 
n' 8.024, de 12 de abril de 1990. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei da Câmanfn' 41, de 1992 (n' 2.622/92, 
na Casa de origept), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a composição interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1• Região, com sede no Rio de 
Janeiro --RJ, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1992 (n' 2.624/92, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a composição e a organização inter-

n'a do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, com 
sede em Porto Alegre - RS,_ e dá outras providências. 

-Votação adiada por falta de ([uontm. 

Projeto de Lei da Câm~ra n' 45, de 1992 (n' 2.626/92, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tnbunal Superior 
do Trabalho, que altera a composição e a organização inter
na do TnOunal Regional do Trabalho da 9~ Região, com 
sede em Curitiba- PR, e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 48, de 1992 (n' 2.630/92, 
na Casa de origem), de iniciativa do-Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a composição e a organização inter
_na do Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região, com 
sede em Belo Horizonte- MG, e dá outras providências.
Votação adiada, por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1991-Comple
rnentar de autoria do Senador Maurício Corrêa, que deter
mi1la o~ caso-s em que as forças estrangeiras possam tran
sitar pelo território nacional ou permanecer temporaria
mente, mediante permissão do Presidente da República, 
independente da autorização do Congresso Nacional, nos 
termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II 
e 84, inciso XXII, da Constituição Federal. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Requerimento nç. 733, de 1992, de autoria do Senador 
Esperidião Amin, solicitando, nos tennos do art. 172, inci
so I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Câmara n' 47, de 1992 (n' 2.628/92, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a composição e a organização inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, com 
sede em -FlorianópoliS - SC, e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 44, de 1992 (n' 2.625/92, 
na. Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
dó Trabalho, que altera a composição e a organiza~ão inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da S• Regtão, com 
sede em Salvador- BA, e dá outras providências. Discus
são encerrada, após pareceres de Plenário sobre o projeto 
e a emenda _a ele oferecida, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n<.> 77, de 1992, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin e outros Senhores Senadores, 
que altera o caput do art. 4~ da Lei n? 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a oonc~ss_ão de subvenção 
económica nas operações de créditO rural. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR MAR CIO LACERDA.- Extinção da 

Junta de Recursos da Previdência Social do Estado de 
Mato Grosso. Apelo para a revogação da Portaria n'-' 1, 
de 14 de julho de 1992, do Presidente do Conselho de . 
. Recursos da Previdência Social - CRPS. 

SENADOR NELSON.CARNEIRO- Falecimento 
do Ministro Álvaro Tolentino Borges Dias, no Rio de Ja
neiro. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Apelo para pro
vidências urgentes, por parte do Governo ?e Santa Cata-
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rina e do DNER, para obras na rodovia Olívio Nóbrega, -
que dá acesso ao porto de São Francisco do Sul. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

aos Projetes de ReSolução n~ 66 e 67/92, sendo que ao 
Projeto de Resolução n"' 67/92, foram oferecidas duas 
emendas. 

são 
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDE:-ITE 
-N•' 421 a 431, de 1992 

3- ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO CEGRAF 
-Despacho ao Processo n' 1.428/92-6 

4- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

~ - - -Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de outu
bro de 1992- art. 269, II, do Regimento Interno. 

TES 

5 - MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COi\llSSÓES PERMANEN-

Ata da 226a Sessão, em 3 de novembro de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevídes e Magno Bacelar 

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

Affonso Camargo - Antonio Mariz --BeiJo Parga -
Beni V eras- E! cio Álvares- Epitácio Cafeteira- Esperidii!o 
Amin- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Gerson Ca
mata - Guílh~rme Palmeira - Iram Saraiva - João Calmon 
- Joi!o Rocha- Josapbat Marinho -Magno Bacelar- Man
sueto cte Lavor - Márcio Lacerda - Marco Mac1~l - Mfmo 
Covas- Marlu_ce_Pinto- Mauro ~eney!des- Moisés Abrão 
- Nabor Júnior _: Nelson carneiro- Nelson Wedckin - Ra
chid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Soh a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do EXpedierite. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

N' 344, de 1992 (n' 676/92, na origem), de 29 de outubro 
último, refente ao ProjetO de Lei n~ 65, de 1992-CN,, que auto
riza o Poder ExecutivO a abrir aos Orçamentos da União créditos 
suplementares até o limite de Cr$17.808.732.000.000,00 
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei 
n' 8.476, de 29 de outubro de 1992. 

OFíCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~' 229!92, de 29 de outubro último, comunicando que 
aquela Casa aprovou as Emendas de n~ 2 a 5 e rejeitou a 

de n• 1, ao Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1990 (n' 
1.169/88, naquela Casa), que dispõe sobre a retirada e trans
plante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com 
fins terapêuticos e cienfíficos e dá outras providências. Projeto 
enviado ã sanção em 29 de outubro do corrente ano. 

N' 230/92, de 29 de outubro último, comunicando que 
aquela CaSa aprovou o ProjetO de Lei do Senado n~' 92, de 
1990 (n• 201/91, naquela Casa), de autoria do Senador Leite 
Chaves, que altera a Lei n~' 4.215, de 27 de abril de 1963, 
e torna obrigatório o Exame de Ordem para -admissão no 
quadro de advogados. Projeto enviado à sanção em 29 de 
outubro do corrente ano. 

N~' 231/92, de 29 de outubro último, comunicando que 
aquela Casa rejeitou a Emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 34, de 1992 (n• 2.475/92, naquela Casa), 
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Pri
meiro Grau da 5~ Região, e dá outras providê_ncia~_. Projeto 
enviado ã sanção em 29 de outubro do corrente ano. 

OFÍCIO DO 1• SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das 
seguintes matérias: - --- - -

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 78, DE 1992 
(N• 4.286/89, na Casa de origem) 

Destina o produto da alienação de imóveis da Previ
dência Social à construção, reforma ou instalação de 
eentros ou postos de saúde. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O produto integral originário da alienação de 

imóveis pertencentes à Previdência Social, ou a órgã0s que 
lhe sejam vinculados, será obrigatoriamente destinado_ à Cons
trução, instalação ou reforma de postos, centros ou hospitais 
gerais de pequeno porte, preferencialmente em localidades 
que não disponham de recursos assistenciais médicos. 

§ 1 o Quando o imóvel a ser alienado situar-se em área 
bem localizada e conservada, em localidades que não dispo
nham de recursos assistenciais de saúde, e que se constitua 
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em terreno sem edificação e sem destinação, com área trans
crita na tota1 porção em nome da Previdência Social, esta 
área será doada ao Poder Municipal, através de escritura ou
torgada pela Previdência So_cial, para a construção de postos, 
centros ou hospitais gerais de pequeno porte. 

§ 2!> A não edificação dos postos, centros ou hospitais 
referidos no parágrafo anterior pelo Poder Municipal num 
prazo de 4 (quatro) anos anulará a doação, observado o dispos
to no§ 3'. 

§ 39 O prazo aludido no parágrafo anterior poderá ser 
prorrogado por mais 2 (dois) anos, no caso de a Prefeitura 
comprovar a existência de projeto- e solicita_ção de financia
mento a órgão competente. 

Art. 2~ Os crítérios para a distribuição dos recursos de 
que trata esta lei, a serem definidos em regulamento pelos 
ministérios da área de assistência à saúde, deverão priorizar 
os municípios ou localidades periféricas que não disponham 
de serviços de saúde de qualquer natureza. 

Art. 39 O Gov_emo Federal, mediante convênio com 
Estados ou Municípios, poderá delegar a estes competência 
para a apli~ção dos recursos de que trata esta lei às finalidades 
a que se destinam. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 5? Revogam~se a~ disposições em contrário. 
(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 79, DE 1992 
(N• 5.878/90, na Casa de origem) 

Dispõe sobre concessão de décimo terceiro salário 
ao segurado em gozo de abono de permanência em servi
ço, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O§ 6• do art. 10 da Lei n' 5.890, de 8 de junho 

de 1973, renumerado, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10. 

§ 6? Ao segurado de que trata o § 4? é assegurado 
o pagamento do décimo terceiro salário no mês de 
dezembro, em valor igual ao- por ele percebido nesse 
mês." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor da data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de Previdência Social e dá outras 
providências. 

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviÇo será 
concedida aos trinta anos de serviço: 

I -até a importância correspondente a 10 (dez) vezes 
o maior saláriO mínimo vigente no País, em valor igual a: 

a) 80% (oitenta põr centO) do salário~de~benefício, ao 
segurado do sexo masculino; 

b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, ao se
gurado do sexo feminino; 

II - sobre a parecela correspondente a valor excedente 
ao do item anterior aplicar~se-á o Coeficiente pfevisto ho item 
II do art. 59 desta lei; 

III - o valor da renda mensal do benefício será a sorna 
das parcelas calculadas na forma dos itens anteriores e não 
poderá exceder ao limite previsto no item III do art. s~_ desta 
lei. 

······§··;-,~··a·;~;;;;;~-d~--~i;~;d~~--~~-~~~i:ci~~-i~-~.-q~~~q~~; 
das categorias de segurado previstas no art. 59 da Le1 n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, será computado para os fins deste 
artigo. 
ooooooo••••o•••••••••••oo•••••••••••oo•••oOo:•-••o••••••••••••••:--._•H••••••••~·~· 

.......................... 
································~··(~ .. fC~~i;;ã~·de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 80, DE 1992 
(N' 906/91, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 24 do Decreto-Lei n' 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 24 do Decreto-Lei n'3.689, de 3 de outu

bro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo, renumerando~se como § 19 
o parágrafo único existente: 

"Art. 24. . ....................•...........•..........•.••. 

§ 29 Seja qUal for o crime, quando praticado em 
detrimento do património ou-interesse da União, Esta
do e Município. a ação penal será pública." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

Código de Processo Penal 

TITULO III 
Da Ação Penal 

Art. 24. Nos crimes de ação política, esta será promo
vida por denúncia do Ministério Pu"'blico, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, 
ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade 
pata representá~lo. 

Parágrafo único. No caso de morte do ofendido .. ou 
quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
representação passará ao cônjuge ascendente, descendente 
ou irmão. 
.......... ············'············· ········-···································· 
•••• no • o • •• •• • •• • o o • •• • •• • • • • •• • • • • • ~ ~ • • •••H•~-·~•••• •• • • • ••• • • •• • •-• • ••• ••••••• 

DECRETO-LEI N' 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

................................ TíTül.õ"ii""'····························· 
Dos Crimes Contra o PatriiJlônio 
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Dano 

CAPÍTULO IV 
Do Dano 

Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena -detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

Dano qualificado 

Parágrafo único. Se o crime é cometido: 
I- com violência à pessoa ou grave ameaça; 
II- com emprego-de substância inflamável ou explosiva, 

se o fato não constitui crime mais grave; 
III -contra o património da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de 
econonúa mista; - - ---

IV -por motivo egoístico ou com prejufzo considerável 
para a vítima: 

Pena -detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e 
multa da pena correspondente à violência. 

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 

_Art. 164. _Introduzir ou deixar animais em propiiedade 
alheta, sem consentimento de quem de direito, desde que 
do fato resulte prejuízo: 

Pena-detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, 
ou multa. 
'''''"'"'''' ••••••••••••••••·,,-;-;,,-,~-·~•••••~•o-.-,,,,,,,-,,~.,._,-.-..,,_,..,u?õOo< 

Ação penal 

Art. 167. Nos casos do art. 163, do n' IV do seu pará
_grafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa. 

CAPÍTULO VI 

Do Estelionato e outras fraudes 

Fraude ao comércio 

Art. 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, 
o adquirente ou consumiâor: 

I- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria 
falsificada ou deteriorada; 

II- entregando uma mercadoria por outra: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 

ou multa. 
§ 19 Alterar em obra que lhe é encomendada a quali

dade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra 
verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender 
pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de 
outra qualidade: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
§ 2• É aplicável o disposto no art. 155, § 2' 

Fraude à execução 

Art. 179. Fraudar execução, alienando, desviando, 
destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
ou multa. 

Parágrafo único.- --Somente se procede mediante queix3. 

TITULO III 
Dos Crimes Contra a Propriedade I~aterial 

CAPITULO! 

Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual 

Violação de direito autoral 

Art. 184. Violar direito autoral: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou 

multa. 
§ 19 Se a violação consistir na reprodução, por quãlQUer 

meio, de obra intelectual, no todo ou em parte, para fms 
de comércio, sem autorização expressa dO autor ou de quem 
o represente, ou consistir na reprodução de fonograma e vi
deofonograma, sem autorização do produtor O!f:. de quem o 
represente: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 29 Na mesma pena do parágrafo anterior incorre 

quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta 
ou tem em depósito, para o fim de venda, original ou cópia 
de obra intelectual, fonograma ou viodeofonograma, produ
zidos com violação de direito autoral. 

Usurpação de nome ou pseudónimo alheio 

-Art. 185. Atribuir falsamente a alguém, ritediante o uso 
de nome, pseudônimo ou sinal por ele adotado para designar 
seus trabalhos, a autoria de obra literária, científica ou artís-
tica: -

Pena -detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 186. Nos crimes previstos neste Capítulo somente 
se procede mediante queixa, salvo quando praticados em pre
jufzo de entidade de direito público, autarquia, empresa públi
ca, sociedade de economia mista ou· fundação instituída pelo 
poder público, e nos casos previstos nos §§ 19 e 29 do art. 
184 desta lei. 

TÍTULO XI 
Dos Crimes Contra a Administração Pública 

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

CAPÍTULO III 
Dos Crimes Contra a Administração da Justiça 

Exercício arbitrário das próprias razões 

Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satis
fazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o per
mite: 

Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, 
ou IIt!llta, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único. Se não há emprego de violência, so
mente se procede mediante queixa. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 
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EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N• 235, DE 1989 

(N• 5.228190, naquela Casa) 

Altera dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de setem
bro de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito. 

Suprima-se o art. 2~' do projeto. 

(A Comissão de Constituiç/iO, Justiça e Cidadania~) 
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N• 136, DE 1990 

(N• 6.128/90, naquela Casa) 

Dá nova redação ao inciso DI do art. 484 do Código 
de Processo Penal (Decreto-Lei n• 3.931, de 11 de dezem
bro de 1941). 

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação: 

"Dá nova redação ao inciso III do art. 484 do 
Decreto-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941- Códi
go de Processo Penal." 

(A Comissão de Constituição, iUstiça e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 84, DE 1992 
(N~ 79/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado sobre Registro Interna
cional de Obras Audiovisuais, assinado pelo Brasil em 
7 de dezembro de 1989, que resultou da Conferência 
Diplomática sobre o Registro Internacional de Obras 
Audiovisuais, realizada em Genebra, de 10 a 21 de abril 
de 1989. 

O Congresso- Nacional decreta: 
Art. l!> Fica aprovado o texto do Tratado sobre o Regis~ 

tro Internacional de Obras Audiovisuais, assinado peta Brasil 
em 7 de dezembro de 1989. -

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 854, DE 1990 
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b) a abstenção não será considerada como voto. 
8. Sessões: _ 
a) A Assembléia reunit-se-á-Um"iCVez a cada- d~is anos 

civis em sessão ordinária, por convocação -do Diretor-Geral 
e, não havendo circunstâncias excepcionais, durante o me_smo 
~río?o e no mesmo lugar que a Assembléia Geral da Orga-
mzaçao; -- -

b) A Assembléia reunir-se-á em sessão extraordinária 
por convocação do Diretor-Geral, a pedido de um quarto 
dos Estados Contratantes ou por iniciativa pessoal do Diretor
Geral. 

9. Regulamento interno: A Assembléia adotará seu re
gulamento interno. 

ARTIG06 
Agêocla Internacional 

1. Funções: A Agência Internacional: 
I) executará, por intermédio do erviço de registro inter

nacional, todas as tarefas ligada~ à; manutenção do registro 
internacional; 

II) proporcionará o secretariado das conferências de revi
são, da Assembléia, das comissões e grupos de trabalho cria
dos pela Assembléia e de qualquer outra reunião convocada 
pelo Diretor Geral para tratar de questões relativas à União; 

III) executará todas as outras tarefas que lhe forem espe
cialmente determinadas pelo presente Tratado e pelo Regula
mento a que se refere o Artigo 8 ou pela Assembléia. 

2. Diretor-Geral: o Diretor-Geral será· o priricipal exe
cutivo da União e a representará. 

3. Outras reuniões distintas das sessões da Assembléia: 
O Diretor-Geral convocará quãlquer coinissão ou grupo de 
trabalo criado pela Assembléia e todas as outras reuniões 
que tratam de questões de interesse da União. 

4. Papel da Agência Internacional na Assembléia e em 
outras reuniões: _ ____ _ __ _ __ __ 

a) O Diretor-Geral e _qualquer membro do pessoal por 
ele designado participarão, sem direito a voto, de todas as 
reuniões da Assembléia e da~ comissões e grupos de trabalho 
criados pela Assembléia, bem como de qualquer outra reunião 
convocada pelo Diretor-Geral que trate da questão de inte
resse público; 

b) O Diretor-Geral ou um membro . do pessoal por ele 
designado será o Secretário ex officiQ. da Assembléia e das 
comissões, grupos de trabalho e outras reuniões estipuladas 
no subinciso a. 

5. Conferência de revisão: 
a) O Diretor-:-Geral preparará as Conferências de revisão 

de acordo com as diretrizes da Assembléia; 
b) O Diretor-Geral poderá consult_ar organizações inter

governamentais e não-governamentais a respeito da prepa
ração dessas Conferências; 

c) O D_i_retor-GeraJ e os. membros do pesso~l por ele 
designados participarão, sem direifO--ã ·voto; das deliberações 
nas Conferências de revisão. 

d) O Diretor-Geral ou UJ;Il membro do pessoal por ele 
designado será o Secretário ex officio de quatqu~r Conferência 
de revisão. 

ARTIGO? 
Fioaoças 

I. Orçamento. 
a) A União terá um orçamento; 
b) O orçamento da União compreenderá as receitas e 

as despesas próprias da União e sua cOntribuição ao orçamento 
das despesas comuns das uniões administradas pela Orga
nização; 

c) Serão considerados como despesas comuns das uniões 
as despesas que não podem ser imputadas, exclusivamente, 
à União, mas a uma ou várias outras Uniões administradas 
pela Organização. A participação da União nessas despesas 
comuns será proporcional do interesse que essas despesas re
presentarem para ela. 

2. Coordenação com outros orçamentos: O orçame-nto 
da União será estabelecido em coordenação com os orça
mentos de outras Uniões administradas pela Organização. 

3. Fontes de receitas: O Orçamento da União será finan
ciado pelos seguintes recursos: 

I) taxas decorrentes de registros·e outros serviços presta
dos pelo Serviço de Registro Internacional; 

II) produto de venda de publicações do Serviço de Regis
tro Internacional e dos direitos decorrentes dessas publicações; 

III) doações. particularmente de associações de titulares 
de direitos de obras _audiovisuais; 

IV) doações, legados e subvenções; 
V) aluguéis, juros e outras receitas diversas. 

4. Autofinanciamento: O montante das taxas devidas 
ao Serviço de Registro Internacional assim como o preço de 
venda de suas publicações serão determinados de moda a 
cobrar, juntamente com todas as outros receitas, as despesas 
relativas à administração do presente Tratado. 
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5. Recondução do orçamento - fundo de reserva: No 
caso de o orçamento não ser adotdo antes do início de um 
novo exercício, o õrçamento do exercício precedellte será re
conduzido conforme as modalidades previstas pelo regula
mento financeiro. Caso as receitas exCedam as despesas, a 
diferença será depositada em um fundo de reserva. 

6. Fundo de Caixa: A União terá um fundo de caixa 
constituído pelas receitas da União. _ __ 

7. Verificação das contas: A verificação das contas será 
assegurada, conforme as modalidades previstas pelo regula
mento financeiro, por um ou vários estados contratadOs ou 
por auditores externos que serão, com o seti consentimento, 
designados pela Assembléia. 

ARTIGOS 
Regulamento de aplicação 

1. Adoçãodo regulamento de aplicação: O regulamento 
de aplicação adotado ao mesmo tempo que o presente Tratado 
está anexado a este último. 

2. Modificação do regulamento de aplicação: 
a) A Assembléia poderá emendar o regulamento de apli

cações; 
b) Qualquer modificação de regulamento de aplicação 

requererá a matéria de dois terços dos votos emitidos. 
3. Divergência entre o Tratado e a Regulamentação 

de aplicação: Em caso de divergência entl'e as disposições 
do presente Tratado e aquelas do Regulamento de Aplicação, 
prevalescerão os primeiros; _ 

4. Instruções administrativas: O regtilãmento de aplica
ção prevê a instituiÇão de- Instruções Administrativas. 

CAPÍTULO III 
Revisão e Modificações 

ARTIG09 
Revisão do Tratado 

1. Conferências de revisão: O presente Tratado poderá 
ser revisado por uma Conferência dos Estados Contratantes. 

2. Convocação: A -convocação das Conferências de revi
são será decidida pela Assembléia. 

3. Disposições que tambémpodem ser emendadas pela 
Assembléia: As disposições mencionadas no Artigo 10. (1) 
a) poderão ser emendado seja por uma Conferênciã de Revi
são, seja em conformidade com o Artigo 10. 

ARTIGO 10 
Emendas a certas dlsposições do Tratado 

!. Proposta: 
a) Propostas de emenda do Artigo 5. (6) e (8), do Artigo 

6. (4) e, (5) e do Artigo 7. (5) a (7) poderão ser apresentadas 
por qualquer Estado Contratante ou pelo Diretor Geral; 

b) Essas propostas serão comunicadas pelo Diretor G~r~l 
aos Estados Contratantes no m"lnimo dois meses antes de se
rem submetidas ao exame da Assembléia. 

2. Adoção: 
a) As emendas às disposições mencionadas no inciso (1) 

serão adotadas pela Assembléia; 
b) Para adoção serã necessários três quartos_ dos votos 

emitidos. 
3. Entrada em vigor: 
a) Qualquer emenda às disposições mencionadas no inci

so (1) entrará em vigor um mês após o Diretor Geral l:er 
recebido, da parte de três quartos dos Estados Contratantes 
que eram membros da Assembléia no momerito em que esta· 

última adotou a emenda, notificação escrita de sua aceitação, 
efetuada de conformidade com suas regras constitucionais res
pectivas; 

b) Qualquer emenda aos referidos artigos, aceita da for
ma acima, obrigará todos os Estados Contratantes que eram 
Estados Contratantes no momento em que a Assembléia ado
tau a emenda; 

c Qualquer emenda aceita e que tenha entrado em vigor 
de acordo com o subinciso (a) obrigará todos os Estados que 
se tornem Estados Contratantes após a data na qual a emenda 
foi adotada pela Assembléia. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais 

ARTIGO 11 
Modalidades pelas quais os Estados podem 

tornar-se partes do Tratado 

1. Acesso: Todo Estado membro da Organização pode 
tornar-se parte do presente Tratado: 

I) pela assinatura e posterior depósito de um instrumento 
de ratificação, de aceitaçãO ou de aprovação, ou 

II) pelo depósito de um instrumento de adesão. 
2. Depósito dos instiumentos: Os instrumentos estipu

lados no inciso (1) ~erão depositados junto ao Diretor Geral. 

ARTIGO 12 
Entrada em vigor do Tratado 

1. Entrada em vigor inicial: O presente Tratado entrará 
-em vigor, para os cinco primeiros EstadoS que depositarem 
seu instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação 
ou de adesão, três meses após a data na qual foi depositado 
o quinto instrumento. 

2. Estados aos quais não se aplicam a entrada em vigor 
inicial: O presente Tratado entrará em Vigor p3:ra qU:alétuer 
Estado ao qual não se aplique o inciso (1), três meses após 
a data naqual aquele Estado tenha depositado seu instrumento 
de ratificação, de aceitação, de aprova~o ou de adesão, a 
menos que uma data posteriormente tenha sido indicada no 
instrumento em questão. Neste último caso, o presente Trata
do entrará em vigor para aquele estado na data assim indicada. 

ARTIGO 13 
Reserva do Trãlacio 

1. Princípio: Com exceção do caso previsto no inciso (2), 
não poderão ser feita reservas ao Tratado. 

2. Exceção: Ao tomar-se parte do presente Tratado, 
qualquer Estado poderá, por n1:eio de notificação depositadas 
junto ao Diretor Geral, declarar que não aplicará as dispo
sições do Artigo 4(1), em respeito às declarações que não 
se refiram a exploração de direitos de propriedade intelectual 
relativo a abrir audiovisuais. Qualquer Estado que tenha feito 
uma declaração nesse sentido poderá retirá-la mediante notifi
cação depositada junto ao Diretor Geral. 

ARTIGO 14 
D-enúnCia do Tratado 

L Notificação: Qualquer Estado CÔiltratante poderá 
denunciar o presente Tratado por meio de notificação endere~ 
çada ao Diretor Ge_rãl. 2. Efeito: A denúncia surtirá 
efeito um ano após a data em que o Diietor Geral receber 
a notificação. _ _ 

EXclusão temp:orária da faculdade de denúncia: A facul
dade de denúncia do presente Tra~<!do prevista no inciso (1) 
não será exercida por qualquer Estado Contratante antes de 
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decorridos cinco anos da data de entrada em vigor do presente 
Tratado para aquele Estado. 

ARTIGO 15 
Assinatura e idiomas do Tratado 

1. Textos Originais: O presente Tratado é assinaô.o em um 
único exemplar original nos idiomas francês e inglês, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. -

2. Textos oficiais: Os textos oficiais serão_ estabelecidos 
pelo Diretor-Geral, após consulta aos_Governos1nteres-sados, 
nos idiomas: alemão, árabe, espanhol, italiano, jãponês, por
tuguês e russo, bem como em outros idiomas que a Assembléia 
possa indicar. 

3. Prazo para assinatura: O presente Tfâfãdo ficará 
aberto à assinatura, na Agência Internacional, até 31 de de
zembro de 1989. 

ARTIG018 
Funções de depositário 

1. Depósito do original: O eXemplar original do pre
sente Tratado e do Regulamento de Aplicação será depositado 
junto ao Diretor-Geral. _ _ .. __ 

2. Cópias autênticas:- O Diretor-Getal encammhará 
duas cópias auténticas do presente Tratado e do Regulamento 
de Aplicação aos Governos dos Esta: dos ~abilitadQs a assinar _ 
o Tratado. 

3. Registro do Tratado: O Diretoi-G~ral re_s.i_s~rará o 
presente Tratado junto ao Secretário-da Organização_das Na-
yões Unidas. . 

4. Emendas: O Diretor-Geral ~ncaminhará suas çópias 
autênticas de qualquer emenda ao presente Tratado e ao Re
g'"'"lamento de Aplicações aos Govemos dos J?stados _ Çontra
tantes e, a pedido, ao Governo de qualquer outro Estado. 

ARTIGO 17 
Notificações 

O Diretor Geral notificará os Governosdos Estados 
membros da Organização sobre qualquer dos eventos a que 
se referem os Artigos 8(2), 10(2) e (3), 11, 12, 13 e 14. 

Feito em Genebra. 20 de abril de 1989. 

REGULAMENTO DE APUCAÇÃO DO TRATADO SO
BRE O REGISTRO 

INTERNACIONAL DE OBRAS AUD1VJSUA1S 
Sumário 

Regra 1: Definições 
Regra 2: Pedido 
Regra.3: Proc_e_s_s_ame_n_to de registro 
Regra 4: Data e número de registro 
Regra 5: Registro 
Regra 6: Boletim 
Regra 7: Pedido de informação 
Regra 8: Taxas 
Regra 9: Instruções administrativas 

REGRAI 
Definições 

Para fim do presente Regulamento, cabendo-se: 
i) por "Tratado", o Tratado sobre o Registro Interno 

de Obras Audiovisuais; -- -- -- --- - -
ii) pOr "Registro Internacional", o RegistrO InterriaCio

nal de Obras Audiovisuais criado pelo Tratado; 

iii) por-"ServiÇo de RegiStn:i"Internacional", a unidade 
Administrativa da Agência Internacional que mantêm o regis
tro internacional; 

i v) por .. Obra", uma audiovisual; 
v) por "pedido em relação a uma obra", um pedido que 

identifique -uma- obra existente ou futura ao menos pelo seu 
(ou seus) títulos o que requeifa que-sejanilriscritas no Registro 
Internacional de declarações felã.tiv-as ao interesse que, em 
relação a essa obra, tenham uma ou várias pessoas identifi
cadas, e por "registro em relação a uma obra", um registro 
efetuado de acordo com um pedido em relação a uma obra; 

vi) por "pedido em relação a um.a pessoa", um pedido 
Que requeira sejam inséiitils nó-RegistrO Internacional de de
clarações relativaS-a"ci Interesse que o solicitante, ou terceira 
pessoa identifiCã.da no pedido, tenha em relação a uma ou 
várias obras existentes ou futuras, descritas, mas não identifi
cadas pelos seus títulos, e por "registro em relação a uma 
pessoa" ,-um registro efetuado de acordo com um pe-dido em 
relação a uma pessoa. Uma obra é considerada como descrita 
quando, particularmeD.te, a pessoa física ou jurídica que a 
produziu ou que se prevê que a produzirá, é identificada; 

vü) por "'pedido" ou "registro" -sem a menção "em 
relação a uma obra" ou "relação a urna pessoa" - tanto 
um pedido ou registro relacionado a uma obra como um pedi
do ou registro relacionado a uma pessoa; 

-viíi) pór ~·solicitante", a pessoa física ou jurídica que 
fez o pedido, e por "titular do registro, o solicitante uma 
vez registrado o pedido; _ 

ix) por "prescrito", conforme às prescrições do Tratado, 
do presente Regulamento de Aplicação ou das Instruções Ad
ministrativas; 

·- x) por "Comissão Consultiva", a Comissão Consultiva 
mencionada no Artigo 5 § (a) (Vii) do Tratado. . 

REGRA2 
Pedido 

1. Formulários: Todos os pedidos serão feitos me-diante 
o formulário prescrito adequado. 

2. Idioma: Todos os pedidos serão redigidos em inglês 
OU: francês. Assim que o registro internacional for autofinan
cjá.vel, ã Assembléia poderá determinar os outros idiomas 
nos quais os pedidos poderão ser feitos. 

3. Nome e endereço do soliCitante: Todos os pedidos 
deverão indicar, na forma prescrita, o nome e o endereço 
do solicitante. 

-- ----- -4. Nome e endereço de terceiras pessoas mencionadas 
no pedido: Quando um pedido mencionar uma pessoa física 
ou jurídica que não a solicitante, o nome e endereço dessa 
pessoa devem ser indicados_na forma prescrita. 

5. Título ou descrição de uma obra: 
a) Todos os pedidos em relação a uma obra deverão 

indicar, ao menos, o título ou os títulos da obra. Quando 
um título for indicado em uro outro idioma que o inglês ou 
francês, ou em caracteres outros que os latinos, deverá estar 
acompanhado de uma tradução literal em inglés ou em uma 
transcrição em caracteres latinos, conforme o caso·; 

b) Todos os pedidos em relação a uma pessoa deverão 
descrever a obra. -

6. Mençãd de um registro existente: Quando o pedido 
-se~ referir a uma- obra que já te"nha sido objeto de registro 
em relação_ a uma obra, ou a uma obra já descrita em um 
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registro em relação a uma pessoa, deverá, tanto quanto possí
vel, indiC'.ar o número do referido registro. Sç o serviço de 
registro internacional constatar que essa indicação é possível 

doi fornecido no pedido, poderá colocar, ele mesmo, 
esse número de registro, mas deverá ª-~sinalar no registro 
internacional "que ele mesmo tentou, sem intervenção do 
depositante, a iniciativa âe tal indicação. · 

7. Interesse do depositante: 
a) Todo pedido em relação a ufilá Obra indicará o inte

resse que o depositante tem em relação a esta obra, existente 
ou futura. Quando o interesse consistir em· um direito de 
exp-loraçã-o-da obra:,·a naturezá-dõ -direitO- e -o- terrrtoríO rlõ 
qual o depositante é titular do direito serão também indicados; 

b) Todo pedido em relação a uma pessoa indicará o inte
resse que o depositante tem em relação a obra ou obras descri
tas, existentes ou futuras, e, particularmente, todo direito 
que restrinja-Ou exclua, em favor do depositante ou de outra 
pessoa, o direito de exploração da obra ou obras; 

c) Quando- o interesse for liinitado no ten:;t}lo, o pedido 
poderá indicar esse limite. 

8. Fonte dos direitos: Quando um pedido em relação 
a uma obra se referir a uni direito em, quando ao depositante 
lhe tenha sido outorgado esse direito por outra pessoa, física 
ou jurídica, o nome e o endereço ·dessa pessoa, assim como 
a qualificação do depositante que o habilite a exercer esse 
direito. 

9. Documentos anexos ao pedido de peças permitindo 
identificai a obra audiovisual: 

a) Todo pedido poderá ser acompanhado de documentos 
que fundamentem as indicações dele constantes. Todo docu
mento desse gênero redigido em língua distinta do inglês ou 
francês será acompanhado da menção em inglês de sua natu
reza e da essência de seu conteúdo; caso contráriO; o serviçO 
de registro internacional considerará o documento como não 
tendo sido anexado ao pedido; 

b) Todo pedido poderá ser acompanhado de outras peças 
além de documentos, destinados à identifiCãçâo da obra. 

10. Declaração de veracidade: O pedido conterá uma 
declaração nos termos da qual, do conhecimento do deposi
tante, as indicações que dele constem são verídicas e que 
todo documento anexo é um original ou cópia fiel" àe um 
original. 

11. Assinatura: O pedido será assinado pelo depositante 
ou pelo seu mandatário designado de acordo com o inciso 
12. 

12. Representação: 
a) Todo depositante ou titular do registro poderá ser 

representado por um mandatário que poderá estar designado 
no pedido, em uma procuração à parte relativa a um pedido 
ou registro determinado ou em uma procuração geral, assinada 
pelo depositante ou pelo titular do registro; 

b) Uma procuração geral permitirá ao mandatário repre
sentar o depositante ou titular do registro em relaç_ão a todos 
os pedidos ou registres de pessoas tenham passado procui'ação 
geral; 

c) Toda constituição de mandatário será válida até que 
seja revogada por uma comunicação assinada pela pessoa que 
designou o_ mandatário e endereçaram no serviço de registfO 
internacional ou até que o mandatário renuncie a seU mandato 
por uma comunicação assinada por ele e endereçada ao serviço 
de registro internacional; 

d) O serviço de registro internacional endereçará ao man
datário toda comunicação designada ao depositante ou ao 

titular de registro em virtude do presente Regulamento; toda 
wmunicaçao assim endereçada ao mandatário terá o mesmo 
efeito que se tivesse sido endereçada ao depositante ou ao 
titular do registro. Toda comunicação endereçada ao serviço 
de registro internacional pelo mandatário terá o mesmo efeito 
que se _tivesse sido endereçada pelo depositante ou pelo titular 
de registro. 

13. Taxas: Para cada pedido o depositante pagará a taxa 
prescrita, que_deverá ser recolhida ao serviço de registro inter
nacional ao máximo no dia em que este último receber e 
pedido. Se _a tax~ fo reçolhida_ ao serviço de registro interna
cional nos trinta dias subseqüentes à data de recebimento 
do pedido, este último será considerado, pelo referido serviço. 
como tendo sido recebido à data qual a taxa for recolhida. 

REGRA3 

Processamento do pedido 

1. Correções: Caso o serViço de registro internacional 
observe o que ele considere ser uma omissão involuntária, 
uma incompatibilidade entre duas indicações ou, inclusive, 
um erro de transcrição ou outro erro evidente no pedido, 
convidará o depositante a corrigir este último. Para poder 
ser levada em consideração. Toda correção trazida pelo depo
sitante deverá chegar ao serviço de registro internacional no 
prazo de 30 dias a partir da data na qual dito depositante 
foi convidado a corrigir o pedido. 

2. Possibilidade de suprimir contradições: 
a) Quando o serviço de_ registro internacional estimar 

que uma indicação que consta em um pedido é contraditória 
com um~ indicação que tenha sido objeto, com base em pedido 
antet:io_r, de um registro existente no registro intern3cion31, 
deverá -imediatamente: 

i) se o depositante é também o titular do registro existen-
te, endereçar-lhe uma notificação, consultando-lhe se deseja 
modificar a indicação que consta no pedido ou solicitar a 
mo_dific8.ção de indicação que_faça parte do re_gistro existente; 

ii) Se- o depositante e o titular do registro não forem 
a mesma pessoa, endereçará ao ·depositante uma notificação 
consultando-lhe se deseja modificar a iri.dicaçOO- que consta 
do pedido e endereçará, ao mesmo tempo, ao titular de regis
tro existente uma notificação consultando-lhe - no caso de 
o depositante não desejar modificar a indicação que: conste 
no pedido - se deseja solicitar a modificação da indicação 
que conste do registro existente. 

O registro do pedido ficará suspenso até que seja apresen
tada uma modificação que, na opinião do serviço de registro 
internacional, suprima a contradição, mas não poderá perma
necer suspenso além de um prazo de sessenta dias a partir 
da data da referida ou referidas notificações, a não ser que 
o depositante solicite uma prorrogação do prazo, caso em 
que o registro ficará suspenso até a expiração do prazo assim 
prorrogado. 

b) O fato de o serviço de registro intemacional não ter 
observado a natureza contraditória de uma indicação não será 
considerado supressão dessa contradição. 

3. Rejeição: 
a) Nos casos previstos a seguir o serviço de registro inter

nacional rejeitará o pedido sob reserva dos incisos 1 e 2: 
i) quando o pedido não incluir uma indicação da qual 

se depreenda, a primeira vista, que estejam preenchidas as 
condições enunciadas no inciso 5 do Artigo 3 do Tratado; 
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ii) qUando, na opini-ão do serviço de registro interna
cional, o pedido não se relacionar a uma obra, existente ou 
futura; 

iii) quando o pedido não estiver em conformidade com 
uma condição prescrita nos termos dos incisos 2, 3, 4, 5, 
?a e b, 8, 10, 11 e 13 âa Regra 2. · 

b) O serviço de registro_ internacional poderá rejeitar o 
pedido quando este não preencher as condições de forma 
prescritas. 

c) Nenhum pedido será rejeitado por razões outras que 
as estipuladas nos subincisos a e b. 

d) Toda decisão de rejeição adotada em virtude do pre
sente inciso será comunicada por escrito ao depositante pelo 
serviço de_ registro internacional. O depositante pOderá, no 
praz.Q de 30 dias a partir da data de comunicação, requerer 
por escrito ao serviço de registro internacional o programa 
de sua decisão. o servrçd~de registro internacional responderá 
ao requerimento em um prazo de 30 dias a pa-rtir da data 
de recepção deste. 

4. Menção no registro iilternacional do conhecimento do 
pedido: Se, por qualquer razão, o serviço-de registro interna
cional não registrar o pedido em um prazo de três dias úteis 
a partir da recepç~o deste, registrará no seu banco de dados, 
acessível ao púbhco para consulta, os elementos essenciais 
do pedido indicando, o motivo pelo qual o registro não fOi 
efetuado e, se o motivo em quastão estiver relacionado às 
disposições dos incisos I, 2a) ou 3d),_ as medidas adotadas 
em virtude das disposições em questão. Se o regiStro foi efetua
do, as menções correspondentes serão, de imediato, supri
midas do banco de dados. 

REGRA4 

Data e número do registro 

I. Data: Sob reserva da Regra 2.13), o serviço de registro 
internacional atribuirá a cada pedido, como data de depósito, 
a data de recebimento do pedido considerado. _Quando o pedi
do for registrado, a data de depósito tomar-se-á a data de 
registro. -

2. Número: O serviço de registro internacional atribuirá 
um número a cada pedido. Se o pedido for relativo a uma 
obra cujo título figura em um registro existente em relação 
a uma obra, ou que seja descrito em um registrO existente 
em relação a uma pessoa, o número atribuído comportará, 
também, o número do registro em questão. Todo número 
de registro corresponderá ao número do pedido. 

REGRAS 

Registro 

1. Registro: Se o pedido não for rejeitado, todas as indi
cações que nele constam serão inscritas no registro interna
cional na forma prescrita. 

2. Notificação e publicação do registro~ Todo registro 
será notificado ao depositante e publicado no boletim estipu-
lado pela Regra 6, na forma prescrita. -

REGRA6 

Boletim 

1. Publicação: O serviço de registro·intei:nacio-ilal publi
cará um boletim no qual indica, para todos os registras, os 

elementos prescritos. O boletim será publicado em inglês; 
todavia~ os elementos relativos a pedidos que tenham sido 
depositados em francês serão também publicados em francês. 

2. Venda: O serviço de.tegistro internacional oferecerá, 
mediante pagamento, assinaturas anuais do boletim ou a senda 
avulsa de exemplares. Os preços serão determinados da mes
ma forma que o montante das taxas pela Regra 8.1). 

REGRA? 

Pedidos de informação 

1. Informações e cópias: O serviço- de regiSttó iriterria
cional fornecerá. mediante pagamento da taxa prescrita, infor
mações sobre todo registro e cópias autenticadas de todo certi
ficado de registro ou; de todo documento relativo a esse re
gistro. 

2. Certificados: O serviço de registro internacional forile
cerá, mediante pagamento da taxa prescrita, um certificado 
respondendo às questões formuladas a respeito da existência, 
no registro internacional, de indicações relativas a pontos espe
cíficos figurando em um registro ou. em qualquer outro docu
mento ou peça anexado ao pedido. 

3. Consultas: O serviço de registro intei:riaciorial permi
tirá, mediante pagamento da taxa prescrita, consultar todo 
pedido assim como todo documento ou pelo anexado a este. 

4. Serviço de supervisão; O serviço de registro interna
.cional fornecerá por e_scrito, mediante pagamento da taxa 
prescrita, informações do período e qual a taxa que foi paga. 
a respeito de todos os registras efetuados em relação a obras 
ou pessoal determinadas no decorrer do período considerado. 
Essas informações serão transmitidas com a maior brevidade 
possível após cada registro efetuado. 

5. Memória informatizada: O serviço de registro interna
cional poderá inserir, numa memória irifOrriüttizada, parte 
ou todo o conteúdo do registro internacional, e poderá, ao 
efetuar qualquer dos serviços mencionados nos incisos 1) a 
_4)_ ou na Regra 3.4), dispor dessa memória. 

REGRAS 

Taxas 

1. Determinação d3.s taxãS: Antes de determinar o siste
ma e o montante das taxas, e atites de intrOduzir qualquer 
modificação no sistema ou no montante das taxas, o Diretor
Geral de modificar o dito sistema, o dito montante, ou ambos. 

2. Redução das taxas para os depositantes dos países 
em desenvolvimento: O montante das taxas será inicialmente 
reduzido de 15% quando o depositante for uma pessOa física 
ou natural de um Estado Contratante que seja considerado, 
conforme a prática estabelecida pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas, como país em desenvolvimento ou uma pessoa 
jurfdica constitUída de acordo com a legislação dessa categoria 
de Estado Contratante: A Assembléia examinará, periodica
mente, a possibilidade de aumentar a porcentagem de tal 
redução. 

3. Entrada em vigor das mudanças efetuadas no mon
tante das taxas: Nenhum aumento do montante das taxas 
será retroativo. A data de entrada em vigor de qualquer_modi- _ 
ficação será determinada pelo Diretor-Geral, ou, quando a 
modificação for efetuada por instrução da_ Assembléia, por 
esta última. Esta data será indicada quando a modificação 
fqr_publicada no boletim, e passará a vigorar no mínimo üril. 
mês após tal publicação. 
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4. Moeda e forma de pagamento: As taxas serão pagas 
na moeda e forma prescritas ou,-se várias moedas forem admi
tidas, na moeda que escolher o depositante. 

. REGRA9 

Instruções Administrativas 

1. Alcance: 
a) As instruções administrativas Conterão disposições re

lativas à administraçâo do Tratado e_do presente Regulamento 
de Aplicação; . _ 

b) Em caso de divergência entre aS dísposíções do Trata
do ou -do presente Regulamento de Aplicação e as das Instru
ções Administrativas,- as~-primeiras deverão prevalecer. 

2. Elaboração: 
a) As inStruções administrativas serãO'estã.belecidas e po

derão ser modificadas pelo Dirétór-Geral, após consulta à 
Comissão Consultiva; 

b) A Assembléia Geral poderá determinar a modificação 
das instrUções adrriihístrativas ao Diretõr-Geral a quem caberá 
efetua~Ias. 

3. Publicação e Cntrada em vigor: -
a) As instruções admínistratívaS a tóda modificação que 

sOfrerem serão publicadas no boletirri; · 
b) Cada publicação especificará a data na qual as dispo~ 

sições publicadas entrarão em vigor. As datas poderão ser 
diferente-s p-ara- disposições diferentes, ficando entendido que 
nenhuma disposiç~o poderá entrar ein vigor antes de ser publi
cada no boletim. 

CertificO que o-texto que precede é cõpla fiel do Tratado 
sobre RegiSti"o Internacional de Obras AudiovisUais. -

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciorial.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 85, DE 1992 
(N• 104/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Seguridade Social 
ou Segurança Social, celebrado entre o Governo dS Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991. 

O Corigresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo de Seguridade 

Social ou Segurança Social} celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da RepúbliCa 
Portuguesa, assinado em Brasflia, em 7 de maio de 1991. 

Parágrafo único. Ficam suje"itós à- ãp-rOvação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultarem revisão 
do presente Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constitufção 
Federal, acarretem encargos ou compromissos g'ravosos ao 
património nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 300~DET99I 
(Do Poder Executivo) 

EXcelentíssimos Senhores membros do Congresso Nado~ 
nal: 

De conformidade com o disposto no art. 49, inCiso I, 
da ConstituiçãO Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
-.onsideração de Vossas Excelências, -acompanhado de Expo~ 

sição de Mo~iyqs cfo. ~ttnhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o teXto do AcordO de Seguridade Social ou Segu~ 
rança Social,,celebr~do e:ntre o Çioverno da Repúblíca Federa~ 
ti v a do Brasil e o _GoV;einO da República Portuguesa, assinado 
em BraSilia,' em 7 de maio de 1991. 

Brasilia, 20 de junho de 199C Itamar Franco 
DIE/DAIISRC/D]::'II280/SAPS-LOO-H24 

A Sua Excelência o Senhor 
DoutQr Feirn3itd0 Collor. 
!'residente da República · 

Senhor Presidente, 

Eín 13 de junho de 1991 

Tenho a honra de elevar â alta consideração de Vossa 
Excelência, acompanhado de projeto de Mensagem ao Con
gressO, o texto de Acordo de Seguridade _So.ciai ou Seg1:1ra~ça 
Social. firmado entre o Brasil e Portugal em 7 de maio do 
corrente, por ocasião da visita oficial qUe o Doutor Aníbal 
Cavaco Silva, J?r:e.sidente: do _CQqselho de Miriistros daquele 
páíS, realizou ao Brasil. 

2. · Esse novo acordo tem por escopo principal a melhoria 
da situação dos nacionais de ambos os países no domínio 
sOcial, e aperfeiçoa os- termos do Acordo de Previdência So
cial, de 1969, por intermédio de dispositivos que liãrmonizam 
as legislações brasileiras e portuguesa no campo da seguridade 
social. 

3~ O referido acordo terá duração de um ano, contado 
a partir da data de sua entrada em vigor, e poderá ser tacita~ 
m~pte prorrogado por iguais períodos. 

4. Nessas condições, venho solicitar a Vossa Excelência 
que, se assim houver por bem, se digne mandar ao exame 
do Congresso Nacional o anexo texto do Acordo Brasil -
Portugual sobre Seguridade Social ou Segurança S_ocial. 

Aproveiro a opOrtUnid3de para ·renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia âo meu mais profundo 
respeito. 

ACORDO DESEGUIÜDADE SOCIAL 
OU SEGURANÇA SOCIAL ENTRE O GOVERNO -7 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

- ----O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Portuguesa 

· Desejosos de melhorar a situação dos nacionais _dos dois 
países- no domínio social e, em conseqüência, -de aperfeiçoar 
o Acordo de Previdência Socíal de 17 de_ outubro de 1969 
existente entre o Brasil e Portugual, nomeadamente pela bar~ 
n:tonização desse Acordo com as novas disposições introdu~ 
Zidas nas legislações de Seguridade Social e Segurança Social, 

Acordam as seguintes disposições: 

Artigo 1~ 

1. Para efeitos de aplicação do presente Acordo_; ___ _ 
• _a) "legislação" designa as leis, o_s_re_gulamentos e dispo~ 

Sições estatutárias, nos termos especificados no art. 29; 
b) "trabalhador" designa quer o trabalhador ativo, quer 

o pensionista, quer o aposentado, quer o segurado em gozo 
de benefício ou aquele que mantenha essa qualidade; 

---c) "beneficiário" designa quer o o trabalhador, quer a 
pessoa que contribua voluntariamente e quer os respectivos 
dependentes; 

. d) "dependente" designa a pessoa assinl. qualificada pela 
legislação de Seguridade Social brasileira ou o familiar ou 
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equipamento reconhecido como tal Pela legislação de Segu-
rança Social portuguesa; · ·- · -

e) ''autoridade Competente" désig-n3 o:Ministr-º'ou outra 
autoridade correspondente responsável pelos regim"es 'de Se
guridade Social ou_d_e Segurança Social;· 

O "entidade gestora" designa quer ·a instituiç-ãO cOmpe
tente incumbida da aplicação da legislação referida no art. 
2'\ quer a instituição responsável pelas prestações previstas 
nessa legislação; . _ 

g) "período de seguro" designá ós períodos de pagamen
to de contribuições e os períodos equivalerites tâCcoiriO são 
definidos ou tornados em consideração pela legislação ao abri
go da qual foram ou são considerados como cumpridos_; 

h) "benefícios", "prestações", "pensões" ou -''rendas" 
desigria os benefíciOs, as prestações, pensões ou rendas pre
vistas peta legislação aplicável, incluindo as melhorias, atuali
zações ou· suplementos e as indenizações em capital que as 
possam substituir. _ 

2. OS _.réStãntes termos utilizados neste Acordo iêffi o 
significad9 que_ resulta da legislação do Estâdo Contrata-nte 
em causa. 

Artigo 2• 

1. O presente Acordo aplicar-se-á: 
I. No Brasil, à legislação sobre o regime geral de Seguri-

dade Social, relativamente a: 
a) assistência médica; 
b) velhice; 
c) inCapacidade laborativa temporária; 
d) invalidez; 
e) tempo de serviço; 
O morte; 
g) natalidade; 
h) salário-família; 
i) acidente de trabalho e_doenças profissioitaiS". 
II. Em Portugal, à legislação relativa: 
a) ao re·gime geral de segurança social referente às presta

ções de doença, maternidade, lnvalidez, velhice e morte e 
às prestações familiares; 

b) aos regimes especiais de segurança social estabelecidos 
para certas categorias de trabalhadores na parte em que respei
tem às prestações enumeradas na alínea precedente; 

c) âs prestações concedidas_ pelos Serviços Ofiçiais de 
Saúde, em conformidade com -a L~i_ n9 56!79 que instituiu 
o Serviço Nacional de Saúde; 

d) ao regime de acidentes de trabalho e doenças profis
sionais. 

2. O presente Acorâo aplicar-s6--á, igualmente, à legis
lação que complete ou modifique as legislações especificadas 
no parágrafo anterior. 

3. Aplicar-se-á, também, à legislação que estenda os 
regimes existentes a novas categorias profissionais, ou que 
estabeleça novos regimes de S_eguridade Social ou Segurança 
Social, se o Estado Contratante interessado não se opuser 
a essa aplicação, no prazo de três meses contados da data 
da publicação oficial dessa legislação. 

Artigo 3• 

1. O presente Acordo aplica~se aos nacionais de cada 
um dos Estados Contratantes e a qualquer outra pessoa que 
esteja ou tenha estadq sujeirâ-à legislação referida no art. 

. 2". bem como aos seus familiares e sobreviventes. 

2. As pessoas mencionadas no parágrafo precedente te
rão os mesmos diieitos e as mesnias obrigações que os nacio
nais do Estado Cbiltratah~e em que se encontram, relativa
mente à aplicação da respectiva legislação referida no art. 
2~. 

Àrtigo 4• 

-1. Salvo o disposto em contrário no presente Acordo, 
os trabalhadores em atividade no território de um Estado 
Contratante estão exclusivamente sujeitos â legislação desse 
Estado; mesmo que residam no território do outro Estado 
ou que a entidade patronal que os ocupa tenha o seu domicüio 
Sõcial no território do outro Estado: 

- - O PrincíPio est~belecido no p~rágrafo precedente, será 
objeto das seguintes exceçõe_s: . . . , . . 

a) o trabalha~or que dependa de unia empresa pública 
ou privada situada em um dos Es~ados Contratantes e que 
seja destacado para o território do outro Estado por um perío
do_liJn_itado, continuará sujeito à legislaç~o do prime!ro.Estado 
s~~pre que o tempo de trabalho no território do pu,rp )~.st&do 
não exceda um período de sessenta meses. Se 6 .tempo de 
trabalho se prolongar por motivo imprevisível, além -desse 
prazo, poder-se-á excepcloriã.lriiénte manter, no máximo por 
mais doz_e meses, a aplicação da legislação do primeiro Estado 
Contratant~. mediante préviO "cOnsentimento expr~sso,da au
todQ.a.de competente do outro Estado; 

b) o pessoal de vôo das empresas de transporte aéreo 
continuará exclusi.vamente sujeito à legislação vigente no Esta-
dO em cujo territóriO a empresa estiver situada; · ' · -
_ _ c) qs membr_os ~a tripulação de navio sob b~n4eira de 

um c;tos EstadoS Contratantes e~tarã9_ s.uj~i~os_ às- disposições 
vigentes nq respectivo Estado. Qualquer outro pessoal que 
o navio empregue em tarefas de carga e descarga, conserto 
e vigilância, quando no porto, estará sujeítõ à-legislação do 
Estado sob cujo âmbito jurisdicional se enContre o navio. 

3. As __ autori_dades competentes dos Estados Contratan
tes poderão de comum acordo, ampliar ou modificar, em casos 
particulares ou relatjva,mente _a_ detern:ünadas. categorias pro
·~sS~on~ís, as exce_çÇjes enumeradas no parágraf~ ?~ 

Artigo 5• 

1. Os funcionários diplomáticos, administrativos e téC
nicos_ das missões diplomáticas e representações consulares 
dos Estados Contratantes ficam sujeitos à legislação do Estado 
a que pertencem, excetuados os_cônsules honorários, que fi
cam sujeitos à legislação do Estado de residência. 

2. Os demais funcionários, empreg~dos e trabalhadores 
a serviço das missões diplomátiCas e· repartições Consúlares 
ou a serviço pessoal de um de seus membros, ficam sujeitos 

__ à legislação do Estado em cujo território-eXerçam atividade, 
sempre que dentro dos doze meses seguintes à sua contratação 
não optem, com autorização em cada_caso da autoridade com
petente do referido Estado, pela legislação do Estado Contra
tante a cujo serviço se encontram. 

Artigo 6• 

1. Uma pessoa que faça jus em um Estado Contratante 
ao direito a uma prestação previSta na legislação referida no 
Artigo 2~ conserva-to-á, sem qualquer limitação, perante a 
entidade gestor~ desse Es~ado, quando se transferir para o 
terrüótio do outro Estado Contratante. Em caso de transfe
rência para um terceiro Estado, a conservação do referido 
direito estará sujeita às condições determinadas pelo Estado 
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que outorga a prestação aos· seus nacionais residentes naquele 
terceiro Estado .. 

2 .. Uma pessoa que, por haver~se transferido do territ6-
ri.o de ·um Estado Contratante para o do outro Estadu, teve 
suspensas as prestações previStas na legislação referida no 
Artigo 2-?, poderá, a pedido, readquiri-las em virtude do pre
sente Acordo, respeitadas as normas vigentes nos Estados 
Contratantes sobre caducidade e prescriçãO dos dheitos relati
vos à Seguridade Social ou Segurança Sociã.l. 

TÍTULO II 
Disposições Relativas às Prestações 

· Artigo 7• 

1. " Uma pessoa vinculada à Seguri_dade Social ou Segu
rança Social de um Estado Contratante, incltiiildo o titular 
de uma pensão ou renda devida exclusivamente ao abrigo 
da legislação de um Estado Contratante, conservará o direito 
à assistência médica, quando se encontrar temPOrariamente 
no território do outro Estado. Terão o mesmo direito os seus_ 
dependentes. 

2., Os dcpCndentcs da pessoa referida no parágrafo pre
cedente, enquanto se mantiver a vinculação desta à Seg_uridade 
Social ou Segurança de um Fstado Contratante, terão direito 
a assistência inédica no outro E5tado cm que residem. -

3. O titulai de uma pensão ou renda devida exclusiva
mente ao_ abrigo da legislação de um Estado __ Contratante, 
bem como os seus dependentes, conservarão-o direito à assis
tência médica quando transferirem a sua residência para o 
território do outro Estado_. 

4. A extenção e -as modalidades da assistência média 
prestada pela entidade gestora do Estado que concede as pres~ 
tações, nos termos"dos parágrafos anteriores, serão determi
nadas em conformidade com a legislação deste Estado. Não 
obstante, a duração da assistência médica será a prevista pela 
legislação do Estado a cuja Seguridade Social ou Segurança 
Soci3.1 esteja vinculado o interessado. 

As despesas relativas à assistência: médica de que trata 
este Artigo ficarão pOr conta da entidade gestora a cujo regime 
esteja vinculado o interessado. A forma de indenizar essas 
despesas e de determinar o seu custo será fixada de comum 
acordo entre as autoridades competentes conforme o estipu
lado em Ajuste AdministratiVo ao presente Acordo. As autori-_ 
dades competentes poderão, igualmente, renunciar, no todo 
ou em parte, ao reembolso das referidas despesas. 

Artigo 8• 

1. Para efeitos de dar por cumprido o período de carên
cia ou-de garantia com vista á aquisição do direito às prestações 
pecuniárias por doença e maternidade, nos termos da legisla
ção de um Estado Contratante, serão tidos em conta, n_a medi
da Uo necessário, os períodos de seguro __ cumpridos no outro 
Estado. 

2 Uma pessoa que tenha completado num Estado Con
tratante o petiodo de. carência ou de garantia necessário à 
concessão das prestações pecuniárias por doneça e materni
dade manterá no outro Estado o direito ·a essas prestações, 
salvo se a referida pessoa tiver direito a prestações- idênticas 
nos termos da legislação deste último Estado. 

Artigo 9• 

1. Para efeitos de aplicação da legislação portuguesa 
uma pessoa que haja cumprido períodos- de seguro sob a égide 
das legislações de ambos os Estados Contratantes terá esses 

períodos totalizados para concessão das prestações decorren
tes de invalidez, velhice e morte, exceto quando estiverem 
s~Hsfelras ã.$ ·condições estabelecidas_ por _?quela legislação, 
se-m que haja necessidade de recorrer à totalização. 

2. Para efeitos de aplicação da legi~lação brasileira,_ uma 
pessoa que haja cumprido períodos de seguro sob a égide 
das legislações de ambos os Estados Contratantes, terá esses 
perfodos totalizados para concessão das prestações decorren
tes de invalidez, velhice e morte. 

3. No que se. refere_à concessão da aposentadoria por 
tempo de serviço, os períodos de tempo de serviço verifiCados 
no Brasil serão igualmente totalizados COfl1 os _períodos de 
seguro cumpridos sob a égide da legislação portuguesa, desde 
que esses períodos correspondam ao exercício efetivo de uma 
atividade profissional em Portugal. 

Artigo 13 

Para efeitos da concessão das prestações familiares e dos 
auxílios natalidade e funeral previstos, respectiVamente, nas 
legislações brasileiras e portuguesa, cada Estado Contratante 
terá em conta, na medida do necesSário) os períodos de seguro 
cumpridos no outro Estado Contni.tante. 

Artigo 14 

1. Uma pessoa vinculada à Seguridade Social ou Segu
rança Social de um Estado Contratante, incluindo o titular 
de uma pensão ou renda devida ~xclusivamente ao abrigo 
da legislação de um Estado Contratante, e cujos dependentes 
residem ou recebem educação no território do outro Estado, 
tem direito, em relação aos referidos dependentes, ao abono 
de família ou saládo~farnília de acordo com a legislação do 
primeiro Estado. 

2. Uma pessoa residente no território de um Estado 
Contratante a quem foi aplicada a legislação do outro Estado 
em conformidade com as dispoSiÇôe·s- do presente Acordo, 
tem direito ao abono de famnia oU salário-fainília ao abrigo 
da legislação do último Estado. 

Artigo 15 

Se, para avaliar o grau de incapacidade em caso de aci
dente de trabalho ou de doença profissional. a legislação de 
tim dos Estados Contratantes preceituar que sejam tornados 
em consideraçãO os acidentes de trabalho _e as doenças profis-
5ionaiS anteriormente ocárridos, sê-lo-ão também os acidentes 
de trabalho e a§ doenças profissionais ariteriormente ocorridos 
ao abrigo da legislação do outro Estado como se tivessem 
ocorrido sob a legislação do primeiro Estado. 

TÍTULO III 
Disposições Diversas 

Artigo 16 

1. As modalidades de aplicação do presente Acordo 
serão objeto de um Ajuste Administrativo a estabelecer pelas 
autoridades competentes dos Estados Contratantes. 

- As autoridades competentes dos Estados Contratantes 
informar-se-ão reciprocamente sobre as medidas adotadas pa
ra a aplicação do presente Acordo e as alterações que sejam 
introduzidas nas respectivas-legislações em matéria de Seguri-' 
dade Social ou Segurança_ SociaL 

Artigo 17 

1. As autoridades competentes e as entidades gestoras 
dos Estados Contratantes prestar-se-ão assistência recíproca 
para a aplicação do presente Acordo. 
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2. Os exames médicos solicitadps pela entidade gestora 
de um Estado Contratante~ relativamen.t_e a beneficiários que 
se encontrem no território do outro Estado, serão levados 
a efeito pela entidade gestora deste últinio •. a p~"~do e por 
conta daquela. 

Artigo 18 

1. Sempre que as entidades gestoras dos Estados Con
tratantes tiverem de conceder prestações pecuniáiiaS-em vírfU
de do presente Acordo, fá-lo-ão_em moeda do seu próprio 
pafs·. 

2. Quândo o pagamento for efetuado na moeda do outro 
país, a conversão será feita à menor taxa de càffiOtõ~ oficial 
vigente nO Estado cuja entidade gestora efctuar o pagamento. 

Artigo 19 

1. As isenções de direitos, de taxas e de impostos. esta
belecidas em matéria de Seguridade Social ou Segurança So~ 
cial pela legislação de um Estado Contratante, aplicar~se~ão 
também para efeito do presente Acordo. . _ 

2. -Todos os atas e documentos que tiverem de ser pro~ 
duzido~ em virtude do presente Acordo ficam isento~ de vistos_ 
e legalização por parte das autorídades diplomáticas e consu
lares e de _registro público, sempre que tenham tramitado 
por uma das entidades gestoras. 

Artigo 20 

Para efeitos de aplicação _do presente Acordo, as autori
dades competentes e as entidades gestoras dos Estados Con
tratantes comunicar-se-ão diretamente entre si e com os bem~
ficiários Ou seus representantes. 

Artigo 21 

1. Os pedidos, documentos e recursos a apresentar pe~ 
rante uma instituição ou jurisdição competente de um Estado 
Contratante serão t_ídos como apresentados em tempo, mesmo 
quando o forem perante a insfituiÇão ou jUrisdição corres-pon
dente do outro Estado, sempre que a sua apresentação for 
efetuada dentro do prazo estabelecido pela legislação do Esta
do competente. 

2.--- O requerimento de prestações nos termos do presente 
Acordo, apresentado a uma entidade gestora de um Estado 
Contratante, salvaguarda os direitos do requerente nos termos 
da legislação do outro Estado, desde _que o interessado solicite 
que tal requerimento seja considerado nos termos da legisla
ção deste último Estado~ _ 

3-. Se uril requerente apreSentar o pedido de prestações 
à entidade gestora de um Estado Contratante e não _restringir 
especificamente o pedido das prestações à legislaçãO desse 
Estado, o requerimento salvaguarda também os direitos do 
interessado nos termos da legislaç-ão do outro Estado. 

Artigo 22 

As autoridades consulares dos Estados Contratantes po
derão representar, sem mandato especial, os nacionais do 
seu próprio Estado perante as autoridades competentes e as 
entidades gestoras em matéria d_e Seguridade Social ou Segu
rança Social do outro_Estado. 

Artigo 23 

As autoridades competentes dos Estados_ Contratantes 
resolverão, de comum acordo, as divergências e controvérsias· 
que surgirem na aplicação do presente Acordo. 

Artigo 24 

Para facilitar a aplicação do presente Acordo, as autori
dades competentes dos Estados Contratantes designarão os 
organismos de ligação que julgarem convenientes, em Ajuste 
Administrativo. 

TíTULO IV 

Disposições Finais 

Artigo 25 

Cada urna das Partes notificará a OU:tra dQ cumprimento 
das respectivas formalidades legais internas n·ecessárias à en
trada em vigor do presente Acordo, a qual se dará, concomi
tantemente com o Ajuste Administrativo, tririta dias_ após 
a data de recebimento da segunda dessas notificações. 

Artigo 26 

1. O presente Acordo terá a duração de um ano, conta~ 
do a partir da data de sua entrada em vigor. Considerar-se-á 
tacitamente prorrogado por iguais períodos, salvo denúncia 
notificada por via diplomática pelo Governo de qualquer um 
dos Estados ContratáQ.tés, pelo menos três meses antes da 
sua expiração. 

2. Em caso de denúncia, as disposições do presente 
Acordo, do Ajuste Administrativo e Normas de ProcedimentO 
que o regulamentem continuarão em vigor com respeito aos 
direitos adquiridos e em vias de aquisição.--

Artigo 27 

O presente Acordo substitui o Acordo de Prç.vidência 
Social, celebrado_entre o Governo d<:t República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Portuguesa em 17 de 
outubro de 1969, ficando salvaguardados os direitos adquirid0s 
constituídos ao abrigo do Acordo ora substituído. 

Feito em Brasília, aos días 7 do mês de_ maio de 1991, 
em dois exemplares, na língua portuguesa, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos. . 

_Pelo Governo de República Federativa do Brasil, Fran
cisco Rezek. 

Pelo Governo da República Portuguesa,- JOão de Deus 
Pinheiro. 

LE-GtSLAÇÃO CITADÁ . 
CONSTITtfiÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDE_RATIVA DO BRASIL 
1988 

··· ······· ···············------·:riT-ui.:õ-iv····-···------·····-··---·--·-· 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO! 
. Do P~er Legislativo 

SEÇÃO III 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

······A;t:~4Ç)_···~-d~-~~~~tê"~ci~~;clusi~~-.-d~·a;~g;~~~~·N;~ 
cional: 

I -resolver definitivamente sobre tratados, acordOs ou 
atos Internacionais que- acarretem encargos ou cõinptomissos 
gravosos ao patrirnônio nacional; 
••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••• •4 ............ _. _ ••• -~-~-··. ''!·~·-..---~-·. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 86, DE 
1992 

(N• 105/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Extradição, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa, assinado em Bra
sflia, em 7 de maio de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto do Tratado de Extra

dição, celebrado entre o Governo_ da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Pártuguesa, assinado 
em Brasfiia, em 7 de maio de 1991. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultarem revisão 
do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes cOmple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 301, DE 1991 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na

cional 
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, 

da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e ó Governo 
da República Portuguesa, em Brasília, em 7 de maio de i99i. 

2. O Tratado e-stabelece~ naS suas linhas básicas, as con
dições gerais, os pressupostos, os fatOs determinantes, o pro
cesso juriSdicional e os requisitos para que a extradição possa 
ser concedida. Mantém, com relação ao pressuposto da nacio
nalidade do extraditando, a tradição do direito pátrio de só 
extraditar estrangeiros. 

Brasília, 20 de junho de 1990.- Fernado Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DJ/DE-IISRêi276iJUs'r 
LOO H24, DE 13 DE JUNHO DE 1991, DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ(lES EXTE-
RIORES. . . . 

A Sua Excelência o s·enhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da Repúblíca 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de elevar à alta consideração de Vossa 

Excelência, acompanhado de projeto de Mensagem ao Con
gresso Nacional, o texto do Tratado de Extradição, firmado 
entre o Brasil e Portugal em 7 de maio passado por ocasião 
da visita ofiCial que o Doutor Aníbal Cavaco Silva, Presidente 
do Conselho de Ministros daquele país realizou ao Brasil. 

2. O Tratado estabelece, nas suas linhas básicas, as con
dições gerais, os pressupostos, os fatos determinantes, o pro
cesso juriSdicional e os requisitos para que a exhadiÇãõ seja 
concedida. Mantém, com relação ao pressuposto da naciona
lidade do extraditando, a tradição do direito pátrio de só 
extraditar estrangeiros. 

3. No que respeita aos fatos determinantes da demanda 
extradicional, o Tratado circunscreve a sua concesSão aos deli-

tos de direito Comum, de certa gravid~de, e quC ~J~tfa.~-Qiieif~ 
veis, segundo as· leis de ambas as Partes, à pena·:priv~«.Y..a. 
de liberdade de duração máxima superior a U:m anó~·exetuindo 
a possibilidade de ser deferida a ~xtradiçáo, quandO::· f-or ·a· 
infração pqnível com pena de morte ou prisã9_ pci"petúa·. · · '~ 

4. Nessas condições, venho solicitar a Vossa EX:(Cit!. 
que, se assim houver por bem, se digne- mandát ao· e~'. 
do Congresso Nacional o anexo texto do Tratádci"d;; .. ~t!i-, 
dição entre o Governo da República Federativ_a c;1Q -8:.-.ijl_ 
e o Governo da República Portuguesa. · __ · - ~·; __ -~ ·,_ 

Aproveito a oportunidade para r~n~va~ a _Vq• ÇJJÇe~ 
lência, Senhor Presidente, a garanti3: do meu màlS profun·dq
respeito. ' - ,.-:_. · t-~~ 

. '" '· ~· ' ': .;: ~ '::; ' 

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRfl '· '·''": 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA tiO 

BRASIL . , 
E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORWGÚESÃ'" 

O Gove~o da República Federativa d!'l Ílrúi(~ ~'~ti: 
vemo da Republica Portuguesa - _ _ __ . ··- .. , . "~·, .··. 

Animados pelos laços de amizade e oooperação q~C: prC$1• 
dem as relações entre ambos os países~ . -. -·. ,·.·' ~-: ", ___ :·;::~:-~:-~-

Tendo em mente as profundas afimqades: que enriqqcCeta 
as relaçõe_s entre os seus povos; e . , -· ·- .: · -·:·-./'- .~.~-·~ _

1 

Desejando aprofundar esse relacionaméntó ·pnvileci!ldQ 
no campo da cooperação em áreaS de interesse·cOmum~. r nO-'. 
meadamente no âmbito da justiça em matériã penaf;,',, ·: ~ ... -:. ~ 

Acordamoseguinte: - ·- .. _· ·-. ·~·-:~,;-t_r~;."'':~: 

. ·}':~·~~~ ~~:~~\· ,.: 
ARTfGO I 

Obrigação de ExtraditB 
., :., ; ! 

'I . C:·_,:\~·,·..-.: 

As Partes Contratantes acordam na e::ttradiÇã.G r~-cí~-~ · 
de pessoas, segundo as disposições do. presente_Tr'Jl~d.q. pata: · 
fins de procedimento criminal, ou para __ cumprl.meni~ de p.;na · 
privativa da _liberdade por infração cUjO julgaíne·rifó' 'sCjJ c1J 
competência dos tribunais da P;:~rte. requere_n_te:_- - ' ·· 

~ .. 
ARTIGO H 

Fatos Determinantes da E~iradiçáo . 

• 1. Dão lugar à extradição os talos -,>uníveiS, I'Cao~Whi
as leis de ambas as Partes, com pena privativa da libe~ · 
de duração máxima superior a uni ai16.'; -- · :~---. ,.-: _.-- ~---

. · ·· 2. Quando a extradição (o r· pedidapãrà CÚiliJÍriÍI!éi•to 
de uma pena privativa da liberdade, só será concedida _se · 
a duração da pena ainda por cumprir for su~:rfo~ a -~e 

-. , . ---<I . meses. . __ .•. ,_....,..~_·.~c· .•. 

3. Para os fins do presente artigo~-~a-·deterin'frià~4U 
infrações segundo a lei de ambas as Partes_ Cprt~,:a~pJéJ::. -~ 1 

a) não releva que as leis das Partes COntratante. qoililí~. 
quem ou tipifiqueni diferentemente os elementds i:o~tll~.i~ 
da infração ou utilizem a mesma ou dife~t\t_e ·_(c~i~~
legal; · . • ·· ,_ · . · · 

b) todos os fatos imputados à pessoa C)lja cxtfl!<liÇto I 
pedida serão considerados, sendo irrelevante_ a circ~ftJttnê:if ·. · 
-de serem ou não diferentes os elementos consti~u:bv~-~-.~0:. 
ção segundo as leis das Partes Contratantes.. . ·-- .- , -~-- ~·"·-·· -, 

4. Quando a infração que deu lugar ao pedido de c_._,.., 
dição tenha sido cometida fora do território da Parte reei
rente, a extradição será concedida, de acordo_~~ U_~ · 
sições do presente Tratado, desde que: .. " .. ,':: _ __,_~~ . 

a) a pessoa cuja extradição é pedida seja ri~CÍO'!",I,.~. 
Parte requerente; ou - , - .--<-..- :,. • 

' ' '--- ,, ~-: 

"· . 
.... :., .1 

...... 
... , :.· 

,.,. 
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· ··.-.~_)l:)! a. 1ei da_ Parte tequerida pre.veja a punição de um 
~rp_e tcprnetido- fora dQ seu "território, em. ç:oridiçóes seme-
,lb~ptes. i .... '.'.J,." . , , _ 

._ , .• ,5.. •. Qu~c!o. a_ex!radjção for pedida por um crime em 
maté:ri.a:O.,e tax.as, impostos, direitos aduaneiro e cambial, a 

.. e~rp.!;iiglo .pão será. recusada pelo fato de a lei da Parte reque
:xi4~ p.ãQ preve.( o m.esmq tipo de taxas_ ou_impostos ou não 
.conJ~r .p __ me.smQ tipo de· regulamentação em matéria de taxas, 
'iqtpqstos •. direitos <\duanei.ro e cambial que a legislação do 
Estado requerente. 
.' ·; <.~:;6'. ,-~se 0- pedido' de extradição respeitar a vãrios fatos 

'diSti:htdS, ~àda um deles punível pelas leis da Parte requerente 
e da Parte requerida com uma pena privativa da liberdade, 
mas em que alguns deles não preencham a condição relativa 
à medida'dâ.pena, a Parte requerida terá a faculdade de 

tcoD.cedéf 'i:irrióéri! a extrad-ição por estes últimos. 

',,,, ·• '• . • • .. ;\RT!QO IJI 
Inadmissibilidade de Extradição 

.j._._,,-,..-. ~t~··•'-:.--- r ._ · , · • 
"Não terá lugar a extradição nos segumtes casos: , 

··:t·· ·h>~) \Sj:!~ ~-peli_S.oa-reclamada nacional da Parte requerida; 
b) ter Siao a infração cometida no território da Parte 

.r~uerida; 
~:-.·~ . ..-_çy ·}er,a ·pe~sóa reÇlat:nada sido definitivamente julgada 
'ria Partç r,eg_u~Q.da, ou. num terceiro Estado pelos fatos que 
fundameUiànl O pedido de extradição e ter sido .absolvida, 
ou, no ca.so d~ condenação, ter cumprido a pena; 

d) estar extinto no mOinento do recebimento do pedido, 
segundo a lei de qualquer das Partes Contratantes, o procedi

i .. T~~~o: rt:i~Jq.aJ o.u, ~ pena, ppr prescrição ou por qualquer 
... v11~~ ~tJ~a\ .. , '· . 
.~., .. _; -~ ~),' r:r~t~:t .a{l,stiada a infração segUndo a lei de qualquer 
':~a.~.]~an~~ .Ç~mtr_a~a~tes; -

· i') ser a iilfr.a~ão punível com pena de morte ou prisão 
perpétua; • · · · 

g) dever a pessoa ser jUlgada por tribunal_ de çxceção 
ou cumprir ulnà'•pena· decretada por um tribunal dessa natu-

•·f~A\t· •: ';I'" ' ' '- ' ' · - - -

~,1 \;,:_,.h) h'!-Yer fundadas razões para considerar que a pessoa 
reclamada será sujeita a prOCesso_ que não ofereça garantias 

.. P,e \!-IP- procedimento criminal que respeite as condições inter
.,naciopab;n,~nty reconheçidas como indispensáveis à salvaguar
:da_do_s Direitos do_ Homem ou cumprirá a pena em condições 
desumanas; 

.,_ ·~ ·i) tratar .. se, segundo a legislação da Parte requerida, de 
infração de natureza política ou com ela- conexa; 

·-j) haver fundadas razões para concluir que a extradição 
... ,é solicitada para fins de procedimento criminal ou de cumpri
.. m~nto de pena por parte de uma pessoa, em virtude da sua 
raça, sexo, religião, nacionalidade ou convicções políticas, 
ou que a situação dessa pessoa possa ser prejudicada por 
qualquer dessas razões; 

l) tratar-se de crime militar que, segundo a lei de ambas 
as Partes Contratantes, não constitua simultaneamente uma 
· infração de. direito comum. 
_ . . 2. ~ Não se consideram de natureza política as infrações 
que não sejam dessa natureza segundo: 

a) a lei da Parte requerida; 
b) qualquer convenção internacional em-que as duas Par

tes Contratantes sejam Parte. 

ARTIGO IV 
Julgamento pela Parte Requerida 

1. Se a extradiç~Q J;lão puder ser concedida por se verifi
car algum dos fundamentos previstos nas alíneas g, f e g do 
número 1 do artigo anterior, a Parte requerida obriga-se a 
submeter o infr3tor a julgamento peJO Tribunal competente 
e, em conformidade com a sua lei, pelos· fatos que fundamen
taram, ou poderiam ter fundamentado, o pedido de extra
dição, 

· 2. Para os efeitos previstos no número anterior, a Parte 
requerida poderá solicitar -ã Parte requerente, quando esta 
não os tenha enviado espontaneamente, os eler:p.entos neces
sários à instauração do respectivo procedimento criminal, de
signadamente os meios_ de prova utilizáveis. 

ARTIGO V 
Recusa de Extradição 

1. A extradição poderá ser recusada: 
_a) se as autoridades competentes da Parte requerida tive

rem decidido abster-se· de instaurar procedimento criminal, 
pela infração que deu lugar ao pedido de extradição, contra 
a pessoa em relação à qual a extradição é pedida; 

b) se a pessoa cuja entreg~ é so_licít~~a tiver_sido conde
nada à r~velia pela infração que deu lugar ao pedido de eXtradi
ção, exceto se a lei da Part!;: requerente lhe assegurar a possibi
lidade de_ interposição de recurso da de,cjsão conclenatória, 
ou a realização de novo julgamento após a extradição; 

c) se estiver pendente procedimento criminal nos tribu
nais da Parte requerida pelos fatos que funclamentam o pedido 
de extradição. . . 

2. A Parte requerida poderá sugerir à Parte requerente 
que retire o seu pedido de extradição, tendo em atenção razões 
humanitárias que digam nomeadamente respeito à idade, saú
de, ou outras circunstâncias particulares da pessoa reclamada. 

ARTIGO VI 
Regra da Especialidade 

1. Uma pessoa extraditada ao abrigo do presente Trata
do não pode ser detida ou julgada, nem sujeita a qualquer 
o.u.traxestrição da sua liberdade pessoal no território da Parte 
requerente, por qualquer fato distinto do que motivou a extra
dição e Ihé séja anteríor ou contemporâneo . 

2. Cessa a prOibição constante do número anterior 
quando: 

a) a Parte requerida, ouvido previamente o extraditado, 
der o seu consentimento? na seqüência da apreciação de pedi
do nesse sentido apresentado e decidido nos termos previstos 
para o pedidO de extradição; 

b) o extraditado, tendo direito e possibilidade de sair 
do território da· Parte requerente, nele permanecer por mais 
de quarenta e cinco dias ou aí voluntariamente regressar . 

3. Se õs elementos constitutivos da infração forem altera
dos na Parte requerente na pendência do processo, contra 
a pessoa extraditada só prosseguirá o procedimento criminal 
se os elementos constitutivos da infração permitirem a extra
dição de acordo com as disposições do presente Tratado. 

ART!GOVll 
Reextradição 

1. A Parte requerente não pode reextraditar para teFceiro 
Estado a pessoa que a Parte requerida lhe entregou o segui
mento de um pedido de extradição. 
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2. CesSa a proibíção de reextradição constante do núme-
ro anterior: - --

a) se, nos termos estabelecidos para o pedido de extradi
ção, for solicitada à Parte requerida e dela obti~a ~ correspoD
dente autorização judicíal para a reextradição, ouvido previa-
mente o extraditado; -

b) se o extraditado, tendo direito e POSsibilidade desair 
do território da Parte requerente, nele permanecer por mais 
de quarenta e cinco dias ou aí voluntariamef:!tC regressar. 

3. A Parte requerida poderá solicitar à Parte requerente 
o envio dedeclaração da pessoa reclamada sobre se aceita 
a reextradição ou se se opõe a ela. 

ARTIGO VIII 

Pedidos de Extradição Concorrentes 

1. No caso de concorrerem diversos pedidos de extra
dição da mesma pessoa pelos mesmos fatos, tem preferêncía 
o do Estado em cujo território a infração se consumou ou 
onde foi praticado o fato principaL 

2. Se os pedidos respeitarem a fatos· diferentes têm prefe
rência: 

a) no caso de infraç-ões de gravidade dlfe_ren-te, o pe-dTdO 
relativo â infração mais grave segundo a lei da Parte requerida; 

b) no caso de infrações de igual gravidade, o pedido mais 
antigo, ou~ se-ndo simultâneos, o -_do Estado de que o extradi
tado for nacional ou residente, ou, nos demais casos, o do 
Estado que, de acordo com as circunstâncias concretas, desig
nadamente a existência de Tratado ou a possibilidade de reex
tradição entre as partes requerentes, se entender que deva 
ser preferido aos outros. 

ARTIGO IX 
Comunicação da DeciSão 

A Parte requerida informará a Parte requerente, no mais 
curto prazo possível, da decisão sobre o pedido de extradição, 
indicando, em caso de recusa total ou parcial, os motivos 
dessa recusa. --

ARTIGO X 

Vias de Comunicação 

Os pedidos de extradição e toda a correspondência ulte
rior serão transmitidos por via diplomática. 

ARTIGO XI 
Requisitos do Pedido 

O pedido de extradição deve incluir: 
a) a identificação da pessoa reclamada; 
b) a menção expressa da sua nacionalidade; 
c) a prova de que, no caso concreto, a mesma pessoa 

está sujeita à jurisdição penal da Parte reque:t:ente; 
d) a prova, o caso de infração conietida em terceiro Esta

do, de que este não reclama o ·extraditando por causa dessa 
infraÇão; -

e) a informação, nos casos de condenação à revelia, de 
que a pessoa reclamada pode recorrer da decisão ou requerer 
novo julgamento após a efetivação da extradiÇao.-

ARTIGO XII 
Instrução do Pedido 

Ao pedido de extradição devem ser juntado$ os elementos 
seguintes: 

a) mandado de detenção, ou documento equivalente da 
pessoa reclamada, emitido pela autoridade competente; 

b) quaisquer indicações úteis ao reconhecimento e locali
zação da pessoa reclamada, designadamente extrato do regis
tro civil, fotografia e ficha datiloscópica; 

c) certidão ou Cópia autenticada da decisão que ordenou 
a expedição do mandato de detenção, no caos de extradição 
para procedimento criminal; 

d) certidão ou cópia autenticada da decisão Condenató
ria, no caso de extradição para cumprimento da pena, bem 
como documento comprovativo da pena que resta cumprir, 
se esta não corresponder à duração da pena imposta na deciSão 
condenatória; -

e) descrição dos fatos imputados à pessoa reclamada com 
indicação da data, local e circunstâncias da infração e a sua 
qualificaÇão jurídica, se não conStarem das deCisões referidaS 
nas alíneas c ou 

f) cópia dos textos legais relativos à qualificação e puni
ção dos fatos imputados ao extraditando e à prescrição do 
procedimento criminal ou da pena, conforme o caso; 

_ g) declaração da autoridade competente relativa a atos 
que tenham interrompido ou suspendido o prazo de prescri
ção~ segundo a lei da Parte requerente, se .for o caso; 

fb) cópia dos textos legais relativos à possibilidade de 
recurso da decisão ou efetivação de novo julgamento, n--D caso 
de condenação à revelia. 

ARTIGO XIII 
Extradição com Consentimento 

do Extraditando 

1. A pessoa de_tida para efeito de extradição pode decla
rar que consente na sua entrega imediata à Parte requerente 
e que renuncia ao processo judicial de extradição, depois de 
advertida de que tem direito a este processo~ 

2. A declaração é assinada pelo extraditando e pelo 
seu defensor ou advogado constituído. 

3. A autoridade judicial verifica se estão preenchidas 
as condições para que a extradição possa ser concedida, ouve 
o declarante para se certificar se a declaração resulta da sua 
livre determinação e, em caso ·afirmativo, homologa-a, orde
nando a sua entrega à Parte requerida, de tudo se lavrando 
auto. 

4. A declaração, homologada nos termos do número 
anterior, é irrevogável. 

5. O ato judicial de homologação equivale, para todos 
_os efeito~,_à decisão final do processq de extradição. 

ARTIGO XIV 
Elementos Complementares 

1. Quando o pedido estiver incompleto ou iião vier 
acompanhado de elementos suficientes para -permitir- ã Parte 
requerida tomar uma decisão, pode esta solicitar que lhe sejam 
fornecidos elementos ou informações complementares, no 
prazo ·que estipular, mas não superior a sess_enta dias. 

2. O não envio dos elementos ou informações solici
tados nos termos do número anterior não obsta a que o pedido 
de extradição seja decidido à luz dos elementos disponíveis. 

3. Se uma pessoa, que se encontre detida em virtude 
de um pedido de extradição, for libertada pelo fato de a Parte 
requerente não ter apresentado os elementos complementares 
nos termos do número 1 do presen~e artigo._a Parte requerida 
deverá notificar a Parte recJ.uerente, logo que possível, da 
decisão tomada. 
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ARTIGO XV 
Detenção do Extraditando 

1. As Partes Contratantes, logo que deferido o pedido 
de extradição, obrigam~se a adotar todas as medidas neces~ 
sárias para assegurar a sua efetivação, inclusive a procurar 
e a deter a pessoa reclamada. 

2. A detenção da pessoa reclamada durante--Õ- prOcesso 
de e_xtradição, até à sua entrega à Parte requerente. reger-se~á 
pela lei interna da Parte requerida. -

ARTIGO XVI 
Entrega e Remoção do Extraditado 

1. Sendo concedida a extradição, a Parte requerida in~ 
formará a Parte requerente do local e da data da entrega 
da pessoa reclamada e da duraçi,io da detenção por ela sofrida, 
para efeito de ser computada no tempo de prisão que tiver 
sido imposta. . 

2. A Parte requerente deverá_remover a pessoa da Parte 
requerida dentro de um prazo razoável fiX3do por -e-Slá última, 
não superior a sessenta dias, 

3. O prazo referido no número anterior _é prorrogável 
na medida exigida pelo caso concreto, quando razões de força 
maior comunicadas entre as P_artes Coo._t_ratantes, ·nomeada
mente doença verificada por perito médico, a qual ponha 
em perigo a vida do extraditldo, impedirem a remoção dentro 
desse prazo. 

4. Decorrido o prazo referido nos números 2 e 3 sem 
que alguém se apresente a receber o extraditado_, será o mesmo 
restituído à liberdade. 

5. A Parte requerida pode recusar-se. a extraditar a pes~ 
soa que não tenha sido removida no prazo referido neste 
Artigo. 

ARTIGO XVII 
Diferimento da Entrega 

1. Não obsta à concessão da extraQição a existência em 
tribunais da Parte requerida de processo penal contra a pessoa 
reclamada ou a circunstância de esta .se encontrar a cumprir 
pena privativa da liberdade, por infrações diversas das _que 
fundamentaram o pedido. 

2~ Nos casos_ do número anterior, dift;:re~se a entrega 
do extraditado para quando o processo ou o cumprimento 
da pena terminarem. -

3. É também causa de adiamento da entrega a verifica~ 
ção, por perito médico, de enfermidade que ponha em perigo 
a vida do extraditado. 

ARTIGO XVIII 
Entrega Temporária 

1. No caso do _número 1 do artigo anterior, a pessoa 
reclamada pode ser entregue temPorariamente, mediante au
torização judicial, para a prática de a tos processuais, designa
damente o julgamento, que a Parte requerente demonstre 
não poderem ser adiados sem grave prejuízo, desde_ que isso 
não prejudique o andamento do processo pendente na Part_e 
requerida e a Parte requerente se comprometa a que, ternn
nadoS!esses a tos, a pessoa reclamada seja restituída sem quais~ 
quer condições. _ 

2. A presença temporária da pessoa recl3rriada no terri~ 
tório da Parte requerente não poderá ultrapassar sessenta 
dias e só será autorizada por uma única vez. 

3. Se a pessoa entregue temporariamente estava a cumw 
prir pena, a execução desta fica suspensa a data em que essa 
pessoa foi entregue ao representante da Parte requerente até 
à data da sua restituição às al].toridad~s da P_arte requerida .. 

4. Ê todavia considerada na condenação a detenção que 
não venha a ser computada no processo estrangeiro. 

ARTIGO XIX 
Entrega de Coisas 

1. Na medida em que a lei da Parte requerida o permita 
e sem prejuízo dos direitos de terceiros, que deverão ser devi~ 
damente respeitados, as coisas encontradas na Parte requerida 
que tenham sido adquiridas em resultado da infração ou que 
possam ser necessárias como prova d~sta devem, se a ]?arte 
requerente o solicitár. sef-lhe entreglles c~so a extradição seja 
concedida. ~ 

2~- A entrega das coisas referidas no número anterior 
será feita mesmo que a extradição, tendo sido concedida, 
não possa ser efetivada, nomeadamente por fuga ou morte 
da pessoa reclamada. 

-3. A Parte requerida poderá entregar, sob condição de 
serem restituídos sem quaisquer despesas, os objetos a que 
se refere o número 1 do presente Artigo, -quando. possam 
estar sujeitos a medida cautelar, no território da referi?a_Parte, 
em processo penal em curso, se interessarem por outras razões 
ou sobre eles haja direitos de terceiros. 

ARTIGO XX 
Detenção ~ovisória 

1. Em caso de urgência e como ato prévio de um pedido 
formal de extradição, as Partes Contratante_s podem solicitar 
a detenção provisória da 
pessoa a extraditar._ 

. . .2._ O pedido de detenção provisória indicará a existência 
de mandato de detenção oU decisão condenatól,"i.a contra a 
pessoa reclamada, conterá o resw;nq _dos fatos constitutivos · 
da infração, data e local onde foram cometidos. indicação 
dos preceitos legais aplicáveis e todos os dados disponíveis 
acerca de identidade, _nacionalidade e localizaç~o de?sa_ pes
soa. 

3. O pedido de detenção proviSória será transmitido 
por via diplomática. 

4. A decisão sobre a detenção e sua manutenção será 
tomada em conformidade com o direito da_ Parte requerida 
e coinunicada imediatamente à Parte requeren-te. 

- 5. Pelo meio mais rápido, a Parte requerida informará 
a parte requerente.do resultado dos.atos praticados para a 
detenção mencionando que a pessoa detida será restituída 
à liberdade se não receber o respectivo pedido de extradição 
no prazo de sessenta dias após a detenção. 

6. A manutenção da detenção após o recebimento do 
pedido de extradição aplica~se o disposto no númerO 2 do 
artigo XV. 

7. A restituição à liberdade não obsta à nova detenção 
ou à extradição, se o pedido for recebjdo após o prazo referido 
no número 5 do presente artigo. 

ARTIGO XXI 
Recaptura 

Em caso de evasão- apõS a entrega à Parte requerente 
e regresso da pessoa extraditada ao território da Pat!-e reque
rida, pode ser solicitada a sua recaptura apenas com base 
no envio de mandato de captura acompanhado dos elementos 
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necessário para se saber que foi extraditada e se evadiu antes 
de extinto o procedimento criminal ou cumprida a pena. 

ARTIGO XXII 
Trânsito-

1. O .trânSito, pelo território de qualquer das Partes 
Contratantes, de pessoa que não seja nacional dessa Parte 
e tenha sido extraditada para a outra por um terceiro Estado, 
será facultado desde que não se oponham motivos de ordem 
pública e se trata de infração justificativa de extradição nos 
termos deste Tratado. 

2. O pedido de trânsito é transmiti~lo por yia diplomá~ 
tica, deve identificar o extraditado e ser instruído com os 
elementos referidos nas alíneas a, c, ou de e do artigo XII. 

3. Competirá às autoridades do Estado _de trânsito rnan~ 
ter sob prisão ou detenção o extraditado, enquanto este per
manecer no seu território. 

4. Se for utilizado transporte aéreo e não estiver prevista 
urna aterrisagem no território de uma das Partes é suficiente 
uma comunicaç"ã-o da Parte requerente. 

ARTIGO XXIII 
Despesas 

1. Ficam a cafgo da Parte requerida as despesas causa
das pela extradição at6 à entrega do extraditado à Parte reque
rente. 

2. Ficam a cargo da Parte requerente: 
a) as despesas com a remoção do_extraditado de um Esta

do para o outro; 
b) as despesas causadas pelo trânsito do extraditado. 

ARTIGO XXIV 
Resolução de Dúvidas 

Quaisquer dúvidas ou dificuldades resultantes da aplica
ção ou interpretação do presente Tratado serão resolvidas 
por consulta entre as Partes ContratantC.s.- · - - --

ARTIGO XXV 
Entrada em Vigor e Denúncia 

1. O presente Tratado está sujc_ito a ratificação. 
O Tratado entrará em vigor no primeiro dia- do segundo 

mês seguinte àquele em que tiver lugar a troca dos Instru~ 
mentos de Ratificação e manter~se-á em vigor enquanto não 
for denunciado por uma das Partes. Os seus efeitos cessam 
seis meses após o dia do recebimento da denúncia. 

Feito em Brasilia, aos 7 dias do rn,ês de maiÓ de 1991, 
em dois exemplares originais na língua portuguesa, sendo am
bos_ os textos autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Fran
cisco Rezek. 

LEGISLAÇÃO CITÁDA 

Pelo Go~ernu da República Portuguesa, João de Deus 
Pinheiro. 

CONSTITUIÇÃO bAREPúBÜCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

· ·· ·· · · · ............. ---------· :rhüio·i:v··· · .......... ··--~----·····--
Da Organiza_ção dos Podere~ 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

..... ' .................. ____ ,;;·;,; ....... ~ .... ~ .... :. ; ·~-·-···4···---~;.v..;.-~-~·. 

SEÇÃO n· 
Das Atribuições do Congresso Naciorial 

· · · · · ·· ··· ........ ~··;····-·.!.. .. ···•· ........ :..-.•.... --. ~_. .. :•· .;~ ...... _,.....t.~,_;Tf~;·~.t 
. A

1 
rt. 49. E da competência exclusiva do P9~gr~~~9 ,t:J"ji;·~ 

c1ona: ___ ._ < ,-_ .- • 

! - reso.lver .~efinitivamente .sobie, t~~t~fiP.~,; ~~ffi~ 9H~J 
a tos mternacwn~IS .q!-1.~ acar_r<:t~m en~a~gqs. ,C!lhCPIIJ.Br~Of.IM~~~ 
gravosos ao patnrnômo,naciOnal. . , cr .•. J:r nl 
....................... , ••• ' ••• , .................. ,., .... · .. ,. . ..;a ·-·f~,_o;:.; ~·!!~·~!r: •.I, 

(À Comissão de Relações-Exteriores e DefeSa Nacianril.), 
!·.~ '-'l'P1 .,.,,.._);~i 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ni'Si; DE'i~~z:•· 
(N'183/92, na Câmara dos Deputados). . '· · ··· ' 

. ' " 't··· ., .. ,} ~ 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo·d.a RepU':'~ 
blica Federativa do Brasil~ os Çover~Qii_da. ~}!'púbjiqa· 
Argentina e da República do Chile para .. o Ei!itahele-;, 
cimento da Sede do Tribu11al_ Arll~t.rl!L'!a Çj<,Jaoje <19.' 
Rio de Janeiro, nas Dependencias_ do Çomi,t~.rjurídlco 
Interamericano, celebrado em Assunção,,~m 30 de «iiJtu~ " 
bro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: •; o.~ '"') -1·'" 
Art. lo Fica aprovado o texto do Aêordo e'óu·é O''Go

verno da República Federativa do Brasil :e, o~ GOvetiJ.qs; dâ·" 
República Argentina e da República do Chile para o Estábe1e~' 
cimento da Sede do Tribunal Arbitral na cidade do Rio de 
Janeiro, nas Dependências do Comitê ~Jlliíái1Co;fdt.é*~ntêtir:. cano, celebrado em Assunção, em 30 de Outuóró de·1§91,l - ~ 

-Parágrafo único. Ficam sujeitOs à. apr~y~c;ã!J. :49_Cón
gresso_Nacional quaisquer a tos qué possam reSUlt~r~,'réVisão 
do referido Acordo, be~ com~ q~aisqlier ajus~e~·- ç~mple
méntares que, nos termos do art. 49, incisO I, da 'CónStítuição 
Federal, acarretem encargos ou cornpron:iis"sóS ,gta:t_ó"sb~~ ao 
patrimônio nacional. _ - "' · '" · ' 

- Art. 2~ Este decreto legislativo entra em ..vigor na data 
de sua publicação. .-,-;; ·. 

MENSAGEM N• 766, DE 1991 ~ :,· .. 
. --"- -- ... ~,__. l 

Excelentíssimos Senhores Membros do -C.on.!i~~S$0 Na-:_\ 
clonai . _ ~ . _, , ~ _ 

De conformidade _com o disposto no a~~- .49.~ i_r.ld~Q I~L
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter. a elevada ' 
consideração de Vossas Excelências, acqmpanhado.de E'Xp'o~' 
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das·R.~l<içQ,es · 
Exteriores, o anexo Acordo para o EstãbeléciffienJ-.0. da ~éde ~ 
do Tribunal Arbitral, na cidade do Rio de JaneirO, n,a~ D~pen~
dências do Comitê Jurídico Interarnericano, celebrado _e·~tre 
o Governo da República Federativa do Brasil e._os Gove.r:no~. 
da Republica Argentina e da República do Chil~, emoAssUn~-
ção, em 30 de outubro de 1991. _ _ . _____ .__ .c, 

Brasília, 17 de dezembro de 1991. -·Fernando Colior. 

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS DAM-IIDAJ/567/PAIN-LOC
E02. DE 29 DE NOVEMBRO DE IQ9!, DO.SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓÊS EXTE
RIORES 

A SUa Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor 
Presídente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa ExcelênCia o -texto 

do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 
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._,:,":~,._,.i_-:,. -:-;":-";- -... . ' ' -·. ' . ... -
· é)•;((!óvert:~os 'd_a RepúbliCa Argentina e da República do 
Chik! paiii' o Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral 
d~'-éid~e dO Rio: .de Jariéiro, nas D~p·e~dências· do Comitê 

·. J.utidicoJnteramericano, celebrado em Assunção, em 30 de 
· . ~u!>rodé 1991. · . 

• ': 1• ~-, •· 'p'.Acbrdó de Sede tem por objetivo acolher o Tribu
-:-af ÁÍ'bitf~l. ·mencionado na Declaração Presidencial sobre 
liin~tes 'eqtre ,a República Argentina e a República do Chile, 

· 'assinada_ em~ de agosto de 1991, ao eilsejó da visita do Presi
den'l_é: ~ ~hile, Doutor Patrício Aylwin Azócar, a Argentína, 
~- "-~~,'J:tr JJ _da ref~rida Declaração estipula a decisão e as 
~.ase,S '?ara' submefer a um tribunal_arbitral o traçado da linha 
dO limtte entre os dois países, entre o .\1arco 62 e o Monte 
Fitz ltoy. . . 
~ ,~· .':~~~ :ç~m.'aquela finalidade, o Governo da República Fe
de~tiva do- Brasil concederá ao Tribunal, a seus Membros 
e • ~ôs fUriClol'l;áríos óS privilégios, as imunidades, as· isenções 
~ ~s fa..cmd:a:~es necessárias para·o livre desempenho de suas 
fu~6es por ocasião da Arbitragem. 
- . · 4 . ..- Ne!isas condições, Senhor Presidente, permito-me 
~_bm..eter .. lile projeto. de Mensagem ao Congresso Nacional 

, ~r~_ que V~a Excelência, caso·esteja de acordo, encaminhe 
ó._t~.~fu,_ém anetcb à consideração do Poder Legislativo. 

· . ·._~p-roveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
'Jê.,c:ia,_ Scnh~r. Présidente, a garantia do meu mais profundo 
féWeito: . . . . . 
. , L ~ -. '· .' . , .. _., .. 
·. A<;;O~DO ENTRE O O O VER!'! O DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E OS GOVERNOS.DA RE· 
: .. · . .. . . . .· . PÚBLIC:A . 

" ·,:,ARGENTINA EDA REPUBLICA DO CHILE, 
. , . :' PAI(A.p'ESTA,BELECIMENTO DA SEDE_ __ 

. ·''-~;_;,c Q() TRIBUNAL ARBITRAL, NA CIDADE 
· . . [)Ô RIO'DE JANEIRO, NAS DEPENDfiNCIAS DO. 

· •. :"'''·: 'COMI:I"fi JURIDICO INTERAMERICANO 
'·'~ .... ·_ ·. , __ · ,, - ,_ ' -' . 
·· · O.OoVetno da República Federativa do Brasil e os Gover· 

~'ita Repilblica Argentina e da República do Chile, conside-
l'alidb' . . .. . 

' ..... 1. ... d ~ -· •• ,, ·- • • • 

·:-,,.:~:qu,e ~~ Q~l~r~ç~q Presiden_cial sobre limites cntie a Repú
lllif,t .. J\:tg~ntírja e a República do Chile assinaâo em 2 de 

. ag8sro dé, _19:~n, em s~u Anexo II estipula a decisão e as bases 
~~~~.~U~~c~er a·_l:lll'l: _trl~unal artibral o traçad~ de limite entre 

· . OS tiOts países, e!ltre o Marco _62 .e o Monte F1tz Roy; 
': .. ,"1 ·-~-~-~fh;q~v~fnó_c'l~ R_e_pública Feder~tiva do Bra_sil mani
fC!i_~01J $Uâ con:cOrdâncta c:om o estabelecimento na cidade dp 
Rió de Jant!ifõ do tribunal arbitral mencionado na referida 

. ~~fihiÇãO ·P-r~Sidtmcial Sobre Limites; 
' , r.~l_Que a Secr~taria-Geral da OrganíZaÇãO -dOS Estados 

· · Al!t$·6~~!tô.S.-~Ceí~O·u qu~·a sede do Comitê Jurídico Interaroe~ 
~nb 'Seja 'Utilizada como sede do aludido tribunal_ arbitral; 
,.., 'j_l_,'~C'9~~ 9 ~eguinte: . 

.:":·-·~· .. :.·:··(L·~.~~·'!; . _ Artigo! 
.. ,.~_i_t~ Pa-ra,dS_efeitos:do presente Acordo: 

' '· ··a)· o uTribunal" é o. tribunal arbitral estabelecido de con~ 
formidade coffi·o Anexo II da Declaração Presidencial sobre 
·~mitCs ent_re. a RePública Argentina e a República do Chile 
do 2: de_ agOsto de 1991 e o compromisso arbitral que a respeito 

' firqtarã.o ~s dois países em 31 de outubro de 1991; 
:-..~,.. ··._j,) os ~·Membros'' do Tribunal são os árbitros que o inte~ 
lt:á_ín~;·· .. _.'•, '- ' 
:-·::;-_;~) _O:S ~·funcionários do Tribunal" são seu secretário, os 
té,Ctii~ e os assessores que este venha a designar; 

' ---- •-.. . . 

···.-
I~ •- .. - 1' • 

~--. 

d) as "Agências Arbitrais" são os escritórios que os Go~ 
vemos da República Argentina e a República do Chíle deci~ 
dam estabelecer, respectivamente, na Cidade do Rio de Janei~ 
ro, mediante comunicação ao Governei--da República Federa
tiva do Brasil, para representá~los perente o Tribunal; 

e) os" Agentes" são as pessoas designadas pelos Gover
nos da República Argentina e a República do Chile, respecti
vamente, para representá-los perante o Tribunal Arbitral; 

f) os "Funcionários das Agências Arbitrárias" são as pes
soas designadas pelos Governos da República Argentína ou 

_ da República do Chile para integrar suas respectivas Agências, 
incluindo advogados, técnicos e.assessore$; 

g) a "Arbitragem" é o procedimento estipulado no Ane_
xo II da Declaração Pre_si_dencial sobr~ Limites entre a Repú
blica Argentina e a República do Chile de 2 de agosto_ de 
1991, de acordo com as disposições contidas_n_o referido Anexo 
e no Compromisso que, para esse efeito, firmarão os mencio-
nados países em 31 de outubro de 1991. __ 

2. Os nomes das pessoas designadas pelos Governos -
da República Argentina e da República do Chile para desem
penhar as funções previstas nos incisos e e f do parágrafo 
anterior, assim como domicilio das Agências a que se refere 
o inciso d do mesmo parágrafo, serão oportunamente comuni
cados, por meio de notas diplomáticas, ao Govern·o da Repú-
blica Federativa do Brasil. --

3. OS Gov~rnos da República Argentina e da República 
do Chile comunicarão, oportunamente, ao Governo da Repú
blica Federativa do Brasil qualquer mudança na informação 
a que se refere o parágrafo anterior. 

Artigo II 

1. O Governo da República Federativa do Brasil conce
derá ao Tribunal, seus_ Membros e seus Funcionários os privilé
gios, as imunidades, as isenções e as facilidades necessárias 
para o livre desempenho de suas funções por ocasião da Arbi
tragem, entre os quais particularmente os seguintes: 

a) os documentos destinados ao uso oficial do Tribunal 
e seus Membros, assim como sua corresPondênciã oficial, se
rão invioláveis em qualquer lugar onde se encontrarem; 

b) as salas de reuniões, os gabinetes e os demais locais 
que o Governo brasileiro ou o Comitê Jufídico Intei-americano 
ponham à disposição do Tribunal ou seus Membros serão 
invioláveis; 

c) o Tribunal e seus Membros se beneficiarão, em suas 
comunicações oficiais, de um tratamento igualmente favorável 
ao outorgado às representações diplomáticas é seus· funcio-
nários. -

_ 2 ... Tais privilégios, imunidades, isenções e facilidades 
são concedidos no interesse da administração da justiça inter
nacional e não no interesse pessoal de seus beneficiários. 

__ 3. Quando o beneficiário dos privilégios, das imunida-
des, das isenções e das facilidades pi'evistos no presente artigo 
possui a nacionalidade da República Federativa do Brasil, 
ou tenha nela sua residência permanente, gozará de tais prer
rogativas na medida em que o permita a legislação do referido 
Estado. 

Artigo III 

1. Os Agentes, os conselheiros e os advogados das Par
tes se beneficiarão doS privilégios, das ímunidades, das isen
ções e das facilidades de residência, des_locamento, comuni
cações e arquivos que sejam necessários para o exercício inde
pendente de suas funções. 
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2. O GovernO~ da República Federativa do Brasil conce
derão aos Agentes, advogados, assessores e conselheiros, e 
às Agéncias e seus Funcionários os privilégios, as íffiunidades, 
as isenções e as facilidades habitualmente reconhecidos aos 
funcionários diplomáticos segundo a ConvenÇãOde Viena so
bre Relações Diplomáticas de 18 de abril de 1961. 

Artigo IV 

Para resolver as situações não previstas no presente Acor
do, as Partes aplicarão a ConvençãO de Viena sobre Relações 
Diplomáticas de 18 de abril de 1961. 

Artigo V 

O Governo da República Federativa do Brãsil se compro
mete a aplicar aos laçais da sede do Comitê JurídicO Interame
ricano e aos funcionários do referido órgão que exerçam fun
ções perante o Tribunal, as normas estabelecidas no Capítulo 
I do Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização 
dos Estados Americanos durante a vigência do presente Acor
do. 

Artigo VI 

O presente Acordo entrará em yigor a partir- dÜ-~on-;e~tO 
em que o Governo da República 'Federativa do Brasil comu
nicar às demais Partes o cumprimento de seus requisitos consti
tucionais de aprovação, e sua vigênci_a s-e _esteriâerá até o 
término definitivo do processo arbitral e a dissolução do Tribu
nal. 

Feito na cidade de Assunção, aos 30 dias do mês de 
outubro de 1991, em três exemplares, dois em espanhol e 
um em português, sendo todos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil. 
Pelo Governo da República Argentina. 
Pelo Governo da República do Chile. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1988 

co C•~-·~ • • •-•• • • • • • • • •• õ • • • •• •••-• • •• •,"'''' u • •• • • '",. • ••• • • •" • •~···~~· • • • .~.-.. • • • 

TÍTULO IV 

Da Organização dos -Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

.................... ró ~ ~ ~·~---- ·-------- .-. ·- ......... _ ---"'~ ••••••••••• 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Na
cional: 

I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretam encargos ou compromiSsos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

••••••••-~•-•-•••·•··-------·•·"""'~•••u•-~•·~··---

(A Comissão de Relações Exteriores e Defi?Sa Nacional.) 

PARECERES 

PARECER N• 339, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cid3d3niã",
sobre o Projeto de Lei da Câinara n~ 10, de 1992 (11" 
2.484, de 1992, na Casa de origem), que "dispõe sobre 
a reestruturação da Justiça Federal de primeiro grau 
da 2• Região e dá outras providências''. 

Relator: Senador Mansueto de Lavor 
Vem a exame da Comissão de Constituição, JUStiça ~ 

Cidadania, de?t~ Casa Revisora, Q_ Pr!)jeto de Lei da Câmara 
no 10, de 1992, que tem por finalidade ampliar a Justiça Federal 
de Primeiro Grau na z~ Região, Seção Judidária do RiO de 
Janeiro, mediante a criação de_35 Varas. , _ 

A proposta é de inichitiva do Superior Trihufial de Justiça, 
c_om base no art. 96, II, alínea b da Constituição Federal, 
tendo sido aprovada pela Câmara dos Depurados, que intro
duziu os aperfeiçoamentos julgados necessários e de praxe 
nesse tipo de projeto. ____ _ 

Além de instituir as 35 Varas, a proposição cria 35 cargos 
de _ _J1,1_iz Federal, e igual número de cargos de Juiz_:federal 
Substituto, a serem providos na forma prevista no art. 93 
da Carta Magna e nas normas do respectivo Regimento" In
terno. 

Cria, ainda, 1.416 cargos-, no Quadro Permanente de Pes
soal das Seções Judiciárias- da Justiça Federal de PrimeirO-
Grau da 2• Região. . . . . 

A justificação afirma que a ampliação pretendida objetiva 
reduzir a grande defasagem entre a estrutura atual e a carga 
de trabalho existente nesse órgão judiciádo. - - -

Informa, ademais, o seguinte: 

"Mesmo com a criação das 35 Varas propostas, 
c dos respectivos cargos de Juízes Titulares _e .Substi
tutos, a média de processos em tramitação ficará entre 
3.50_0 e 4.000 feitos por Vara/ano, número este ainda 
distante da média de 2.000, considerada ideal. Com 
efeito, é notória a deficiência _quantitativa de Juízes 
Federais em relação ao número de processos distribuí
dos. Dados estatísticos comprovam a existência de 
247.000 ações em tramitação na Seção Judiciária do 
Estado do Rio de· Janeiro, que conta com apenas 32 
juízes, o que importa uma média de 7.052 processos 
por juiz. Em virtude desse fato, há um sacrifício evi
dente na celeridade d.a .prestação jurisdicional, com 
manifesto prejuízO para a sociedade." 

-Acrescenta, ainda, que a ampliação do quadro de pessoal 
objctiva não só suprir as novas Varas criadas, mas também 
preencher as lacunas e a defasavem que há na Região. 

Registra, por fim, que o Plano Plurianual 1991/1996 tem 
previsão para atender às despesas decorrentes da execução 
das medidas propostas e que a L_ei de Diretrizes Orçamentárias 
de 1992 (Lei n" 8.112191) inclui as providências postuladas,· 
como parte do conjunto de atividades da Ação Judiciária, 
para assegurar o exercício da tutela jurisdicional da Justiça 
F'.,_d_e(aL 

Em face das informações prestadas e do exame do texto 
da proposta, entendemos que nada há a contestar, do ponto 
de vista da sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. 
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Quanto ao mérito, a matéria parece adequada e oportuna 
para garantir a capacidade da Justiça Federal de cumprir sua 
relevante destinação. 

Manifestamo-nos, portanto, pela aproVação do Projeto 
de Lei da Câmara n• 10, de 1992. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1992. -Nelson 
Carneiro, Presidente - Mansueto de Lavor, Relator- César 
Dias- Luiz Alberto- JoãO Calmon :...__Amir Lando- Wilson 
Martins- Nabor Júnior- Elcio Álvares- Chagas Rodrigues 
- Alfredo Campos - Jutahy Magalhães. 

PARECER N• 340, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n? 23, de 1992, que 
Hautoriza a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás a 
transferir bens de sua propriedade para o Estado de 
São Paulo." 

Relator: Senador Odacir Soares 

1- Relatório 

Vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n'-' 23,_ ·de 1992 (nn 
4.590, de 1990, na Câmata dos Deputã.dos) qile-"hãutoriza
a Petróleo Brasileiro S. A - Pctrobrás a transferir bens de 
sua propriedade para o Estado Q.ç: São PaJJ.lo". __ _ 

Referido Projeto, de iniciativa do Poder Executivo, visa 
a permitir que terras da Pctrobrás, que constituem o chamado 
Horto de Trcmembé,_ retornem_ao domínio do Município de 
Tremembé, Estado de São Paul(), hajã. vista a desat(vação, 
a partir de 1970, da pesquisa, lavra e processamento çle xiSto 
pirobetuminoso naquela localid~de. Em conseqüência, "na 
área Horto de Tremem bê, foram realizados trabalhos de reflo
restamento, objctivando a proteção ambiemal e o aprOVdta
mento daquela gleba". 

Argumenta o Poder ExecutiVo, tamb~m, qu~ a c_xpans-ão 
dos "núcleos habitacíonais-dos municípios circUnvizinhos co
meça a atingir aquela área, que se situa a poucos qUilômetros 
da Via Outra, o que aumenta o risco de inyª'sõcs". ,., 

O projeto em tela logrou aprovação no âmbito da Câmara 
dos Deputados, que o emendou, em atendimento ao pressu
posto de que a autorização contida no art. 1 o da versão o-riginal 
do projeto era muito ampla. _ 

Segundo a Câmara dos Deputados, os bens em tela deve
riam retornar exclusivamente ao domínio do MunicípiO de 
Tremembé, sem outras hipóteses de transferência, conforme 
prevê a versão primeira do projeto. Na redação dada pelo 
Executivo, os bens poderiam ser transferidos para a "União, 
o Estado de São Paulo, seus MunicípioS, <iu -para entidades 
~ a~mini~tração indireta dessas pessoas jurídicas de Dircit_o 
Pubhco ... 

II - Do Mérito 

Como se depreende das evidências coligidas, a área é 
vital para o desenvolvimento urbano do_s M_u_o.icípios da região, 
fato que subsidia, técnica e administrativanierite, ~)nidativa 
em questão. 

Assim sendo, não há, no mérito, óbice que -desaconSE:Ihe 
a aprovação do projeto_ ora considerado. 

III - Do Direito 

-"'"1:JO-~POOto de vista juiÍdico, a-prOPOsição atende ã.'S fo~a~· 
!idades legais aplicáveis à espécie. Com-efeito, a transfe:rênciá 
do bem público esfá Senâo feita median_t~ a.u~orizaçã_o-legisia
tiva, descabendo qualquer outra providência adminiStrativa·, 
como avaliação e licitação, dada a incompatibilidade desses 
processos com a natureza do ato específico sob exame. 

Ademais, cumpre lembrar que o móvel da referida altera
ção é a perda da utilidade do bem para a Petrobrás, o que 
justifica, do ponto de vista jurídico-administrativo, seja desa
fetado de sua destinação primeira e, ·portanto, transferido 
para o domínio da entidade municipal. 

IV - Conclusão 

Haja vista os fatos e argumentos e~ linhas precedentes 
expostos, opinamos pela constituCionalidade, juridicidade e 
regimentalidade do Projeto de Lei da Câmara n"' 23, de 1992, 
e, conseqüentemente, pela sua aprovação. 

Sala das Coinissões, 28 de outubro de 1992. - Nelson 
Carneiro; Presidente - Odacir Soares, Relator - Chagas 
Rodrigues - Magno Bacelar -- Nabor Júnior - JÕsaphat 
Marinho- Elcio Alvares- Luiz Alberto - Esperidião Amin 
- João Calmon - José Paulo Bisol - Amir Lando - Fran
cisc(iROUembei-g. 

PARECER N• 341, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e CidadanJa, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara o• 4, de 1992 (n-;o 
9 5.464-B, de 1985, na origem), que "acrescenta §§ 
ao Decreto-Lei o• 1.392, de 19 de fevereiro de 1975, 
que fixa os valores de salários do Grupo-Defesa Aérea 
e Ç4Jntrole de T~ego Aéreo, e dá outras providências'', 

Relator: Senador Amir Lando 
Trata-se de ~rojeto de Lei encaminhado à apreciação 

do Congresso NaciOnal, em 1985, por iniciativa do então Presi
dente da República, cuja finalidade seria a de estabelecer 
a exigê~c~a ~e-ressarcimento ao erário, das despesas efetuadas 
peJo Mmtsteno da Aeronáutica com o curso de capacitação
seleção para emprego do Grupo-Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo, no caso de o servidor, antes de decorridos 
dois anos de investidura, solicitar rescisão do contrato de tra
balho, ou incorrer em abandono de emprego. Para seguir 
o cur.so ou estágio de capacitação-seleção, o candidato teria 
que ftrtnar o 7~mpromiss_o prévio de p~rmanecér no emprego 
pelo prazo mm1mo de do1s anos, a partir da data de admissão. 

A E~posiç~o de Motivos ressalta que, "considerando as 
nov~s one~t~çoe~ governamentais", o que pretende é "ga
rantir ao Mm1sténo da Aeronáutica o retomO dOs cuStOS irlves-

- tidos e não aproveitados naqueles servidores que se afastam 
do exercício de ~u~s atividades,_ antes da prestação de serviço 
por um prazo m1mmo necessáno à cobertura da despesa -com 
a sua formação". 

Do ponto de vista da juridicidade da proposta, tem-se 
a ressaltar que, caso venha a ser_aprovada, teria que ser ade
quado seu texto ao disposto na Lei n"' 8.112, de 11 de dezembro 
de 1992, com a substituição das expressões "emprego".por 
"cargo", "admissão" por "nomeação", e «solicitar a rescisão 
do contrato de trabalho" por "solicitar exoneração". 
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Já quanto ao mérito, cabe uma análise mais_ ac1,!.ra_da. 
O .. curso ou estágio de_ capacitação-seleção" a que se 

refere o Projeto _nada mais é do que _a _2• etapa do concurso 
público para ingrcs~o nas ~ategorias do Grupo-Defesa Aérea 
e Controle do Tráfego Aéreo, conforqJ.e diz o Decreto-Lei 
n• 1.392, de 1985, no seu art. 2'. 

"Art. 29 O ingresso nas Categorias Funcionais 
do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo 
far-se-á em virtude de habilitação em concurso público 
de provas e títulos e em curso ou estágio de capacitaçào
seleção, que constitui parte integrante do concurso." 

Ora, para poder ins6reve·r~se no·concurso, o cidadão tem 
que pagar uma taxa de inscrição, não sendo cabívelque ainda 
lhe seja imputado o custo do curso, que é parte do mesmo 
concurso. Aínda que as taxas de inscrição não cÜbram todos 
os custos do processo seletivo, este gasto só pode ser imputado 
ao empregador, não aos candidatos. --

Além disso, os..candidatos que ao final do curso forem 
reprovados não poderão sequer ser investidos no cargo, embo
ra tenham assumido o compromisso (de acordo com os termos 
do Projeto) de nele permanecer por no mínimo doís anos. 
Em conseqüência, estarão dispenSados da indenização pelo 
curso~ - -

Quem, embora aproVado, não tOnlar pOsse no cargo em 
questão, tampouco poderia. pelos próprios termos do Projeto, 
ver-se obrigado a efetuar o ressarcimento dos custos do curso, 
pois a investidura em cargo_ público só ocorre '-com a posse 
(art. 7o da Lei n• 8.111, de 1990). ~ 

Portanto, exigír tal indenização de quem assumir o cargo 
e exercê-lo por menos de dois anos é uma discriminação incon
cebível ante o princípio da igualdade de todos perante a lei 
~-,~~- . . 

É comum, tanto na área pública corno-no setor priVado, 
que servidores ou empregados que espont~neamente partici
pam de curso de aperfeiçoamento ou espeCialização assumam, 
perante o empregador, o compromisso de permanecer no car
go/emprego por um certo tempo. Embora tais cursos se reali
zem por interesse do órgão/empresa que os patrocine, a adesão 
aos mesmos é livre para o servidor/empregado, que opta por 
fazê-lo para obter promoção na carreira e melhoria na remune
ração. No caso previsto neste Projeto, porém, o curso, COI!lO 

vimos, é obrigatório para ingresso no cargo, fazendo parte 
do concurso de admissão. D~ a inadmissibilidade do compro
mísso e da indenização ali previstos. 

Se, com freqüência, os servidores se afastarem do exer
dcio de suas atividades, antes da prestação de serviço por 
um prazo mínimo necessário à cobertura da despesa _com a 
sua formação, é porque, certamente, e:ri~te um descompasso 
profundo e excessivo entre o nível de retrjbuição- do cargo, 
no órgão em questão, e aqueles prevalecente no setor-privado, 
anulando as vantagens comparativas do serviço público (esta
bilidade, aposentadoria integral). 

O Projeto em tela, pela sua desimportância, tramita já 
há sete anos no Congresso Nacional, sem que tenha havido 
maior interesse do próprio Poder que o encaminhou. 

Pela sua total impropriedade e inoportunidade, e inclu
sive por ferir um principio constitucional, como vimos no 
d~correr desta análise, nossa manifestação é pela rejeição 
do Projeto de Lei da Câmara n<? 4, de 1992. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1992. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Amir Lando, Relator -César Dias 
- Wilson Martins - João Calmon- Magno Bacelar- Luiz 

Alberto - M~nsueto de Lavor --Alfredo Campos - Jutahy 
Magalhães- Nabor Júnior- Josaphat Marinho- Beni V e
ras. 

PARECER N• 342, DE 1992 

Da ComisSão de ConstituiÇão, Jiistiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 31, de 1992, que 
"acrescenta inciso ao art. 28 da Lei o~ 7 .664, de 29 
de junho de 1988, que dispõe sobre a prop&ganda eleito
ral gratuita, no rádio e na televisão". 

Relator: Senador Magno Bacelar 
O Projeto de Lei do Senado n~ 31, de 1992, visa a acres

centar dispositivo ao art. 28, da Lei n~ 7.664, de 29 de junho 
de 1988, o qual versa sobre a propaganda eleitoral gratuita, 
no rádio e na televisão. 

_A norma a ser inserida na Lei n~ 7.664/88 reza: 

"Em caso de alguma retransmissora de rádio ou 
televisão, sendo única na região, ficar impedida de rece
ber sinal de sua geradora, deixando. assim, a região 
sem acesso à propaganda, o horário gratuito será supri
do por fitas magnéticas contendo a programação que 
o municfpio normalmente receberia se não ocorresse 
tal impedimento. devendo os partidos ou coligações, 
por meio de comissão especialmente designada para 
esse fim, gerenciar o processo de veiculação local, noti
ficando suas decisões à Justiça Eleitoral." 

Debruçando-nos na análise da Proposição constatamos 
vícios_ no _tocante à técnica legiSlatiVa ~ no que diz respeito 
ao-menta.- - -

E -qu(O Projeto de Lei do Senado 31/92 ao_pfetender 
inoVar ml-piop"aganda eleitoral gratuita fê-lo mediante altera
ção da Lei n~ 7.664/88, cuja vigência expirou com a realização 
das eleições municipais de 1988. 

Essa lei, a exemplo do que tem acontecido no Brasil 
desde a década de 70, foi edita~, em 1988, para regulamentar 
as eleições municipais. Consiste, pois, numa lei especial que 
afastou a incidência da lei geral, qual seja, o Código Eleitoral 
(Lei n• 4.737, de 15-7-1965). 

E essa lei especial, que regulamentou as eleições de 1988 
-a l.ei n~ 7.664/88 -, como tantas outras (v.g. Leis n~ 
7.332/85, 7.493/86, 7.773/89) vigeu pelo exato tempo com
preendido pelo processo eleitoral por ela regulamentado. Rea
lizadas as eleições - fato concreto - Perdeu, a vigência 
sendo, dessarte, retirada do mundo jurídico. 

Em _conclusãC): a Lei_no 7.664/88 já nãO mais faz_Rarte 
do -Direifõ Positivo brasileiro. E~ se já nãO mais- é cogente; 
bilateral e atributiva (características do Direito), é hoje mero 
documento histórico. E, como documento histórico, não pode 
ser objeto de alteração. 

Esta, a falha de técnica legislativa: alteração de lei revo~ 
gada. . 

Tal falha, no entanto, é passível de correção, haja vista 
existir, no Direito Eleitoral, uma norma - de caráter geral 
-que cuida, também, da propaganda eleitoral gratuita, qual 
seja, o Código Eleitoral (Lei n• 4.737165), à qual o Projeto 
de Lei do Senado n~ 31/92 poderá passar a fazer remissão, 
.mediante Substitutivo, a ser apresentado por esta Douta Co
missão. 

Ocorre, porém, que, no mérito, a con~eniência e opórtu
ni~de do PLS n• 31192 é questionáveL 
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A nosso juízo, a norma que se pretende inserir na legisla
ção eleitoral onerará excessivam~nt~.-~ ,carp.p~nha eleitoral, 
ao criar a obrigação, para os partidos politicas,-de reproduzir 
em fitas magnéticas _toda a sua programação diári(l - já que 
não se saberá quando a falha técnica ocorrerá- e distribuí-las 
a todas as emissoras de rádio e televisão, não só geradoras 
do som e da imagem como hoje acontece, mas, também, 
a todas as retransmissoras. - -

Inserida no Código Eleitoral norma desse teor está criada 
a obrigação para todas as campanhas eleitorais; quer de nível 
federal, estadual e municipal. E o_ cumpriln-entâ de dita obriga
ção no âmbito nacional é_inirnaginável, em termos de custos 
financeiros para os partidos políticos. 

Entendemos, pois, que, no mérito, o PLS n9 31/92 não 
apresenta os requisitos indispensáveis da conveniência e da ' 
oportunidade, para a sua aprovação, razão por que julgamos 
ser dispensável a correção do vício técnico, apontado. 

Por todo o exposto, é o nosso Parecer pela rejeição do 
PLS n"' 31/92, no que diz respeito ao mérito e por apresentar 
vício de técnica legislativa que o torna inepto, devendo, por
tanto, ser rejeifado-.---

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1992. - Nelson 
Carileiro, Presidente- Magno Bacelar, Relator- José Foga
ça - Alfredo Campos - Beni V eras - Wilson Martins -
Nabor Júnior - Jutahy Magalhães - Amir Lando - Lulz 
Alberto - Chagas Rodrigues - César Dias - João Calmon 
--Josaphat Marinho. 

PARECER N• 343, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado no 150, de 1991, que 
"dispõe sobre crimes hediondos nos termos do art. 5\ 
inciso XLIII da Constituição Federal". 

Relator: Senador Maurício Corrêa _ 
De autoria do nobre Senador Francisco R6Uemberg, O 

projeto de lei cm exame propõe a inserção-do homicídio quali
ficado (art. 121, § 29 do CP) entre os ~rimes classificados 
como hediondos pela Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990, 
bem como a exclusão da tentativa na defiilição daqueles cri-
mes. _ . ·- __ ·- _____ _ 

Oferecendo Substitut_iVo aO Projeto, o ilustre _SenB:dor 
Wilson Martins, na condição de Relator, concluiu pelo acolhi
mento da inserção, mas rejeitou a propOsta excludente, man
tendo a forma tentada previstª' no art. to, in fine, da citada 
Lei n' 8.072, de 1990. 

Detendo-nos em preocupações com o vertigírios_o_ e assus
tador aumento da criminalida4e, estamos convencidos de que 
o êxito no combate ao crime, inclusive o de hOmiddio qualifi
cado, não reside apenas no fato de cOi-tfeiii:"-se rÍlaior" rigoi 
à legislação penal, mas sim na exemplar punição, à luz das 
normas vigentes, e principalmente na satisfação das condições 
sócio-económicas das comunidades populares. 

Não está no alcance da Criminologia, isto é, da ciência 
que se ocupa das teorias do Direito crim_in~l.e __ que encerra 
vasto continente da filosofia penal, remover as causas da delin

. qüência, mas conhecê-las e considerá-las para os efeitos da 
dosimetria das penalidades e para o arbítrio judicial na indivi
dualü_ação da pena a ser aplicada. 

Nosso Código Penal, verdadeiro monumento literário de 
que tanto s_e orgulha a cultura jllffdicil nacional, é tódo uma 
estrutura doutrinária h~rmônica e bifurcada em Parte· Geral. 
e Parte Especial. 

Na Parte Geral estão expostos os conceitos acerca da 
aplicação da lei penal; do crime; da imputabilidade penal; 
do concurso de pessoas; das penas, suas espécies, cominaÇão 
e aplicação, suspensão condicional e livramento condicional, 
efeitos da cOndenação_ e reabilitação; da ação penal e da extin-
ção da punibilidade. · · 

Na- Parte Especial está a classificação dos crimes, tendo 
por base o bem jurídico tutelado. ·~Trata-se de critério obje
tivo, criado pelos clássicos, de grande valor para a organização 
sistematizada dos crimes na parte especial, sendo, geralmente, 
seguido por todas as legislações modernas", segundo Heleno 
Cláudio Fragoso. Dividida em onze tí~ulos, nela estão el~nca
dos os crimes: I -contra a pessoa; II- contra o patrinlóiliO; 
III -contra a propriedade imaterial; IV- contra ~ organi
zação do trabalho; V -contra o sentimento religioso e contra 
o respeito aos mortos; VI- contra os costumes; VII -comra 
a família; VIII- contra a incolumidade pública; IX- contra 
a paz pública; X - contra a fé pública; e XI --contra a 
administração pública. 

A legislação complementar até aqui editada vem man
te_ndo__ incólumes a estrutura e a sistemat~zaçã<? d_o Código 
Penal. 

Com essas características tradicionais, adveio a Lei n'-' 
8.072, de 25 de julho de 1990, que ao considerar hediondos 
os crimes de latrocínio (art. 157, § 3"' in fine), extorsão qualifi
cada pela morte (art. 158, § 2~). extorsão mediante seqüestro 
e na forma qualificada (art. 159 e seus§§ lo, 29 e 3?), estupro 
(art. 213c/co art. 223 e seu parágrafo único), atentado yiolento 
ao pudor (art. 214 ele o art. 223 e seu parágrafo único), epide
mia com resultado morte (art. 267, § P), envenenamento 
de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal,· 
qualificado pela morte ( art. 270 c/c o art. 285), todos do Código 
Penal (Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940), 
e de genocídio (arts. 1', 2" e 3" da Lei n' 2.889, de 1" de 

--outubro de_ 1956),_adotou C! sistema da objetividade jurídiça, 
agrupando os chamados crimeS pluriofensivos, por atingirem 
mais de um bem jurídico, entre os quais, a vida humana. 

Ora, o homicídio, mesmo qualificado, não é pluriofen
sivo. 

Por outro lado, a enumeração exemplificativa dos motivos 
determinantes e dos modos e meios de execução que tipificam 
o crime qualificado é tão extertsa que, pela dosimetria, a peria 
de reclusão pode variar de 12 a 30 anos, ao çliscernimento 
do arbítrio judicial. 

Assim, não nos parece sensato que o condenado à pena 
mínima não possa ser beneficiado por graça ou anistia. 

Quanto à figura da tentativa na definição dos crimes he
diondos, entendemos que a mesma deve permanecer na Lei, 
em fâce ·do que preconiza o parágrafo único do art. 14 do 
Código Penal. 

Ante o exposto, e pedindo vénia aos ilustres Autor e 
Relator, inclinamo-nos pela rejeição do Projeto e do seu Subs
titutivo, mantendo-se inalterada a Lei n"' 8.07~_,_de 25~7-90. 

Sala das Comissões; 28 de outubro de 1992. -Nelson 
carneiro, Presidente - Maurício Corrêa, Relator - EsperiM 
dião Amin - César Dias (vencido) - Nabor Júnior - José 
Fogaça - Josaph:at Marinho - Jutahy Magalhães - Wilson 
Martins (vencido; com voto em separado) - Francisco Rollem
berg - João Calmon (vencido) - Magno Bacelar- José 
Paulo Bisol - Luiz Alberto - Chagas Rodrigues. 
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VOTO EM SEPARADO VENCIDO 

Do Sr. Senador Wilson Martins, na ComisSão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o P_rojeto de 
Lei do Senado no ISO, de 1991, que altera o art. lo 
da Lei n~ 8.072, de 25 de julho de i990, que dispõe 
sobre crimes hediondos. 

I - Relatório 

Da lavra do eminente _5enador Francisco Rollemberg, 
vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça c Cid_ada
nia, o Projeto de Lei do Senado no 150, de 1991, que altera 
o art. lo da Lei n·• 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe 
sobre crimes hediondos nos termos do art. 3o, inciso XLIII 
da Constituição Federal. -

2. O referido Projeto, que não recebeu emendas no prazo 
regimental, será apreciado em caráter terminativo pela CCJ, 
consoante as disposições regimentais que instruein, nesse par-
ticular, o processo legislativo. _ _ __ _ 

3~ Relativamente ao mérito do Projeto cm tela, cumpre 
salientar, ab initio_, a relevância dos propósitos a que se destina 
tal iniciativa. Com -efeito~ a Lei n" 8.072, de 25 de julho de 
1990, deixou de contemplar, como crime hediondo, o homi
cídio qualificado. Repara, portanto, a nobre proposta, tal 
esquecimento, posto que as hipóteses. qualificadoras _estabele
cidas no§ 2., do art. 121 do Código Periãl jüsiificain a· ãctOÇão, 
para o homicídio qualificãdó, do mesmo tratamento previsto 
em lei para o crime hediondo. _ _ _ 

4. Ademais, do ponto de vistã fático, obst!rVa---=se crescente 
incidência de crimes contra a vída, pratic.idoS- por motivo 
fúfil ou com emprego de meios extremamente violentos, mui
tas das vezes para assegurar a ocultaçãç de outros crimes 
já cometidos. Em veidade, as situações ora mencioitadas re
presentam apenas alguns dos casos que, diuturnamen~~,_estão, 
cada vez mais, intranqüilizando a yid~_normal em sociedade. 

5. A propósito, conforme já refirido em linhas prece
dentes, é extremamente oportuna tal iniciativa, na medida 
em que, ao estender ao homicídio qualificado a condição de 
crime hediondo, confere-se à legislação penal maior rigor, 
0-que determina inegável efeito pedagógico, inclusive de _cará
ter preventivo. Ressalte-se, nesse sentido, que, em razão de 
benefícios tais como o do surcis e das circunstâriicaS" atenuan
tes, muitos criminosos voltam à Sociedade sem- estar -devida
mente recuperados, o que propicia, pelo descrédito no apare
lho de punição do Estado, a reincidência. 

6. Outro ponto a considerar é a supressão, no art. 1 o 

da Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990, da hipótese de 
se atribuir o tratamento previsto para o crime hediondo à 
forma tentada. A nosso ver, a inteligência da legislação penal 
é~ normalmente, de que seja punida a tentativa. Registre-se, 
como evidência, o disposto no parágrafo único do art. 14 
do Código Penal, que reza, verbis: 

"Salvo disposição em contrário, pune-se a tenta
tiva com-a pena correspondncte ao crime consum-ado, 
diminuída de um a dois terços." 

7. Sem embargo, o próprio Código Penal con_ceitua, como 
tentado, o crime que ''iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente". 

8. Aliás, se o agente quiso resultado, rep:r:esenta, indiscu
tivelmente, perígo para a colet1vidade e, portanto, não deve 

a lei abrandar o tratamento quanto ã forma tentada. Data 
venia, cabe à legislação penal, em qualquer situação, desesti
mular, amplamente, o cometimento de ilícíto. Merece, destar
te-, nosSa acolhida a fórmula já consagrada na Lei n" 8.072, 
de 25 de julho de 1990, de vez que não exclui, in caso, a 
forma tentada. 

II- Conclusão 

9. Tendo em vista que não se observa, relativamente 
à Proposição sob exame, vício quanto à constitucionalidade, 
juridicidade ou regimentalidade, opinamos favoravelmente à 
;,provação do Projeto de Lei do Senado n' !50, de 1991, 
adotando-se, no entanto, a seguinte emen~a: 

SUBSTITUTIVO 

Dê-s~ ao_art. 1" do Projeto a seguinte redação: 

"Art. Je Dê-se ao art. I" da Lei n' 8.072, de 25 
de julho de 1990, a seguinte redação: 

Art. 1 \' São considerados hediondos os crimes de 
latrocínio (art. 157, § 3°, in fine), extorsão qualificada 
pela morte (art:-158, § 2~), extorsão mediante seqüestro 
e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 19 , 

2~ e 39), estupro (art. 213, caput e sua combinação 
com o art. 223. caput e parágrafo único), atentado 
violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o 
art. 223, caput e parágrafo único), epidemia com resul
tado morte (art. 267, § 19), envenenamento de água 
potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qua
lificado pela morte (art. 270, CO!Jlbinado com o art. 
285) e o homiCídio qualificado (art. 121, § 2'), todos 
do Código Penal (Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940), e de genocídio (arts. Je, 2' e 3' da Lei 
n~ 2.889, de 1 ~de outubro de 1956), tentados ou consu
mados." 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1992. -
Senador Wilson Martins. 

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

Do expediente lido constam os Projetes de Decreto Legis
lativo n9s 84 3r 87 de 1992, que por tratarem de matérias refe
rentes a atas internacionais, em obediência ãõ- art. 376, c, 
do :B._~gimento Interno, ~erão, perante a Comiss~o de ~elações 
Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cmco d1as para 
recebimento de emendas, após o que a referida Comissão 
terá quinze dias, prorrogáveis por igual período, para opinar 
sobre as matérias. Fmdo esse prazo, sem parecer, as propo
siçõeS entrarão em- Ofdem do Dia nos termos do art. 172, 
II, c, do Regimento Iq.terno. 

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

São lidas as seguintes 

Brasília, 29 de outubro de 1992 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regimen

tais, comunicar-lhe que me ausentarei do País, de 9 a 20 
de riOvirnbio de 1992, atendendo ao convite do 1<? Congresso 
Euro-latino-americano que se realizará em Granada para ana
lisar as form~s de integração da Europa com a AméricáLa:tlna 
no plano económico, jurídico e polítíco, de que participarão 
algumas personalidades mais eminentes da comunidade híbe
ro-americana. 
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Informo, ainda, a Vossa Excelênçia_ que a v:í~gem será 
sem ânus para o Senado da República. 

Valho~me da oportunidade para renovar~lhe meus pro~ 
testes de estima e apreço. 

Atenciosamente_, Senador Darcy Ribeiro. 

Brasília, 28 de outubro de 1992 

Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais desta Casa, comurtfoo-ã--vossa 

Excelência que ausentar-me-ei do País no período de 29 de 
outubro a 3 de novembro do corrent_e ano, em viagem de 
caráter particular. ·· · 

Na oportunidade renovo meus protestos de elevada consi
deração e apreço. 

Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As comuni· 
cações lidas vão à publicação. 

Sobre a_ mesa, requerimentos que serão lido"s pela: Sr. 
1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 784, DE 1992 

Requeiro ·a transctíçáo nos Anais do Senado Feder~l do 
artigo "Severo Gomes", de autoria de Barbosa Lima Sobri
nho, publicado no Jornal do Brasil em_l9-11~9~, em-anexo. 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Nelson Carneiro. 

(Ao exame na Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 785, DE 1992 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição nos Anais do Senado, do editorial sob o título 
''Instrumento de Ação PolítÍca", de O Globo, de 27-10-92, 
e do artigo A Nova Flor do Lácio-, de 3utoria de Norma 
Couri. Publicado nQ Jornal do Brasil, de 28·10-92. 

Sala das Sessões, em 3 cte riovembro de 1992. - Senador 
Marco Maciel. · -

(Ao exame na Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, os requerimentos 
lidos serão submetidos à exame da Comissão Ditetora. 

Sobre a mesa, ofícios que serâõ lidos pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO; 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

OL N' 034/92 CÇJ 
Brasílíà, 29 de outubro de 1992 

Senhor Presidente, _ 
Nos termos regimentais, cOmunico a·-v: Ex .. que esta 

Comissão rejeitou, quanto ao mérito, o PLS n" 31, de 1992, 
de autoria do Sr. Senador _Márcio Lacerda, que "acrescenta 
inciso ao art. 28 da Lei n• 7.664, de 29 de junho de 1988, 
que dispõe sobre a propaganda eleitoral gr3:hütã no· fádio 
e na televisão", na reunião de 28-10-92. 

Cordialmente,- Senador Nelson Carneiro; PreSidente. 

COMISSÃO DE CONST!TUIÇÁO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OL N' 035/92 CCJ 
~~asflia, 29 de outubro de 1992 

· Senhor Presidente, 
- Nos termos regimentais, comunico a V. Exa que esta 

Comissão rejeitou o PLS n• 150, de 1991, de autoria do !')r. 
Senador Francisco Rollemberg, que "altera o art. l'? da Lei 
n' 8.072, de 25 de julho de 1990, que "dispõe sobre crimes 
hediondos nos termos do art. So. inciso XLIII da Çonstituição 
Fedefal", reunião 28-10-92. 
----~~_rdialmente,- Senador Nelson Carneiro, Pr~si~~::nte. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com refe· 
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário qu·e, nos termos do Regimento Interno. 

_ :3brir-se-á o prazo de cinco dias úteis pàra a ínterposiçâo de 
recursos. ESgotadõ eSse prazo sem interposição -de recurso, 
a-proposição será remetida ao Arquivo. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foram enca
minhadas à publicação pareceres da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania que concluem favoravelmente aos 
Projetas de Lei da Câmara n~s 10 e 23, de 1992. As matérias 
fiCarãO sobre a mesa durante- cinco sessões ordinárias para 
receber emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encami· 
nhada à publicação parecer da Comissão de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania que conclui pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei da Câmara n9 4, de iniciativa do Presidente 
da República e acrescenta parágrafos ao Decreto-Lei no 392, 
que fixa os valores de salários do grupo de defesa aérea e 
controle de tráfeg9 aé,t:eo e dá outras providênciaS~ 

A ~resid.ência; n<?s termoS do Regim-entO Interno, deter
mina que a matéi;ia seja definitivamente arquívada:- (Pausa.) 

. . O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) ~ A Presi· 
dência recebeu do Governo do Estado de Minas Gerais, O 
Ofício n' S/59, de 1992, (n' 340/92 na origem), solicitando, 
nos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizaçãO para contratar operação de crédito externo no 
valor de cento e g_uarenta e cinco milhões de dólares ameri
canos, pai:a Os firiS qUe especifica. -

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco..:
nômicos. 

_ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu o Ofício n6 2.114/92, de 28 de outubro, através 
do qual o Presidente do Banco Central do Brasil, nos tennos 
da Resolução n'? 36, de 1992, do Senado Federal, encaminha 
Parecer daquela Instituição, referente à operação de crédito 
pretendida pela Prefeitura Municipal de São Martinho, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

À Comissão de Assuntos Econ~m.icos, para anexar ao 
processado do Ofício n' S/34, de 1992. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidénté, 
Srs. Senadores, á minha intenção de vir à tribUna, na tarde 
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de hoje. era a de falar a respeito dos famigeradas consórcios, 
mas deixarei este ·assunto para uma outra oportunidade. 

Sr. Presídente, venh9, na tarde de hoje, à tribuna do 
Senado, com a finalidade de tornar público o desconten~ 
tamento dos servidores dos Ministérios. do Trabalho, Previ
dência Social, Saúde e Ação Social. As entidades desses servi
dores· e sua entidade de previdência privada e complementar, 
a Patronal-GEAP, determina, intempeStivamente, a restrição 
de benefícios e auxílios adquiridos, em anos de contribuição, 
para aquela entidade. 

COmo inserido nos sCus estatutos e manuais, o GEAP 
diz ter por finalidade a promoção do bem-estar dos assistidos, 
mediante a prestação de serviços assistenciais, e também atra
vés 4a concessão de complementos ou suplementos de bene
fícios e auxílios concedidos pela Previdência S_ocial. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, causou-me pro
funda estranheza e perplexidad~ _o fato de que, através de 
circular da Diretoria daquela entidade, cuja cópia me chegou 
à mão, a Portaria GEAP/DG n' 966, de 1•/10/92, foram ado ta
das medidas para, segundo_eles, adequar a oferta-de serviços 
assistenciais decorrentes, entre outros mofiVoS, âo crescimen
to do número de atendimento nos últimos meses. 

Em contrapartida, vê-se, nos meios de comunicação, que 
o Diretor-Geral do GEAP, Murilo Pereira Luiz, pretende 
estender os serviços daquela instituição a todos os se_rvidores 
públicos federais. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nada ternos a opor 
quanto à expansão daquela entid~de, mas que isso não seja 
motivo de imposição de sacrifíCios aos seus atuais usuários. 

Para exemplificar, citamos os seguintes pontos constantes 
da Portaria acima citada: as acomodações em apartamento 
tipo B ficam limitadas às gestantes e_m __ trabalho de parto e/ou 
na iminência de parto prematuro ou aborto; pacientes acima 
de 65 anos e a menores de 12 anos, - este último item está 
em total desacordo com o Estatuto da Criança e do Adoles
cente, que prevê direitos iguais aos da criança e adolescentes 
até os 18 anos e, em casos excepcionais, até os 21 anos. Quanto 
aos demais assistidos, somente serão autorizadas internações 
em enfermaria. 

Sr. Presidente e Srs. SenadQt:es,_ internação em enfer
maria é um direito assegurado pelo Sistema Único de Saúde 
a todos os brasileiros, sem qualquer ónus para os Usuários, 
e a Patronal é um órgão de previdência privada complementar, 
embora seu desconto seja compulsório, além daquele da Previ
dência Social, nos contracheques tão achatados desses se:rvi
dores. 

Ficaram também suspensas as autorizações para aplicação 
de _vacinas imunoalérgiCas, as ·cirurgias plásticas reparadoras, 
as 1m plantações de lentes nas cirurgias de catarata e a inscrição 
para o auxilio educacional de 1" e 2"' graus pa:ta 1993, mantendo 
somente os usuários já enquadrados naquele programa, bem 
como a limitação no valor de 500 CH/mês para os tratamentos 
odontológicos, entre outros. 

Na circular, a alegação para a imposição-de medidas tão 
duras é para a superação da fase difícil que a Patronal atra
vessa, porém, recentemente, foi inaugUrada -_a nova sede pró
pria daquele órgão, em Brasília, ocupando todo o Bloco "A" 
da SCLN 311. 

Concordamos, Sr. Presidente e. Srs. Senadores, com a 
expansão daquela entidade, porém, jamais corii OS prejuízos 
dos atuais assistidos. - -

t 

Anteriormente descontos em folha, para a Patronal, era 
de 0,5% do salário básico; hoje, é de 2% do salário bruto, 
e, com esse aumento, retiraram-se os benefícios dos servi
dores. 

Ora~ Sr. Presidente, os documentos, que temos em mão, 
dos gastos com os assistidos da Diretoria Regional do Distrito 
Federal, mostra que a Patronal, que atua complementarmente 
à assistência privada, está cobrando do servidor 2% do salário 
bruto e diminuindo a assistência médica, odontológica e hospi
talar a esses servidores. 

É preciso que o Ministério da Saúde, o Ministério da 
Previdência Social e o Ministério do Trabalho tomem as devi
das providências, porque o servidor público federal, que já 
tem seu salário achatado e dcs_conto de todo tipo, pre_cisa, 
ainda, para complementar a sua assistência, descontar esse 
percentual sem receber, como contrapartida, a assistência 
médica, hospitalar ou odontológica de que necessita. 

Este é o alerta que enviamos a esses Ministérios, no sen
tido de que tomem as providências necessárias, pois o servidor 
público dos Ministérios citados, já não mais suportam essa 
carga de desconto nos seus minguados salários. 

Eram essas as considerações que eu queria trazer na tarde 
de hoje a esta Casa, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevtdes) - Concedo 
a palavra ao n06re Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
em boa hora o Governo Itamar Franco se propõe a realizar 
uma ampla e profunda reforma fiscal e tributária. Portanto, 
não vai apenas se ater a um ajuste fiscal de emergência, confor
me fora anunciado anteriormente, mas se propõe, ainda, este 
ano, à alterar o perfil do Sistema Tributário Brasileiro. 

Isso não quer dizer, necesSariamente, que os impostos
pagos pelos contribuintes_ _subam a proporções que os levem 
ao não cumprimento de s~as obrigações para com o Fisco, 
poiS, em um período de recessão como este que estamos atra
vessando, pura e simplesmente aumentar impostos é como 
tentar tirar leite de pedra; ou seja, é _tarefa i:r:npossível aumen
tar a receita tributária pelo simples aumento de impostos em 
uma sociedade já saturada em sua capacidade de contribuição. 

Esse ajuste, mais do que ajuste, essa reforma tributária 
a que se propõe o Governo Itamar Franco visa, sobretudo, 
a aumentar a base tributária, a colocar, principalmente, um 
dique à desenfreada sonegação fiscal. 

Temos na Casa uma importantíssima CPI sobre a evasão 
fiscal que já colheu dados contundentes, no decorrer dos seus 
trabalhos, que precisam de destaque nos meios de comuni
cação nacional. Queremos dizer com isso que para cada cru
zeiro de imposto recolhido aos cofres púhlicos há sonegação' 
de outro cruzeiro. 

Ora, se essa sonegação escandalosã e até manifestada 
publicamente sem qualquer punição diminui, vamos ter, evi
dentemente, um aumento da receita tributária. Mas uma refor
ma tributária tem que aprofundar mais, aperfeiçoar o sistema 
tributário e a sistemática fiscal em vigor. 

É por isso que o Governo Itamar, por sinal acolhendo 
sugestões da Comissão de Assuntos Económicos do Senado, 
se dispôs não apenas a efetuar um ajuste fiscal que desse 
ao G9verno um aumento de cai}{a para melho_r çlesempenho 
no que toca aos investimentos públicos no Orçamento de 93. 
Não é apenas isso, muito menos um aumento de caixa P!ira 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 4 8673 

que os Deputados e Senadores possam ser melhor contem
plados em suas emendas no OrçamentO de 93, é porque -
de acordo com o perfil do OrçaMento de 93 feito ·na proposta 
do Governo Collor- no próximo ano, a capacidade de inVesti
mentos públicos seria pratícamcnté"zeró~Tel'íamos uma queda 
real nos investimentos se çompararmos o- que foi votado para 
92.e, até em certos setores, com o que foi liberado. 

É, portanto, uma situação drariúítiCa;-que tem que ser 
contornada e solucionada. E como não há milagres, como 
não se pode aumentar despesas,_ mesmo aquelas relacionadas 
ao investimento público em setore_s_-_CsScitClais; -sem_ ~erinos 
a correspondente receita, então se fez a proposta, acolhida 
pela equipe económica, pelo Governo Itamar Frailco. no sen
tido de que não houvesse apenas um mero ajuste, mas uma 
reforma mais profunda, incluindo até, se necessárió, .altera
ções do texto constitucional ainda este. ano. É ~este sentido 
que, parece-me, o Congresso está disposto-a trabalhar e a 
apoiar a proposta do Governo. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cada vez qUe surgem 
propostas de ajuste fiscal, propostas de reforma tributária, 
vem a -questão importante, correlata, evidentemente, uma 
questão que precisa ser melhor compreendida: a questão da 
renúncia fiscal. Deve-se entender por HrenúncH:t" a parcela 
dos impostos pertencente ao Estado, que tem o poder de 
tributar, da qual ele abre mão, achando que se ela, essa parce
la, ficar na rn:ão do contribuinte e for destinada a a:tividades 
importantes para a reativação da economia, vai," pot-efeito, 
gerar mais impostos do que aq ucla parcela dos impostos renun
ciáveis. 

A renúncia, portanto, não pode e não deve ser confundida 
com sonegação fiscal. A renúncia é, realmente, uma posição 
do Estado, que tetn poder de cobrar impostos, e pode, me
diante permissão da lei, deixar de cobrar uma parcela dos 
impostos, desde que isso rev~rta em benefíciO, pata -mâa- a 
sociedade, maior do que a sua cobrança. 

Mas é preciso dizer que no bojo dessa reforma tributária 
do Govenio Itamar Franco queremos não só que se- trate 
da questão da sonegação de maneira rigorosa, mas também, 
evidentemente, da renúncia fiscal. Todavia, não se pode tratar 
essa matéria de um modo superficial, até tendencioso, como 
vem ocorrendo com certos coJ:!.1ent3.ristas e órgãos da impren
sa. 

Quando_ se fala, por exemplo, em renúncia fiscal, quandO 
se fala em incentivos fiscaiS, pensa-se eXclusivamente na que 
existe em favor das regiões. Não se faz referência à renúncia 
fiscal em favor da indústria exportcldora, dos exportadores. 
Então, quando se diz que vai haver uma tefOrma tributária 
e é para valer, diz-se que devem acabar os incentiVos· fiscais. 
Essa foi a tese- defendida na última semana, que acompa
nhamos com apreensão, poi"que se bate tanto nessa tecla que 
pode-se passar à opinião pública nacional a idéia de que tOdo 
desequilíbrio nas contas do País, todo déficit público decorre 
das renúncias fiscais voltadas para os incentivos, para os fundos 
de desenvolvimento regional. 

Isso é, realmente, uma falácia que tem de ser desmentida 
e esclarecida. Esse é o objetivo do meu pronunciamento hoje. 
Espero poder cumpri-lo com clareza. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V.Ex• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Pois não, eminente 
Senador. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Mansueto de Lavor, 
V. Ex• traz a Casa, na tarde de hoje, assunt9 da mais alta 

significação para o Brasil. Lemos, mi imprensa nacional: a 
respeito da tão falada, da tão decantada reforma fiscal, do 
ajuste fiscal, da reforma tributária. Sabemos que a arrecadação 
e a ·sonegação equivalem-se - a sonegação equivale a um 
outro Orçamento da União. Quero me ater a isso._ Não_ só 
a reforma é necessária, mas é preciso que se cobre _os iÍnpostos 
devidos à União. A Receita Federa\ possui em torno de sete 
mil fiscais, dos quais dois mil e poucos ficam na zona de 
fronteira; outros dois mil e poucos trabalham na burocracia 
e para fistalízar todo o território nacional há dois mil e poucos 
fiscais. Não temos como fiscalizar, como cobrar. É preciso 
qUe a· reforma também Se atenha a isso. Entendo, Senador 
Mansueto de Lavor, que não se aumenta a receita criando 
novos impostos. É preciso, no nosso entendimento, cobrar-se 
de um número maior de contribuintes e não criar-se um novo 
imposto. Eu disse, na semana passada, aqui, nesta Casa, -que 
no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam; impostos 
que pegam e impostos que não pegam. E quando um imposto 
não pega, o Governo - e ele está muito acostumado a isso 
mércio estão com uma ·gania de tributos que não conseguem 
pagar. Daí o incentivo à sonegaÇão. Peço apenas a V. Ex~ 
que me permita usar mais algum tempo para falar sobre a 
renúncia fiscal e Os chamados incentivos. Em determinadas 
regiões, quando se fala em renúncia fiscal, corre-se para o 
ihcentiVo 1 como se o d.esenvolvi~ento dessas regiões, em tem
pos passados, não estivesse Calcado, ~ambém, nos incentivos 
fiSCais, que foram dados a São Paulo, ao SUl do País - á.O 
Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, ao Paraná; o -deSetivol
viinef~;tO dessas regiões se deu através -de incentivos fiscai_S. 
Nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste . do País, o desenvol
vimento decorreu dos incentivos fiScaTs. E agora estamos ven
do que os incentivos fiScais dados para as Regiões Norte ·e 
Nordeste, através da SUDAM e da SUDENE, aparecem co
rno uma espinha na garganta para o desenvolvimento nacional. 
Ora, isso é querer deixar essas regiões sempre no subdesenvol
vimento. O que se precisa fazer- já ouvi V. EX" dizer aqui 
muitas vezes- é a fiscalização da aplicação desses incentivos, 
porque a minha região, a região Norte- os Estados de Ron
dônia, do Acre, do Amazonas, do Pará- precisa realmente, 
para o seu desenvolvimento, para se integrar ao desenvol
vimento nacional, de incentivos fiscais do Governo; como 
o Nordeste també.m. E começam determinadas regiões do 
Brasil a falar até em separação, porque o Nordeste e o Norte 
estão recebendo incentivos - que elas já receberam em 
outros tempos, pois o seu deserivolvimento resultou desses 
incentivos - - e não devem recepê-IC?S, e que os inceÍltivõs 
têm que acabar. Ora, Senador Mansueto de LavOr, sou origi
nário do Nordeste e, hoje, como Senador do Norte, conheço 
de perto os problemas do Nordeste e conheço in loco os proble
mas da r_egiáo Norte, que precisa, sim, de mais incentivo 
e- da fiscalização da sua aplicação para o desenvolvimento, 
isto sim, e não que se acabe com os incentivos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Se
nador Ronaldo Aragão. Incorporo ao meu pronunciamento 
o aparte de V .Ex•, que muito contribuiu par~ca clareza da 
linha de raciocínio que lhe quero imprimir. 

Queremos uma reforma tributária; queremos que a sone
gação, que quase se torna institucionalizada, cesse, ou, pelo 
menos, atenue. Só que isso gerará grande soma de recursos 
para o Governo executar os seus programas. 

Queremos o aperfeiçoamento do sistema tributário e fis
cal, dentro do qual inclui-se uma revisão dos incentivos fiscais, 
da renúncia tributária. 
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Mas não queremos mal-entendidos sobre essa questão 
da renúncia fiscal, e um deles é considerar-se que a renúncia 
fiscal só existe em favor das regiões mais pobres,- ciuãndo 
mais de 70% dessa renúncia se aplica exaüiri:tcnte nas regiões 
mais ricas do País. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Na exportação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - São os problemas 
da exportação, da recuperação e manutençãO do parque indus
trial, da indústria automobilística etc. 

Nunca pretendi, neste tipo de discurso, jogar uma região 
contra a outra. Estou profundamente sensibilizado com o grito 
de reclamação que parte do extremo sul, na pessoa do Gover
nador Alceu Collares. S. Ex" tem toda razão quando reclama 
que dos investimentos públicos sequer 1% vai para o seu 
Estado~ o Rio Grande do Sul. Vale considerar a nota_ que 
publicou na imprensa; aliás, todas as forças do Rio Grande 
do Sul: os dignos Senadores do Rio Grande do Sul aqui repre
sentados, a combativa e ilustre Bancada na Câmara dos Depu
tados, os Deputados Es_taduais. Aliá$, nesse último fim-de
semana houve uma reunião de Deputados Estaduais do Sul 
para avaliar essa situação qüe-i!es chamam de _discriminação 
contra a Região Sul do País. Eu_só_tenho a lamentar que 
um órgão de desenvolvimento regional como a _SUDESUL 
tenha sido extinto sem mais nem menos. Era importante que 
continuasse em atividade, melhor talvez do que a SUDENE, 
a SUDECO e a SUDAM. Afinal, os Estados do Sul têm 
muito mais capacidade, mais dinamismo- até reconheçamos 
-para esses organismos de caráter regional. Eu creio nis~. 

~u estou solidário com o grito de protesto do Governador 
do Rio Grande do Sul e de todos os gaúchos. Não concordo 
C?ID ~o-_fãto de o Governador Alceu Collares afirmar que a 
discnmmação no OrçamentO da União e a discriminação de 
tr~tamento do Governo Central para oom· ()seu Estado, o 
Rio, Grande do Sul - que é um grande Estado da Federação 
-e em favor do Nordeste e do Norte. Isso é que não se 
pode entender. 

Eu já conversei com o Deputado Odacir Klein e vou 
me dispor a ir a Porto Alegre conversar: com o Governador 
do Rio Grande do Sul, Alceu Collares. Entretanto, quero 
convi~á-Jo a ir ao sertão de Pernambuco agora, para que 
ele veJa a seca. Quero também que ele leia esses dados sobre 
a economia do Nordeste, que caiu 11% durante o período 
do Governo Coiior. 

É preciso citar aqui, somente para detalhar, c~-~~ ~ste 
Governo Central --principalmente o Governo Collor - foi 
pernicioso, solapador das forças económicas do Nordeste. 
O quadro foi publicado no Jornal do Commercio do dia 1? 
de novembro: 

Desempenho industrial acumulado por se
ter, de 1990 ao primeiro semestre de 1992 -
exatamente no periodo do Governo Cóllor: o setor 
de indústria alimentar no Nordeste caiu 1 8%· 
bebidas, -21_,~%; borracha, -7,1%; extraçã~ mi: 
neral, -2%; fumo, -17,5%; material elétrico 
-18,8%; metalúrgica, -3,8%; nlirierais não metá: 
licos, ·15%; papel e papelão, ·16,7%; perfu· 
maria, -20,5%; plásticos, -12%; química, -10,7%; 
setor têxtil, -20,9%; e vestuário -pasmem, Srs. 
Senadores! -a tradicional i9dústria têxtil, já com 
um parque têxtil consolidado, caiu 51,8% nos dois 
anos do Governo Collor. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Mansueto de Lavor, 
permite-me V .Ex• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Vou concluir o co· 
mentârio e, logo em seguida, ouvirei o aparte de V.Er 

Ora, se isso é beneficiar o Nordeste contra os interesses 
económicos do Centro-Sul do País, bendito o Centro-Sul! 

Ouço-V.Ex .. com prazer. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Mansueto de Lavor, 
V.Ex", que é um profundo estudioso dos problemas econô
micos e sociais do Brasil e, particularmente, do Nordeste, 
debate com autoridade, apoiado em dados estatísticos, o en
fraquecimento econômico da Região Nordestina, que V. Ex• 
dignifica nesta Casa como representante do Estado de Per
nambuco. 

O SR. MANSUETO DE LÁ VOR .:..__ Muito obrigado. É 
bondade de V.Ex' 

O Sr. Divaldo Suruagy- Todos os países desenvolvidos 
do mundo subsidiam produtos primários para poder permitir 
a competição com os seus concorrentes no. mercado interna
cional e, ao mesmo tempo, oferecer alimentos mais baratos 
à população, produtos que eles consideram indispensáveis às 
suas necessidades. Atualmente, estamos presenciando lutas 
fiscais entre regiões altamente desenvolvidas do mundo. Os 
Estados Unidos. que sempre defenderam e sempre propug
naram pela livre iniciativa, pela livre comercialização, estão 
estabelecendo barreiras alfandegárias contra os produtos japo
neses. Os japoneses conquistaram- eSsa pujança industrial que, 
hoje, merecidamente, apresentam ao mundo. Seus produtos 
são muito protegidos por barreiras alfandegárias. O Múcado 
Comum Europeu está oferecendo esse exemplo. Por isso, 
acho estranho quando um Governador de um Estado como 
o Rio Grande do Sul e que foi um Parlamentar atuante 
- tive a honra de tê-lo como colega na Câmara Federal -, 
que conhece a realidade brasileira, faz uma acusação, fruto 

de uma paixão, totalmente alheia à realidade tributária do 
. país. O Rio Grande do Sul paga um preço muito alto, pois 

todos os produtos básicos da sua economia são destinados 
ao mercado internacional e estão isentos do Imposto de Expor
tação. E a grande conseqüência é que não só o Rio Grande 
do Sul perde, mas toda a sociedade brasileira. 

O SR.MANSUETO DE LAVOR - Esse é o verdadeiro 
incentivo que está computado nesses vinte bilhões de dólares. 
"Citados pelo jornal O Estado de S.Paulo. e que vai ser 

objeto de comentário no prosseguimento do meu discurso. 
V. EX" tem inteira razão. 

O Sr. Divaldo Suruagy- O Rio Grande do Sul sofre 
diretamente porque os produtos básicos da sua economia são 
destinados ao mercado internacional. Assim, o que o Gover
nador do Rio Grande do Sul, Alceu CoJlares, deveria fazer 
era conclamar todos, o CongressQ Nacional para, num esforço 
conjunto, corrigir essas distorções e não apontar regiões como 
o Norte e Nordeste como beneficiárias de um sistema, porque 
isso é desconhecer a realidade tributária brasileira. Comple
mentando este aparte com que V. Ex" me brin_da - e aí 
vem a experiência de quem já foi Secretário de Fazenda -
eu diria que a maneira mais fácil de evitar a sonegação é 
desestimulá-la. Como? Fazendo com que as empresas, os 
contribuintes, não se sintam estimulados à sonegação, em 
virtude de uma alta taxa tributária. Quanto maior for a taxa, 
maior será o estímulo daquela empresa para sonegar. Hoje 
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nós sabemos - e V. Ex• sabe tão bem quanto cu - que 
os contadores mais bem pagos deste País não são _bem pagos 
para escriturar e registrar a vida contábil daquela empresa, 
mas sim para conseguir melhor sonegar os tributos que aquela 
empresa tenha que enfrentar. Essa é a realidade. O Ministério 
da Fazenda está entregue a uma das melhores inteligências 
que o_Nordestc brasileiro possui. A um jovem que, pelo 
seu talento, pela sua experiência e pela vivência como Secre
tário de Fazenda _de dois governos do Estado de Pernambuco. 
O Brasil e.stá tendo uma surpresa profundamente agradável 
com Gustav-o Krause; ele dignifica não só a inteligência nor~ 
destina como também a inteligência brasileira. Eu tenho certe~ _ 
za de que hoje aquela antipatia ou aquela reaçãó à presença 
de um pernambucano no Minístério da Fazenda já está séitdó 
superada, graças ao talento, aos conhecimentos e ao espírito 
público de Gustavo Krause. Congratulo~ me com_ V. Ex~ por 
trazer à baila tema da maior importância para os inte'resses · 
do Nordeste e do País. Congratulo~ me também com V. Ex• 
por defender, com argumentos irrefutáveis, a realidade eco~ 
nômico~fiiianceira da região que nós dois nos orgulhamos de 
representar nesta Casa. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado pelo 
seu importante aparte, Senador Divaldo SuruagY. -Eu- gostaria 
de me reportar ao final do seu aparte. Referiu-se V. Ex~ 
ao Ministro Gustavo Kratise: -

Quero ratificar todas-as-expressões de louvor ao Ministro 
da Fazenda c de esperança no seu desempenho, que V. Ex• 
manifestou aqui. São as minhas também. 

Eu o faço como a,lguém que é s_eu adversáriO político 
no Estado de Pernambuco. I;ntretanto, não posso deixar de 
reconhecer que a onda de rcação-inicial à escolha do Ministro 
Krause faz parte dessa discriminação. Chegou ao ponto de 
uma pessoa que se diz jornalista interl)acion_al, um tal Paulo 
Frãncis, escrever verdadeiras aberrações nazistas contra o 
Nordeste_ por causa da nomeação Qo Ministro Gustavo Krause. 
Segundo ele "é pouco provável que um filho do Nordeste 
saiba alguma coisa, pois ainda vive no século XVI." 

O que houve? Qual foi a surpresa? Qual foi, em última
análise, a reação contra a p,omçação do Ministro Gustavo 
Krause para a Pasta da Fazenda? __ 

Isso ocorreu simplesmente porque ele_ não obtev~,o_ aval 
da banca intemaci_onal; não obteve, - digamos assim·- a 
sacramentalização das forças económicas de São Paulo. só 
porque o Presidente da República pensava que podia nomear, 
por si só, de acordo_ com sua convicção administrativa_ e políti
ca, o Ministro que iria co:nlãii.âar a economia do _País. 

Agindo dessa forma, Sua Ex:celência despertou toda 
aquela irracional - irracional mesmo __ -_ rcação de órgãos da 
imprensa, de sctores finançeirós e de_ setores da economia,_ 
principalmente da economia sediada em São Paulo, para não 
falar das reações internacionais, chegando a ponto de uma 
autoridade financeira internacional tachar de ato irresponsável 
a nomeação do Minis_t_ro Krause para a Pasta da Economia. 

Qual é o sentido de uina autoridade, ou9e uma represen~ 
tação de um segmento brasileiro julgar irr~sponsável a norriea~ 
ção do Ministro de Finanças da Inglaterra, do novo Presidente 
dos Estados Unidos, ou até da Bolívia, do Paraguai, o qtie 
nos interessa_' isso? . ,- _ _ --·- _ 

O ato do Presidente Itamar Fran.co foi considerado irres~ 
ponsável por parte de autoridacl.es _financeiras inte~:_naC:iõriafs. 
Lamento, porque isso,- no contexto brasileiro__. n_ão passa de 
uma discrúilinação. Esperavam que o Ministro da Fazenda 
deveria sair do eixo financeiro São Paulo/Rio, Ou São Paulo/ 

Minas Gerais, ou São Paulo/Paraná, quem sabe, contanto 
que saísse do círculo onde reside o centr<? da econ()mi.a. .. 

Para complementar o aparte de V. Exa, o que está fazendo 
o Ministro Gustavo Krause? S. Ex• está, simplesmente -
sein nenhum plano mirabolante, sem tirar da cartola qualquer 
plano de destruição da econoinia para ·oomeçar da estaca 
zero- procUrando o diálogo com a sociedade, principalmente 
com os seus representantes aqui no Congresso Nacional. 
Citei que uma decisão importante da equipe económica e 
do Governo Itamar Franco não partiu sem um diálogo funda
mental com a Comissão de Assuntos Económicos do Senado 
FederaL A decisão de determinar yma Reforma Tributária 
mais- profunda e nãO um ajuste náo foi uma decisão solitária 
do -Governo Itamar Franco. Ele a fez em conjunto com o 
Congresso N-acional. Isso é uma atitude nova, é um avanço; 
são decisões do Governo, consideradas quase parlamenta~ 

ris tas, entre elas a do ajuste fiscal. E, quanto ao mais, Senador 
Divaldo Suruagy, os pontos que V. Ex~- externou são coloca
ções de um homem exp-erimentado, de um digno representante 
de um Estado do Nordeste que enfrenta a cada dia essa situa
ção também de discriminação e de marginalização; de um 
homem que entende muito bem da questão financeira e econô~ 
mi-ca. Além de eleito Governac]or por mais de uma vez, 
S. Ex• ocupou a importante Pasta da Fazenda do seu Estado. 

Gostaria de dl..ier que essa questão dos incentivos _já está 
sendo colocada como bode expiatório. Não são os incentivos 
em geral -e uma vez, S. Ex~ ocupou - defendo, também, 
uma reformulação dos incentivos em geral. O que se defende 
é pura e simplesmente o corte, a suspensão dos incentivos. 
O Governo Fe_rnando Collor de Mello. no início do seu Gover~ 
no, suspendeu-os por quase um ano. 

O conceituaâíssimo jornal O Estado de S. Paulo, no seu 
editorial de domingo; irititulado É hora de rever os incentivos, 
diz: -

' ... Nesse momento em que o Governo con
fessa a sua falência financeira e busca aumentar 
a arrecadação por meio da criação de novos impos
tos, taxas, ou elevação dos atuais, nada mais certo 
do que fazer uma revisão completa da política de 
incentivos fiscais que já existe há décadas e decidi
damente não apresentou os resultados, pelo menos 
proporcionais ao valor dos. recursos mobilizados, 
que são bem superiores a 20 ou 25 bilhões de dó
lares. 

A verdade é que essa política que veio para 
ser provisória se tornou permanente e a sua execu
ção está eivada de erros .e çlistorç_ões, burocra
tizou-se e criou toda urna estrutura de auto-pro: 
teção que dá margem inclusive a desvios de recur~ 
sos públicos. 

Estima-se, por exemplo, que a máquina admi
nistrativa; criada pa:ra aplicação dos incentivos no 
Nordeste (Sudene), na Amazônia e na Zona Fran
ca de Manaus absorve cerca de 50% de recursos, 
cuja aplícação pr'etendo administrar ... " 

- Portanto, quando se fala em incentivos, até o jornal O 
Estado de S: PaulO confunde íncentivos ·com os aplícados 
somente nas Regiões Norte e Nordeste. Nem de longe se 
refere à massa enorme de recursos destinados à indústria de 
São Paulo. Esquece isso completamente. 
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As exportações, a recuperação e manuntenção do parque 
industrial, 90% sediado no Centro-Sul do .P;:J.i.s., nada disso 
vale como incentivo. No entanto, são cxatamente esses setores 
que recebem mais de 70% dos incentivos fiscais. 

Esse discurso do jornal O Estado de S. Paulo, que tanto 
respeitamos, está tendo guarida em segmentos do Governo. 

O eminente Líder do Governo na Câmara dos Deputados, 
Roberto Freire, diz que as lideranças nordestinas precisam 
rediscutir o modelo de desenvolvimento regional em vigor. 
Está certo. O modelo adotado atr;! hoje está esgotado. _Pode 
até .ter cumprido o seu papct mas já foi ultrapassado. O Nor
deste continua distante do resto do País do ponto de vista 
social e econômico. É -preciso que seja dada maior ênfase 
a uma discussão que integre a região. Concordo com o Líder 
do Governo. Sob o prisma do jornal O Estado de S. Paulo 
- e é isso o que ele comenta, aqui, nas suas_ declarações 
-a rediscussão da questão regional. primeiro, não pertence 
ou não compete somente às lideranças regionais; ela compete 
às lideranças nacionais; ·porque a questão do Nordeste é uma 
questão nacional, assim como a do Norte, do extremo Sul. 
Não é uma questão regional, c sim federativa. 

No que se refere ao segundo ponto, .devemos concotdar 
sobre a reformulação dos incentivos fiscais. Ê o que estamos 
fazendo. Hâ mais de um ano, uma Comissão Mistado__Con-. 
gresso Nacional reavalia os incentivos fiscais por força do 
que determina a Lei n~ 8.167- eu tenho a honra de presidir 
essa comissão de reavaliação dos incentivos fiscais. 

O Relator, o Deputado do PFL José Múcio, já eStá na 
fase final da redação do seu relatório e tem propostas de 
reformulação dos incentivos que, realmente, consertam gran
de parte dessas distorções apontadas pelo jornal O Estado 
de S. Paulo e que levam a esse desejo de rcformu!aç_ão dos 
incentivos regionais. 

No entanto, é preciso deixar bem claro que espcra~os 
que o relatório dessa comissão mista, que há- mais de um 
ano trabalha na reformulação dos incentivos fiscais, seja a·pro
vado. Ele se traduzirá cm um novo projetO ou em uma altera
ção da Lei n~ 8.167. Mas isso se refere só a uma parcela 
da renúncia" fiscal: aquela parcela que se transforma nos incen
tivos, nas cotas do .fmor c do finam para o Norte e para 
o Nordeste. 

E o resto da renúncia fiscal? E os 70~-c -_que se destinam 
ao resto do País? Não vão ser discutidos? Só vamos discutir 
os incentivos fiscais das regiões periféricas,-das regiões depri
midas economicamente? Não vamos discutir os incentivOs fis
cais das regiões ativas economicamente ? Essa é a q!J.estão 
que coloco e que não está bem clara nesse editorial, tampouco 
na linha de editoriais da grande imprensa de São Paulo.. _ 

Nada contra São Pa-ulo; até queremos ter outros são pau
los por aí afora. Nada contra o Rio Grande do Sul; pelo 
contrário, somos solidários ao Rio Grande do Sul na discrimi
nação sofrida. Mas colocar fl culpa no Nordeste cuja população 
está agora comendo ratos novamente por causa da seca, sem 
ter água para beber'? 

Pergunta-se: "0 que fizeram com os incentivos que foram 
para o Nordeste?" Já fizeram muito com os incenti~os. Se 
assim não o fora, já há muito tempo o Nordeste estana sepa
rado da Federação brasileira. 

Com referência aos incentivos regionais, houve certas 
distorções, houve desvios, mas não na proporção que se propa
la. Quem fala aqui é um senador que não tem um centavo 
de projeto ou de interesse em projeto da sudene ou da sudam. 
A verdade seja dita: houve desvios, mas ocorrem em oUtras 

,.-- '," 

regiões. Houve escândalos, mas e~ outras -regiõe~ tam~..:ni 
há. Não os houve em proporção maJOr; houve em proporçaó 
igual ou talvez menor do que escândalos e desvios de ~i::UTSQ.$ 
públicos e investimentos em outras regiões. Eni com_p_ar~ção 
com o finam e o finor, não foge à regra geral. < • • ;;.· .-

Mesmo havendo esses investimentos, o NOrdeste, prin~· · 
palmente o Parque Industrial do Nordeste está_, ag?ra, so~reQ:• 
do os efeitos dessa tremenda recessão, como Já dt_ss~_,_Cit_mdo 
11% nos dois anos do Governo Collor. Se não tivesse ha~ido 
isso, ou seja, se o Nordeste fosse o Nordeste ca:r,nponêst _o 

Nordeste agrário de 40 anos atrás, não tenho dúvida ~e 
que teríamos tido maiores convulsões sociais. E é· preciSO 
lembrar, também, que a violência, os arrastões não. estão 
ocorrendo lá; estão ocorrendo nas grandes cidades do Centrq
Sul. Digo isso para demonstrar que esta crise ~ão deÇ,Orll! 
da má aplicação dos incentivos fiscais, da crise do N~r4eStet 
da queda económica do Nordeste, mas decorre da s1tuaçáo 
geral do País. 

O Sr. João Calmon- V.E~ me concede· um ap~rte?_. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR- Antes dÓ prosseguír, 
tenho a honra de conceder um aparte ao Senador João Cal
mou, nobre Representante do Espírito santo, Estã<;to quC 
tem um programa próprio de incentivOs C:tqi.ie, ·com toda â 
razão, fez desses incentivos uma alavanca para seu pro!p'e~So~ 
Se não fez mais, foi porque esses incentivOs e'ram ~btí~ 
se comparados aos incentivos dados a outros E_stados.-. trt,~is 
prósperos do que o Espírito Santo. - - -_- _ ·- ---

V.Ex~ tem a palavra, nobre Senador João Calrrion. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Mansueto de-LavOr, 
logo no início da sua magnífica oração, V. Ex~ procy.ro_u 1'~Yi'~r 
as críticas exageradas e injustas feitas por um ~de ,..jdi-Jiij. 

deste País ao Ministro Gustavo Krause. Apesar de ter nascldc;t 
no Espfrito Santo, tenho raízes nordestinas; um~s na Ba_tt~a, 
em relação à família Calmon; e outras na ParaíPa, em relação 
à família Medeiros. Acredito, nobre Senador Mansueto de 
Lavor, que não deveremos atribuir excessiVa imp-oitância '·ã 
essas incompreensões de quem imagina que inteligénciB. e'cql~ . 
tura são monopólio de uma determinada área do- BrasH .. Se 
fôssemos citar os paraibanos, os pernambucanos e os baianOS 
qué'"éf:tcheàlm de brilho a História do Brasil, na área-da P?~íticá 
e da Literatura, da Ciência, do Direito, teríam'os_'que:fâ,àf 
aqui, pelo menos, por meia hora. Devo aproveita~ a óP_ott·u .. 
nidade que V. Ex• me oferece para manifestar o orgulho-que· 
senti de minhas raízes nordestinas, quando vi,_ pel_a_priit\eita 
vez, o Deputado Gustavo Krause, já empossado no Minjst~rio 
da Economia, conceder_ uma_ entrevista a um progTãrriã·-ettl 
red-e nacional de televisão em que cunhou uma_ fr::tS"e _ -~ e-~" 
traordinária sabedoria: "O BraSil precisa mais_ de Me_rcadç 
do que de Ministros". V.Ex~ traduziu em pouca·s palavz:~s 
uma verdade incontestável. E o Ministro Gustavo _Krau" 
tem todas as credenciais para desempenhar magístr~lrile'~Í~ 
as funções de Ministro da Economia._ Embora V. E~• ~!~~· 
focalizado o episódio das críticas ao Ministro Gtistav~ Krausc:_ 
logo no começo da sua oração, não gostaria que ela se encer
rasses-em que eu trouxesse esta palavra de louvor e de.~o.Hq~:' 
riedade a esse nordestino que vai se inSCrever na Históriâ 
da vida pública do Brasil com relevo singular. Muito Qbrigado 
pela oportunidade que me ofereceu. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Foi muito impórtan"tt 
o aparte de V. Ex~, como também são as intervenções de 
V .Ex~ nessa Casa. 
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~···V. Ex·' letl\bra que não é relevante essa crítica. Ela foi 
umá.t:rítita <af>aíxonada, leviana; -as vezes -discriminatória. V. 
Ex' não quis usar o termo, mas, no caso do jornalista que 
merici6nei;·a·crítiCa foi até racista ou nazista devido ao fato 
de um ministro ilasc.er nesse--o-u-·naquele Estado. Mas nãQ 
é relev-ante; acho até ·que- não é es-se o centro do debate. 
Mas: é' muito importante- considerar o que ocorreu, porque 
serripre "deveni.os_repu-diar o que não é bom para o País. 

·O Ministro Gustavo Kr3.use pode ser um excelente Minis
tro, independentt! de ter nascido em Pernamb.uc~, assim Comq 
terb.os·ticto•excclentes ministros de out_ras rcg!ões, _9-e outros 

Esta'dos.-o que não.se pode é assumir uma atitude precon
cebidà. pelo fato de o Ministro- vir do Nordeste, como fez 
de•niâneíra: 'tão ·deselegante, tão grosseira, esse_ jornalista que 
citei. . ' ,; 

•.1·• • I,,. ' ·· · -
',_ . ~. ~s<;_ncial. -. ç aí .está a questão - é, primeiro, que 

o Prekiiiênte Itamar Franco escolheu o seu Ministro da Econo
mia_; não foi_ o Ministro desse ou daquele segmento nacional 
o~ IOternacwnal. Em segundo lugar - e mais importante 
a~n~:;t.~.~ ~t~~ ~~-~--~~nístrç _q~er trabalhar em permanénte 
di,á;I,Ogo ,cprp p''Congresso Naciorlal; D.áo quer fórmulas miracu~ 
losa~: ~~~o .é J:nuítf?- ir:nportan-te. 

·· .~r.roVeitando a presença do Senador José Richa Presi
de·~~(~a. F.~t:.nt~ Pa~lat?:eritarista, e ·ern Vísta da inte~ipação · 
do_~rs~~~a.f!'ari~n:entansta que o povo brasileiro, com certeza, 
vai. 1~pro_v~-:.-~o d:.a 21 de abril, eu gostaria de ressaltar que
o iitual Governo está sendo um reforço desse _sistema sem 
prejuízo_?a t~~e ~~rl~m~~ta~ista, porque_existem_ensaio's que 
realmente· preJUdicam por serem mal feitos. No caso, está-se 
estabeleêendo um diálogo salutar, não formal com o Con
gresso, :ao 'Contrário- do ouyir para depois desprezar, como 
se fazia no Governo Collor. 

.:,!· .... ~,-- .. •'.'! - ,.'-. -~-

.... ~-~~it.ufi~ da M~nistra Zélia Cardoso de Mello, que esteve 
aq~I v~ry~?. 1V.czes ; e não so1,1 eu quem vou agora atacá-laJ 
uma ve.'fo q~e: ela não é mais Ministra -, era de desprezo para 
corii.~o Cqqg~e,ssq,assim Como a do Presi.dente Collor. Isso 
nió'g\léffi,pode desconhecec.Já. os atuais Ministro~.: •. como o 
Miil.Jstro .Gust"ilvo Kra~se, a.ssumiram uma atitude n'ão apenas 
de'.Pt!-vi~, 'n;tas de pfocurar estabelecer fórmulas de diálogo 
efí.cái~ ern_t~rnlos d~_deciSõe_s do Governo. V.Ex•, inclusive, 
já çleU.Próvas disso, o que, por si s6, já o credenciaria para, 
como rn~P-adversário em_Pernainbuc_o, ser, a nível nacional, 
o m.eu Miiüstro ·da Fazenda_, pois faz parte de um governo 
que_ r'cspeita o Congresso, que não quer fórmulas mágicas, 
que quer' f!il~cr essa __ reforma tributária a .quatro mãos com 
o C.origr~~so. Trata~se, como _eu di~se aqui, de u_m ensaio 
positivO pará o páflamentarism o pleno, que será votado no 
plebisclio_ de 21 de abril, 

··p·ort.à.nto~ ~ro S,enadorJoão Calmon, creio que a discus
são nãO deve - conform_c V. __ Ex" acons.elha muito bem -
se centrar nessa rejeição irracional e nessas criticas que surgi
ram logo quando da nomeação do Ministro Gustavo Krause; 
deve, entretanto, centrar-se nos pontos positivos já demons~ 
trados _nessa política económiCa do Governo, que, não que~ 
rendo fazer milagres. porque não pode haver milagres em 
economia, não quis fórmulas pirotécnicas ·pa:ra inudar a situa
ção, ma~ está trabalhando no dia- a-dia, pacientemente, para 
conseguir as formãs ao alcance da sociedade brasileira neste 
momento. Entre elas, cito a reforma tributária, que vai ser 
um trabalho duro por exigir, entre outras, alterações no texto 
constitucional ainda este ano--; exige, pbfCõ11Seguinte, a predis
posição do CongresSo de trabalhar duramente, tanto no que 

se refere à reforma tributária, quanto no que se refere à 
modificação do orçamento ainda a ser enviado. 

"Gostaria de ãgradecer a y. Ex~ o aparte, Sen~dúr João 
Calmon, ressaltando a acertada colocação de que devemos 
deixar de lado essas reações discriminatórias e levar em consi
deração esse trabalho positivo que a equipe econômica vem 
apresentando. Quando me refirO ao Ministro Gustavo Krause, 
devemo-nos lembrar também do Ministro Paulo Haddad; são 
irmãos siameses e_ trabal~am em conjunto: um no plane.ia
rnento_ e o outro na economia e arrecadação fiscãl. 

Si-. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de encerrar este 
pronunciamento, pedindo, então, qUe se procure, riessa refor
ma fiscal e tributária, um novo perfil para os incentívos fiscais. 
CreiO que há muita renúncia e, às vezes, desnecessária, exage~ 
rada. Não se pode começar defendendo, pura e simplesmente, 
a suspensão dos incentivos fiscais regloriais como-se eles fossem 
~ parte_maior da renúncia tributária do País, pois não o são. 
E preciso analisar a situação dessas regiões, quais sejam o 
problema da seca no Nordeste, da carência das grandes cida· 
des. 

Em boa hora, o Presidente_ltamar Franco também já 
procura discutir com o Congresso soluções adequadas para 
a superação da enorme e pavorosa crise social que o Brasil 
enfrenta: a questão da seca no Nordeste, a questão do isola
mento, o problema dos índios na Amazônia e a questão das 
grandes cidades -os arrastões, a violênci<;~. nas ruas, a violên· 
cia rios presídios, os -seqüe:Stros e tudo o mais. 

Portanto, Sr,_ PresidÇ'!nte, gostaria de simplesmente firmar 
um ponto de vista: é essencial a análise da reforma tributária 
e a da evasão fiscal. Necessário se faz estudar a questão do 
auniento da base tributária para que mais pessoas contribuam 
e não apenas alguém contribua mais do que pode - fator -
esse que, além de impossível, geraria mais sonegação -e, 
sobretudoLque se procure enfrentar a questão da renúncia 

fiscal e dos incentivos destinados a regiões baseado em uma 
análise já feita por uma comissão mista do Congresso Nacio
nal, cujo relatório, em fase final, visa a uma nova sistemática 
dos incentivos fiscais regionais, _9os fundos de investimentos 
regionais e de superação das desiguaidades regionais para 
maior fortalecimento da Federação_ brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Durante o discurso do Sr. Mansueto de La_vor, 

o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixd a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEJ:;IADORES: 
Albano Franco - Almir Gabriel -Alvaro Pacheco -

Amir Lando- Chagas Rodrigues- Dario Pereira- Divaldo 
Suruagy- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hyde· 
kel Freitas- Jarbas Passarinho- José Fogaça- José Richa 
-Lucídio Porte lia- Meira Filho- Pedro Teixeira -Valmlr 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido peJo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 786, DE I992 

OL GSBALV n' 83 -
Em, 26 de outubro de 19_94 

Senhor PreSidente, 
Como é do conhecimento de V. Exa estou novaiUente

participando ativamente de campanha eleitoral em Natal, on
de está acontecendo o 2" Turno da eleição municipal. 
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Sendo assim, solicito mais uma-vei-a cõlnpreinsão de 
V. Ex• no sentido de justificar minha ausência dos trabalhos 
de_sta Casa no período de 26 de outubro a 15 de novembro 
do corrente ano. · 

Na certeza de ser merecedor de sua costumeira atenção, 
subscrevo-me agradecido. -Senado:[ Garibaldi Alves Filho. 

O SR. PRESIDENTE (MaJlnO Bacelar) ---:- Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença soliêíüida. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 787, D.E 1992 

Nos termos do art. 43~ inciso II, do Regimento Interno, 
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a 
partir de 3 de novembro de 1992 pelo prazo cte quinze dias. 

Sala das Sessões, 3 de_ novembro de 1992. - Senador 
Lavoisier Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o 
requerimento, fica C-mi.Ccdida a licença solicitada. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bácelar) __:_ V.Ex• tem a 
palavra. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem. 
Sem revisão do_orador.) -Sr. Presidente, como sabe esta 
Casa, o Senador Jutahy Magalhães, por uma questão de princí
pios, tem solicitado, sempre, verificação de_ quorum nesses 
casos; entende S. Ex~ -como de resto o nosso Partido, inde
pendentemente de pessoas - que·, quem tem uma estação 
de rádio ou de televisão não deve ter uma segunda, de acordo 
com a legislação norte-americana e a de outros países demo-
cráticos. -

Diante da ausência_ justificada dO Senador Jutahy _M~ga~-
lhães, para ser coerente com S. Ex• e expressar a minha solida
riedade à bancada, gostaria de dizer que hoje, primeiro dia 
de sessão da semana, com várias CPI reunidas, inclusive a 
chamada CPI do lmpeachment, não temos condições de votar. 
É notório que não temos número nem mesmo pa,ra pedir 
verificação. Néssas condições, e pelo fato de várias Comissões 
estarem reunidas, eu solicitaria ã v:'EX~ que hOje nãO tivésse
mos votação. Não seria -poss"ível aprovar qualquer matéria 
tendo em plenário somente quatro Srs. Senadores~ até o pedi-
do de verificação seria irtviáVe1~ -

De modo que eu pediria a V. Ex' que encerrasse a sessão 
ou não procedesse, hoje, a nenhuma votação, se fosse o 
caso_, permitindo que um ou outro Sr. Senador pudesse usar 
da palavra para proferir algum discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Nobre Líder 
Chagas Rodrigues, na realidade, as listas de presença acusam 
a presença de 46 Srs~ Senadores na Casa. O único recurso 
regimental é, realmente, o pedido de verifiCaÇ1io, embora esta 
Presidência coriCorde com V. Ex~ que é evidente a falta de 
quorum. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Então, se não há quo
rum nem para pedir verificação, Sr. Presidente, embora res-

peitando o entendimentO ·de V. Ex•, pondero ser pública e 
notória a falta de quorum para que a sessão tenha prosse-
guimet).to. "_, 

.. O SR. PRESIDENTE (Magno Ba~elar) ~-Atendendo 
à solicitãção de V. Ex~, como não há quorum para votação, 
os itens de 1 a 8, 10 e 11 d~ pauta ficam adiados para a 
próxima sessão ordinária. 

São os seguintes os itens adiados: 

. . . . . . .1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 73, DE 1992 

. _ !Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2'", da Constituição Federal, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 73, de 1992 (o• 107/91, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet- Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radi~difusão sonora~ em onda 
média, na Cidaáe _de Teresina, Estado do Piauí, tendo 

P_arecer favoráve~, proferido em Plenário, Relator: .sena
dor Bello Parga. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2~. do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno) 

-- Votação, em turno único,_ do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 74, de 1992 (o• 127/91, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Beni V eras. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2~', da Constituição, combinado com o art. 375, indso VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto Legis
lativon• 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, profefído em Plenário, Relator: Sena
dor Beni V eras. 

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 77, DE 1992 

(Em I.'egirne de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 77, de 1992 (o' 3.183/92, na Casa de origem), que dispõe 
sobre_destinação das quotas de fundos ao portador e aos títulos 
ou aplicações de renda ao portador ou nominativos-endos
sáveis mencionados no caput do art. 3~' da Lei n~' 8.021, de 
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12 de abril.d.e 1990,_ atualmente à_d_isp_o~ição do Banco Central 
do Brasil, nos termos do § 2~ do_ ~r_t., 7~- e .cj.o_ c3put do art. 
9' da Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990, tendo, 

- Parecer favorávef, proferido em Plenário," :Refat6r: 
Senador Pedro Teixeira. 

s 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

w 41, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) -

Votação, em turno úri.ico, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 41, de 1992 (n' 2.622/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal S1,1peririr do Trabalho, que altera a composição 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da P Região, com 
sede no RiO de Janeiro-RJ, e dá outras providências, tendo 
Pareceres 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sob n9 313, de 1992, favorável ao ftojetó, cõiii emen~a que 
apresenta de n" 1-CCJ; 

-de PlenáriO, Relator: Senador Lucídio Pqrtella, favorá
vel à emenda de Plenário, com sõ.bemenda que apresenta. 

6 
PROJETO DE \-ELDA CÂMARA 

N' 43, DE 1992 . 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 43, de 1992 (n' 2.624/92, na Casa de ori~em), de iniciativa 
do Tribunal_Superior do Trabalho, que altera ã. ComposiçãO 
e a organização interna do Tribunal Regional. do Trabalho 
da 4~ Região, com sede em Porto Alegre-RS, e dá o_utras 
providências, tendo 

--Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Luis 
Alberto, favorável ao projeto, com duas emendas que apre
senta. 

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 45, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 45, de 1992 (n' 2.626/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna--do Tribunal Regional do Trabalho 
da 9~ Região, com sede em Curitiba-PR, e dá oUtras Providên
cias, tendo Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Luis Alberto: 

-19 pronunciamento: favorável ao projeto; 
-29 pronunciamento: favorável à emenda de Plenário. 

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N'48, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336~ c, ôo 
Regimento Interno) 

Votação, em turno_ único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 4g, de 1992 (n' 2.630/92, na Casa de origem), de iniciativ~ 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização inferna do Tribunal_Regional do Trabalho 

da 3a Região, com sede em Belo Horizonte-MG, e dá outras 
providências, tendo Pareceres 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
so-b o' 312, de 1992, favorável ao Projeto. _ 

-de Plenário, Relator: Senador Josaphat Marinho, favo
rável à emenda de Plenárío. 

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N'318, bE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa, que determina os casos eq1_que as fo~ça_s e~gan
geiras pOSsam transitar pelo território nacional ou nele perma
neCer temporari~nTI.erite, mediante permissão do Presidente 
da República. independente da autorização do Çongresso Na
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciSO II e 84, ínciso XXII, da Constituição Federal, tendo 

Parecer, sob n' 285, de 1992, da Comissão 
-De Relações Exteriores e_Defes-a Naçional. favorável 

ao Projeto com emendas que apresenta de nos 1 a 3-CRE, 
e voto em separado do Senador Ja~bas Passarinho. 

11 
REQUERIMENTO N' 733, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 733, de 
1992, de autoria cja _Senador Esperidião Amin, solicitando, 
nos termos do art. 172-, inciso I, do Regimento Interno. a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara 
n' 47, de 1992 (n' 2.628/92, na Casa de origem), de iniciati~a 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a compostçao 
e a organizaÇão interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12~ Região, ·com -sede em Florianópolis-SC, e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 9: 

-9-
PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N' 44, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) _ _ _ ·- . 

Discussão, em turno único-, do ProJeto~_e Le1 da 
Câmara n' 44, de 1992 (n'2.625/92, ha Casa-de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5; Região, com sede em Salva
dor - BA, e dá outras providências. (Dependendo 
de Parecer). · 

Nos termos do art. 140. a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Pedro Teixeira para proferir o parecer. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF_ Para proferir 
pat:ecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata-se de Pro
jeto de Lei da Câmara, encaminhado à apreciação do Con
gresso Nacional pelo Tribunal Superior do Trabalho. nos ter
mos do art. 96, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, 
com o objetivo de ampliar a composição e adequar a organi
zação do Tribunal Regional do Trabalho da s~ Região, com 
sede em Salvador- BA. 

Pretende-se com a proposta criar sete c3fgos-de Juiz TOga
do Vitalício e quatro funções de Juiz Classista Temporário, 
a serem providos na forma previsla·na Constituição F.ederal 
e na legislação pertinente. 
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O texto preve que o Regimento Interno do Tribunal dis~ 
porá sobre o número de Turmas e Seções __ Especializadas, 
sua competência e func!oD:amento. 

O PrOjeto cria, também, onze cargos-de Assessor de Juiz 
e quatro de Diretor de Secretaria, do Grupo-Direção e Assesw 
soramento Superiores, e 110 cargos de provimento efetivo 
do Grupo-Atividadcs de Apoio Judiciário, a fin]. de prestar 
o necessário apoío téCniCo-operacional ao Tribunal ampliado. 

Determina que as despesas decorrentes da aplicação das 
medidas correrão por conta das dotações orçamentárias pró
prias da Justiça do Trabalho. 

Conforme tem-se manifestado a Justiça do Trabalho, cabe 
ainda aduzir que o crescente número de ações trabalhistas, 
a cada ano (1.500~000 -em 1991), se deve à ~onjuntura econô
mica, ao crescimento da clientela trabalhista - servídores 
públicos - e à estagnação da Justiça do trabalho nos seus 
dois primeiros graus de jurisdição. Os prOcessoS demoram 
muito tempo no grau recursal do Tribunal Regional do Traba
lho e, conseqüentemente, chegam após meses ou anos na 
instância do Triburial Superior do Trabalho. 

Por tais razões, ii:hpõc-se · b aumento da composição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Região, pleito antigo 
da comunidade sindical, dos juristas e advogados da Bahia. 

A proposta já foi eXaminada pela Câmara dos Deputados. 
sendo aprovada sem emendas e vindo agora _a esta Casa Revi-
sora. . o_-~ _, 

QUanto à constitucíi:>nal~dade, é inquestionável o poder 
de iniciativa--do Tribunal Superior do Trabalho nessa_ matéria 
(art. 96, II, c, da C.F.) e a competência do Congresso Nacional 
para dispor sobre a mesma (arts. 22, XVII e 48, IX, da CF). 

A proposição está de acordo com os demais dispositivos 
da Lei Maior, sobretudo aqueles relacionados à justiça traba
lhista, e não contraria a ordem jurídica vigente. 

Em relação à téC:ilic.i legislativa, nenhuma correção é 
requerida. 

Por fim, no que se tange ao mérito, ê fãto re-conhecido 
que o Judiciário Trabalhista apresenta problemas qu~ di_ficul
tam e retardam muito a prestação jurisdicional nessa área. 
Assim, a proposta de ampliação do Tribunal Regional do 
Trabalho sediado em Salvador - BA, onde é signifiCativa 
a demanda trabalhista vem fi:linorar essa. sobrecarga, sobre
tudo se acompanhada de racionalização e aperfeiçoamento 
dos métodos e processos de trabalho. 

Portanto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara no 44, de 1992, nos termos em que foi 
apresentado. --

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O pàrecer con
clui favoravelmente à emenda. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1" Secretáii.o. 

É lida a seguinte 

EMENDA N• 1 (Plenário) 

Oferecida ao Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 
1992 (2.625/92, na Casa de origem), que altera a compo
sição e a organização interna do Tribunal Regional do 
Trabalho da s~ Região, com sede em Salvador- BA, 
e dá outras providência. 

Suprimir o§ 2~do art. 6?, passando o§ 19 a ser denominado 
"F!arágrafo único.,, e altera o Anexo I para o segul~te teor: 

';, • , , " .. r1 

LEI N~. 
. DE 

TRIBUNAL REGIONhL DO TRABALHO DA 50• REGl.liO · 

QUADRO PERMA.~H:NTE Ot PESSOAL I?A -~~si}Ei;~l(I~·:.:_·: 

CARGOS .. EM COMISS.\o. .·;·..,· 

- --· .~. 

Grupo Denominação Número. • ,Có,ç!jg~ 

Díreça.o e Assessor de Juiz II (dez) TRT-5'-
Assesso- .. '.' 1\)2.5 
ramento Díretor de Secre- 03 (três) .. TRT-5~-. 
Superiores taria . 'I '101.$,. 

. ,,,_ .. ' 

Justificação 

- O Tribunal Superior do Tr"abalhO~ no uso de suás prer.ro
gativas constitucionais, encaminhou ao· COngresso- N~ciodal 
o proj"eto de lei que, após ser aprovado pela Cámar~, no 
Senado recebeu o n9 PLC-44/92, alterando a cotrtpt5Si'ção '_e 

-.a organização do Tribunal Regional do Trabalho das.· Região, 
com sede no Estado da Bahia. . . . 

Juntamente com- este projeto de lei, ã.qüeJa. Ç.ort.e·,Supe
rior encaminhou outros oito, versando exatamente .a,I}l~sma 
matéria, sendo que três deles, relatiyos às Segun.da,,.,..qécima 
e Décima Quinta Regiões já foraní aproVados.- também, pelo 
Senado e remetidos à Presidência da República para a respec-
tiva sanção presidencial. . ~- · ·, ··~· .. • 

No último dia 20 do corrente mês, o D:i4rio Oficial da 
União publicou a Lei n9 8.473,.de 19 de o_utubro _de 1992, 
que "Altera a composição e a·organização interna do Tribunal 
Regiçmal _do_ Trabalho da 15• Região, com sede em Campinas 
-_$:r, e dá outras providências", tendo merecido~ a sanção 
integral de Sua Excelencia o Vice-Presidente da República 
no exercício do cargo de Presidente da República. · · 

No dia segúin_te, entretanto, O"Diário Oficial da União 
publicou a Lei n' 8.474, de 20 de outubro de 1992, que "Altera 
a composição e organização interna do Triburíal' Regional 
do Trabalho da 10~ Região, com sede em Brast1ia- DF, 

_ e dá outras providências", desta feita, com veto presidencial 
· ao seu art. 69, o que foi motivo de grande surpres~. por parte 
da_g~~la Cor_te, de vez que se trata de_dispositívo legãf de 
idêntica redaçãoàquela contida no art. 69 da Lei_n9_8A73!92, 
integralmente sancionada na véspera, como já dítçl. ~ 

Atendendo a consulta do Tribunal Superior do Trabalho, 
a Consulto ria Jurídica da PÍ'esidência da Repúb!J.~"; ep.carre
gada do exame prévio dos projetos.submetido~ à sa_~ção presi
dencial, assegurou ser a nova orientaÇão "téCriica 'da(Jue~e órgão 
no sentido de que a classificação dos níveis dos-cãrgbs bAS 
seja determinada no próprio texto legal, ~ não renletída à 
deliberação do Tribunal Pleno da Corte Regiohal ou de seu 
Órgão Especial, como consta do texto do refe!ido art_._ 6~ 

A técnica legislativa utilizada pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, quando da elaboração dos projetos d~_ !~.i ele. sua 
iniciativa, é a mesma que tradicionalmente.vem sendo obser
vada pelos demais órgãos da Administração Pública nos três -
poderes, como se pode comprovat- pelo texto da Lei n9 
8.468/92, que "Cria cargos do Grupo de Dit~çii.o ~ A~~~sora
mento Superiores DAS-100, na Secretaria do Tribunal Supe
rior Eleitoral'', Diário Oficial da União, de 19 de outubro 
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de .1992, e inúmeras outras leis, todas editadas após a promul
p.ção da nova Carta Constitucional. 

· Sem·entrar no mérito das razões que fundamentam o veto 
·~ art. 6~' da Lei n~' 8.474/92, mas atendendo às urgentes neces
.si~ades da_J ustiça do Trabalho, a presente emenda busca adap~ 

. taro texto-do PLC44/92, às novas exigências técnicas manifes
tadas pela Consultaria Jurídica da Presidência da República, 
ictn contudo trazer qualquer prejuízo de conteúdo ou de obje-
tó ao referido projeto de lei. • 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Na~r Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nos termos 
do ait. 140, alínea "an, do Regimento lriternO, designo o 
nobre Senador Pedro Teixeirã- para proferir parecer sobre 
a emenda .. ' 

. O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Para proferir 
pai'ecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pr~sidente e Srs. 

· Senadores, .essa emenda visa apenas esclarecer as questões 
dos níveiS que têm gerado vetos constantemente. 
... · Sou a favot da aprovação da emenda, nos termos da 

ju,s~.ifiç~ção do parecer do eminente Senador Nabo~ J~f~:ior. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O parecer con

clui favoravelmente à emenda. 
Em. discussão o projeto e a emt:nda em tUrno único. 

(Pausa.) · · 
:·-'· ·. N~o havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
•. • 1 ;A ·votação fica adiada por falta de quorum. 

' . 
' . 0 SR: PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 12: 

,.,.. .• 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 77, DE 1992 
. (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

.,. ·' 172, I, do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 

.l. • Senado n"' 77, de 1992, de autoria do Senador Nelson 
.' Wedekin e outros Senhores Senadores, que altera o 

caput do art. 4• da Lei n• 8.427, de 27 de maio de 
. 1992, que dispõe sobre a cQncessão _de su.byenção eco~ 
.nô'm.ica nas operações de crédito rural, tendo 

Parecer de Plenário, Relator: Senador Nabor Jú
Jiiór, favorável, os termos do Substitutivo que apre
senta. 

... Discussão 
do projeto e do substitutiv.o em turno único.(Pausa.) 
· · · Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

À votação fica. adiada por falta de quorum. 

0 SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Con'cedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

·o SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
Ose&uinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Setiadõres, 
,é notório o releyante papel desempenhado pelas Juntas de 
. Recursos da Previdência Social na jUstiça· prevfdenciária do 
Paí~- Criadas pelo Decreto-Lei n' 72, de 1966, que unificou 

·· 01 vários institutos de previdência no Instituto N3cional de 
Previdência Social, as Juntas de Recursos foram definidas 
~ rCgWamentadas no ano seguinte, pelo Decreto n"' 72.771, 

.. ~ 6 de setembro de 1973. Constituem-se assim em Hórgãos 

':. 

regionais de controle jurisdicional administrativo de primeira 
instância" para julgar litígios no âmbito da previdência social. 

Pela legislação, deveria haver, pelo menos, uma Junta 
de Recursos em cada Estado, nos Te-rritórios e. no Distrito 
Federal. A Junta de Recursos do meu Estado de Mato Grosso 
vem, ao longo dos anos, prestãndo inestimáveis serviÇoS ·aos 
assegurados, beneficiários, e-mpresas é empregadores domés
ticos, no resguardo de seus direitos. Dese.mpenho de tal sorte 
eficaz e eficiente, Sr. Presidente, não impediu, porém, que 
o Presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social 
- CRPS, baixasse a Portaria n" 1, de 14 de julho deste ano, 
extinguindo o órgão no Estado de Mª-t_o Grosso, exigindo 
que, cm trinta dias, fosse procedida a cOnclusão do ínve,ntáriO 
da Junta de Recursos. 

Aquela portaria determinou, ainda, que, com a extinçáo 
do órgão, Mato Grosso ficasse jurisdicionado à Junta de Re
cursos do E!>"tado de Goiás, que é, data vênia, um retrocesso 
e totalmente lesivo aos interesses do povo mato~grossense, 
.causando sérios prejuízOs aos segurados da Previdência Social, 
com procrastinações, encarecimento com diligências, atrasos 
nas audiências e julgamentos, aumentos de despesas em fun
ção de deslocamentos etc. 

É preciso salientar que, no proéesso_ de decisão dé eliipi~ 
nar algumas Juntas de Recursos, a de Goiás figurava no rol 
daquelas a serem extintas, e deveria Hcar jurisdicionado ·à 
Junta de Recursos do Distrito Federal, em virtude da proximi
dade entre as duas unidades da Federação, inseridas ambas 
na mesma região geográfica e socio~econômica. Sobr:eviveu, 
entretanto, em face da luta e iinPosição do Governo e autori
dades goianas nesse sentido. Também Mato Grosso, pelo seu 
povo e lideranças, insurge-se contra essa medida draconiana. 

A carência dO nosso interior e o ritmo de crescimento 
de Mato Grosso, que é maior do que o do Br<isil (Mato Grosso: 
1980-1990-5,35% ao ano; Brasil: 1980- 1990- 1,89% 
ao ano), desaconselham, totalmente, a maneira pela qual foi 
procedida a liquidação da Junta de Recursos._ Ali, nas suas 
sessões de audiência e julgamento, os segurados realizam suas 
defesas oralmente, prescindindo de advogados Ou procura
dores. Imagine-se o ônus que se acarretaria com o seu desloca
mento para Goiânia . 

Segundo a alegação do Ministério da Previdência do Go
verno anterior, extinguiu-se a Jun.ta de Recursos da Previ
dência Social de Mato Grosso, devido ao pequeno número 
atual de processos e recursos, o que constitui uma graJ].de 
incoerência e inconsistência, já que, em piiflleiro lugar, os 
recursos são reflexos da política prevídencíária adotada pelo 
Governo. -

Por outro lado, contrariando a matemática oficial, o 
movimento processual só vem crescendo, apesar de pequeno 
declínio em _1991, ~onforme pode-se constatar. Em 1989, tran
sitar~ -por al! 4ÇO processos; em 1990: 1.400 processos; em 
1991: 747 processos e, neste ano, até setembro, 2.106 proces
sos. Como, entã~. alegar que o volume_ de serviços estava 
se reduzindo? Não procede também a argUiçãO de excessivos 
dispêndios com a manutenção da Junta de Recursos em Mato 
Grosso. A estrutura do órgão é de dimensão reduzida e de 
gastos moderados, contando apenas com cinco servidores cedi
dos pelo Instituto Nacional do Seguro Social; um colegiado 

'restrito, com quatro Conselheiros, sendo dois do Governo, 
que já são servidores da Previdência Social, e um deles exer
cendo o cargo de Presidente da l_unta, afora um representante 
da classe empresarial e um dos trabalhadores . 



8682 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~são II) l)!(lvem.Çro qç !992 

Quantç à remuneração, deve-se assinalar, Senhores Sena
dores, é também modesta. Os conselheiros pcrcebt.!m impor
tância simbólica; oS representantes classistas recebt::m um vinte 
avos do DAS-I por sessão, não podendo ultrapassar a treze 
sessões mensais. O .DAS-1, que é a remuneração do Presi
dente, é o menor_ ~e .ca!"go_ de Direção e Assessoramento 
Superior do serviço~ público federal. -

Um outro fato estranhável é que a medida governamental 
que tenta atingi"!, tão drasticamente, um órgão da área federal 
- a Previdência Social - em nosso Estado, não encontra 
paralelo em outro~ sctores de atuaçáo da União. A Justiça 
Federal, por exemplo, mantém-se ali com as suas tr~ Varas; 
a Justiça do Trabalho, co-irmã da Justiça Previdenciária, fun
ciona com cinco Juntas, distribuídas entre as cidades de Cuiabá 
(que deverá ter, em função da Lei 8.432, de 11 de junho 

de 1992, mais três Juntas), Rondonópolis, Cáceres e Colíder, 
e prevê-se ainda instalar Juntas cm Barra do Garça<;, Alta 
Floresta, Diamantino, Sinop e Tangará da Serra. Também 
prevista, para esse ano, a implantação do Tribunal Regional 
do Trabalho. Na verdade, é de reconhecer-se que a criação 
e ampliação desses serviços públicos federais atendem aos 
interesses e às necessidades da população ·mato-grossense, 
que, há muito, os vem-rcivíndicando. 

Por todas essas razões, Senhor Presidente, é _q!:!-~ levan
tamos a nossa voz-cohtr'a essa irrefletida medida, tomada no 
Governo anterior, que penaliza e prejudica o nosso Estado 
de Mato Grosso, sem que, em contrapartida, ofereça qualquer 
vantagem à Previdência SociaL Muito pelo contrário. 

Assim, apelamos para as autoridades competentes do no~ 
vo Governo, em especial ao Sr. Presidente da República em 
exercício, no sentido de determinar a revogação da Portaria 
que extinguiu, sem rriaiores estUdos e Crlterios, aquele ~rgã? 
previdenciário em Mato Grosso. Sua manutenção tem a fmah
dade de assegurar ·máibr' presteza na solução das contendas 
previdenciárias, e evita"! maiores prejuízOs, be_m como discri
minação, por todas as razões in~ceitável_L <_tos seg':lrados da 
Previdência Social dO nosso pujante E::;tado. 

Era o que tínhamos a dizer-, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) ..:.__Sr. Presidente, Sra<;. c Srs. Senadores, 
f!tleceu, no úl~imo sábado, no Rio de Janeiro, o Ministro 
Alvaro Dias, Alvaro Tolentino Borges Dias, aos 88 anos de 
idade. Perdeu, com seu desaparecimento, a política da antiga 
metrópole uma das mais queridas e tradicionais figuras, _du
rante vários decénios .com marcada influ~ncia no organização 
e funcionamento das agremiações partidárias. -_ 

O Ministro Álvaro DiaS- começou _sua trajeüifl:i--como 
Vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo tradi
cional Partido Social Democrático, e integrou, durante anos, 
o Tribunal de Contas do então Distrito Federal. 

Médico humanitário c de reconhecida competência, foi 
membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia c·aa Sociedade 
de Ginecologia ___ e O~_§_tetrícia do Brasil, e dirigiu o Hospital 
São FrancíSco de Assis e a Cruz Vermelha. Prc_sidiu o Conse
lho Deliberativo do Fluminense e_ exerceu a pr~Sidência da 
Associação dos ex-Alunos do Colégio Pedro II. F9_i autor 
de vários trabalhos sobre medicina e ganhou numerosas conde
coraÇões. Deixa principalmente, de sua passagem pela terra, 
um exemplo de capacidade, trabalho e probidade, por todos 
•reconhecido. 

_Ao registrar seu passanien:to_, para qu~- fique~ perp.et'!-a9o 
nos Anais desta Casa, renovo a mmha mamfestaçao de 1nte~so 
pesar à sua viúva, D. Marina da ~onseca Marques Dias,_ aos 
seus filhos e a seu neto, Sidney D1as Menezes, que contmua 
a trajetória política de seu saudoso a~ô. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson ~~dekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e_Srs. Senadores, 
venho hoje a esta tribuna para reclamar providências urgentes 
- por parte do Governo do Estado de Santa Catarina -
no que diz respeito à solução de um grave problema que 
se registra na estrada que dá acesso ao porto de São Fran~isco 
do Sul. Muitos acidentes com morte têm se registrado ultl~;:t
mente na Rodovia Olívio Nóbrega, que, embora tendo três 
pistas de rolamento, não dispõe de acostaffiento. Assim, por 
um trecho de seis quilômetros, todos os pedestres, ciclistas 
e motociclistas que cruzam por ali correm o risco de serem 
atropelados pelos grandes caminhões que entregam ou reta
lhem mercadorias naquele importante. terminal portt,~ário cata
rinense. O Governo do Estado, inexplicavelmente, insiste em 
retardar a solução do problema, que está em suas mãos. Porém 
o mais grave é o fato de o Governo do Estado de Santa 
Catarina ter protagonizado "um jogo de empurra-empurra" 
com as pessoas e entidades de São Francisco do Sul, que, 
há muito, vêm pedindo providê_Jl:cias. -

A cronologia dessa novela é a seguinte~ conforme docu
mentos que tenho em mãos. No dia 16 de março do corre~1te 
ano, o secretário de Transportes e _Obras de Santa Catanna 
respondeu, por carta, a um cidadã~ ~e S~<? Francisco do Sul 
- Juarez Antônio da Silva - que lhe solicitava a transfor
mação de uma das três pistas em acostamento para uso exclu
sivo dos pedestres e ciclistas. O secretário informou que aquela 
rodovia, embora construída pelo Departamento Estadual de 
Rodagem (DER - SC), havia sido repassada à jurisdição 
do DNER, em 1984. Por isso, tomava a iniciativa de enviar 
a carta do Sr. Juarez Antônio da Silva ao 16<:> D"istrito Rodo
viário Nacional, do DNER. 

No dia 9 de abril, o chefe de gabinete do dirctor-geral 
do DNER envia de Brasília uma carta ao cidadão de São 
Francisco do Sul informando que só haveria possibilidade de 
atender o seu pedido depois que fosse providenciada - pela 
administração do porto de São Francisco - a construção de 
um pátio para estacionamento de caminhões junto àquele 
porto. Assim, sugeria ao missivista que diligenciasse junto 
ao Governo catarinense. 

No dia 8 de junho, a Associação Comercial de São Fran
cisco do Sul encaminhou ao governador catarinense um abai
xo-assinado de cinco centenas de moradores_das margens da
quela rodovia e de dezenas de diretores de empresas pedindo 
a :construção do pátio de estacionamento no porto. Na carta, 
o presidente em exercício da Associação Comercial daquela 
cidade diz: 

"Por considerar que a obra não envolve recu~os 
vultosos, e que é ~e fundamental importância para a 
segurança dos usuários da rod9via, _bem. __ como~ tam
bém, contribuirá para melhorar e humamzar os tr_aba~ 
lhos do caminhoneíros juntO ao porto, vimo~ solici_tar 
a Vossa Excelência a.concretização dessa aspiração de 
nossa comunidade, tão carente de melhoramentos. e 
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cuja receita depende em 80% do movimento portuá
río." 

Até hoje a Assócía~ão Comercial de S_ão Francisco -do 
Sul não teve resposta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu breve pronuncia
mento de hoje tem como objetivo básico forçar o Governo 
de S_anta Catarina .. a Q_ar uma resposta aos_ cidadãos de São 
Francisco do Sul. E eu espero que esta resposta seja positiva, 
porque a obra, sobre não ter um custo muito elevado, vai 
representar maior segurança para milhares de pessoas que 
arriscam sua vida todo dia ao passarem por aquela rodovia, 
sejam trabalhadores indo_ ou voltando do trabaJho, sejam 
crianças a caminho da e_scola. O cu.st9 humano do descaso 
oficial, neste caso, está sendo muito elevado. Espero também 
que o DNER cumpra sua parte- caso o Governo do Estado 
de Santa Catari_n_a prepare o pátio de estaciona,m_e.nto -, reser
vando uma das pistas da Rodovia Olívio Nóbrega para o trân
sito exclusivo de pedestres e ciclistas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Na presente 
sessão_ terminou o prazo para apresentação de emendas aos 
Projetas de Resolução n•.>s 66 c 67, de 1992, de iniciativa da 
Comissão Diretora. 

O Projeto de Resolução n" 66, de 1992, não recebeu 
emendas e será despachado à Comlssão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O Projeto de Resolução n"' 67, de 1992, recebe_u duas 
emendas e será despachado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para exame do projeto e das emendas, 
e à Comissão.DiretOra para exame das emendas. _ 

São as seguiritcs as emendas apresentadas 

EMENDAS OI'ERECIDAS AO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N• 67, DE 1992 

Altera a redação de dispositivos da Resolução n~ 
86, de 1991, modificada pela Resolução no 5, de 1992, 
ambas do Senado Federal, nos termos do art. 235, II, 
D, do Regimento Interno. 

EMENDA N" 1 

Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto renu~eran
do-se os Gemais: 

"Art. 2' Os arts. 248, 249,250 e 251, da Resolu
ção n"' 5, de 1992, passam a vigorar com a- seguinte 
redação: _ 

Art. 248. Ao Serviço de Planejamcnto, ContrO
le e Fiscaliz_ação do Sistema Integrado de Saúde com
pete realizar a integração c interação admi!list,rativa 
das unidades envolvidas no Sistema: Integrado de Saú
de; implementar. sob a supervisão da Subsecretaria 
de Assistênçia MÇdica c Social, normas de fiscalização 
e controle sobic a ex~cllção dq Ptan·o de AssiStência 
à Saúde; prestar assistência ao Conselho de Supervisão 
na formulação de dirctrizes e normas da política de 
ação ao Sistema Integrado de Saú_d!!, proporcionando 
o suporte técnico e serviços re:queridos_, submeter ao 
Conselho de Supervisão, através da Subsecretaria de 
Assistência Médica e Soci_al, propostas de _celebração 
de convênios~ ajustes e c_ontratos de prestação de servi
ços necessários ao tratamento, prevenção c re_çupe
ração da saúde; propor multas e penalidades aos conve
niados e usuários à vista do resultado de eventuais 

processos instaurados; coordenar, sob a supervisão da 
Subsecretaria de Assistência Médica e Social, a fiscali
zação dii todos os atas dã -gestão adnlinistrativa, finan~ 
ceira e operaciOnal do Plano de Assis.tência .à Sa,ú,de, 
propondo glosas nas contas apresentadas e justificadas, 
manifestar-se previamente sobre o rateio das despesas 
globais do Sistema Integrado de Saúde- SIS; e execu
tar outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Plane
jamento, Controle e Fiscali_zação do Sistema lntegr~do 
de Saúde: 

I- Seção de Planejamento c Controle; 
II-Seção de Fiscalização; e 
III-Seção de Apoio Administrativo. 
Art. 249. À Seção de PLanejamento e Controle 

compete acompanhar o nível de satisfação dos usuários 
e a efetividade dos serviços prestados pelo Sistema Inte
grado de Saúde -SIS; dar ciência ao Chefe do Serviço, 
dos problemas detectados entre usuários, entidades 
conveniadas e órgão Operacionalizante, manter arqui
vo com as ocorrências relatadas, incluindo as .detec
tadas pela Seção de Fiscalização; infotmat a cOnve
niência da renovação dos contratos e convênios, ~ da. 
instauração de processos; planejar e implementar as 
ativídades de análise, acompanhamento e avaliação dos. 
serviços prestados pelas entidades coõveniadas, e dos 
assuntos relativos aos _contratos e convênios, instruir 
processos sobre assuntos relativos aos contratos e con
vênios. organizar e manter dados estatfsticos referentes 
ao Sisterria Integrado de Saúde- SIS; e ex.ecu.tar ol.ltras 
tarefas correlatas. 

Art. 250. À Seção de Fiscali:l:ação compete.exe
cutar a conferência dos processos de pagame-nto, bem 
como a análise das faturas relativas ao Sistema Inte
grado de Saúde- SlS; submeter processos qUe exi]a·m 
verificação da perícia médica quando necessário, ao 
Chefe do SCPF; planejar e implementar as atividades 
de análise e fiscalização, das despesas médico-hospi
talares prestadas pelas entidades conveniadas; elaborar 
demonstrativo financeiro do Sistema Ihteg"rádo de Saú
de - SIS; observar e sugerir â. chefia do serviço even
tual incidência _de multa ou penalidade por infração 
cometida pelo convcniado, ou pelo usuário, na presta
ção dos serviços; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 251. À Scção de Apoio Administrativo 
compete coordenar e executar as atividades adminis
tativas internas e externas do _se_rviço; solicitar, receber. 
controlar e distribuir os materiais de consumo utilizados 
pelo súviÇo;_manter arquivos atualizados dos convê
nios e contratos, controlando ~-s datas de vigência, e 
iii fOrmando a necessidade de renovação; receber, con
trOlar ediSirib~ir o expediente do serviÇo; prestar" servi

-ços de apoio administrativo necessários as desempenho 
do Conselho de Supervisão; e·executar outras tarefas 
correlatas.'' 

Justificação 

Após 8 (oito) mêses de imp.lantação do. SiSie-mâ Iritegrado 
de Saúde - SIS. verificou-se a nec~ssidade de mel_hor defini
ção das atividades desempenhadas pelo Serviço de Planeja
mento, Controle c Fiscalização- SPCF. Objetivando_o_timi
Zar o atendimento aos susuários e os mecanismos_ de controle 
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e fiscalização das contas do Sistema Integrado de Saúde -
SIS. algumas rotinas an~eriormente exerciçlas pelo órgão Ope
racionalizante foram absorvidas pelo Serviço de Planejarnen
to, Controle e Fiscalização- SPCF. 

A emissão de gUias de internação e a perícia· tnédica 
de contas ho5pitalares, por exemplo, origiri.alincnte não consti
tuiam competéncias do serviço mencionado. 

A emenda proposta adequa os níveis de C9rnpetência 
do Serviço de Planejamento, Controle e Fiscalização -SPCF, 
e suas seções, às novas funções exercidas por este Serviço 
em prol de um melhor atendimento ao usuário do Sistema. 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1992.- Dirceu Car
neiro. 

EMENDAN•2 

Acresccnte~se os seguintes parágrafos ao art. 8'' do Regu
lamento do Sistema Integrado de Saúde: 

"Art. 3" O art. 89 do Regulamento do Sistema 
Integrado de Saúde - SlS, aprovado pela Resolução 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEO!SLATIVO 
N' 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, da Constituição Federal, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 73, de 1992 (n' 107f91, nà Cárnara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet- RadiofifllSão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, .em onda 
média, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo: 
PARECER, favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Bello Parga. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 74, OE 1992 

n" 86, de 1991, alterada pela Resolução n' 5, de !992, (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
passa a vigorar acrescido dos§§ l~_e 2?, transformado 2?, do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso 
o paragráfo único em§ 3~, com a seguinte redação: VIII, do Regimento Interno.) 

Art. s~ ..................... -.......... .........,.~:..~ .... .-::..:....-----·..-:.-~---· .Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-
§ I" A partir de!'' de març(de 1992, a insciii;ão lativo n" 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados), 

do servidor no Plano de Assistência dar-se_-á automati- que aprova o ato que Outorga permissão à Rádio _A Voz de 
camente, quando da posse e exercício do servidor, po- São Pedro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
dendo este manifeStar-se em contrário, no prazo de em freqüência modulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
sessenta dias, mediante precenchinlento de fon;nuláríO de São Paulo, tendo: _ 
próprio. PARECER favorável, proferido cm Plenário, Relator: 

· Senador Beni V eras 
§ 2~' No caso de manifestaç_ão contrária ao ingres

so no Sistema lntegrado de Saúde - SIS, as contri
buições que tiverem sido descontadas na folha de paga
mento do servidor ser-lhe-ão restituídas, desde que não 
tenha utilizado os benefícios do Plano de Assistência. 

§ 39 O servidor que se desligar do Plano de Assis
tência fará jus apenas ao atendimento ambulatorial 
prestado pela Subsecretaria de Assistência Médica e 
Social- SSAMS." 

Justificação 

A presente Emenda visa preencher a lacuna existente 
no art. 8" do Regulamento do Sistema Integrado de Saúde 
- S!S, aprovado pela Resolução n'' 86, de 1991, quanto à 
inscrição dos servidores admitidos no Senado Federal após 
a sua implantação. -

A inclusão dos§§ 1", 29 e 39 , e a supressão do parágrafo 
único do art. 86, virão oferecer aos s_i!rvídores recém-nomea
dos a possibilidade de ingresso automático no Plano de Assis
tência, quando da posse e__ do __ c.x~rcic~o no Senado Federal 
e nos órgãos Supervisionados, mantidos os mesmos critérios 
adotados para os demais servidores dos respectivos quadros 
de Pessoal. 

Sala das Sessões, 3 de iiOvembro de 1992. -Chagas 
Rodrigues~ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min 
a seguinte 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEOISLATIVO 

N' 75, DE 1992 

(lncluído em Ordem do .Dia nos termos do art. 64, § 
2Q, da Constituição, combinado com o art. 375, inciso VIII, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais. tendo: 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras 

-4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 77, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

- Votação, em turnO único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 77, de 1992 (n'' 3.183/92, na Casa de origem), que dispõe 
sobre destinação das quotas de fundos ao portador e aos títulos 
ou aplicações de renda ao portador ou nominativos-endos
sáveis mencionados no caput do art. 39 da Lei n9 8.021, de 
12 de abril de 1990, atualmente à disposição do Banco Central 
do Brasil, nos termos do § 29 do art. 7" e do caput do art. 
9• da Lei n" 8.024, de 12 de abril de 1990, tendo: 

-PARECER favorável, proferido em plenário, Relator: 
Senador Pedro Teixeira 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°41, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) __ _ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei .da Câmara 
n' 41, de 1992 (no 2.622/92, na Casa de.wigem), de inici,ativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 1" Regiãq, com 
sede no Rio de Janeiro- RJ, e. dá. qutras providências, tendo 
pareceres. . . ___ . _ _ _ _ _ .. 

- Da Comissão. de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n"' 313, de 1992, favorável ao Proje-to, com emeridã _que apre-
senta de n9 1- CCJ; -

·_ de Plenário, Relator: Senador Lucídio Porteia, fav_orá
vel à Emenda de Plenári.o, com submemenda que apresenta. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

No 43, DE 1992 

(Eni regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regiriiento"lntCrno.) _ _ · _ · 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 43, de 1992 (n' 2.624/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a coriJPOSíÇão 
e a organização interna ·cto Tribunal Regional do Trabalho 
da 4a Região, com sede em Porto Alegre -RS, e d~ outras 
providências, tendo _ - -

-PARECER, proferidO em Plenário, Relator: Senador 
Luis Albeno, favorável ao Projeto, com duas emend~s que 
apresenta. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

No 44, DE 1992 

(Em regime de urgência; rios term:ós do art. 336,,c,_qo 
Regimento Interno.) 

Votação, em turllo -único·, do Projeto de Lei-dá Câmara 
no 44, de 1992 (o' 2,625/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna: do Tribunal RcgioDal do Trabalho 
da s~ Regiãó;com sede em Salvador- BA, e dá outras 
providências, tendo - -

PARECER de Plenário, Relator: Senador Pedro Teixei
ra, favorável ao Projeto, e à Emenda. 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N'45, DE 1992 

(Em regiro~ de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_ Câmara 
n<? 45, de 1992 (n9 2.626/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Jrabalho . 
da 9~ Região, com sede em Curitiba- PR, e dá outras provi
dên'cias, tendo parecere&, proferidos em Plenário, Relator: 
SeÍlador Luis Alberto: 

- 19 pronunciamento: favorável ao Projeto; 
· - 2' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

No 48, DE 1992 

(Em regime de Urgência, .noS terri).os do art_ . .336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 48, de 1992 (n' 2.630/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a coriipoSfÇão 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
dà 3~ ~egião, com_ s-ede em Belo Horizonte_-MG, e _d~ outras 
providências, tendo. pareceres 

~ da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~ia, 
sób n~ 312, de 1992, faVofável ao Projeto. 

- de Plenário, Relator: Senador Josaphat Marinho, favo
rável à Emenda de Plenário. 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 318, DE 1991-COMPLEMENTAR 

-vOtação, em iurnO~ú~riko, -do- Pi0j6to de Lei do Senado 
n~ 31~ .• de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa, que determina os casos eril que as forças estran
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer tempc;>rariamente, mediante permissão do Presidente 
da República, independente_ de autorização do Congresso" Na
cional, nos termos. do disposto nos arts. 21, iildso IV, 49, 
iilCiS_o II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo 

'PARECER, sob o' 285, de 1992, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto com Emendas que apresenta de n"'~ 1 a 3-CRE, 
e_ voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

-11-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 77, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
_ do Regimento Interno.) . 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
D9 77, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin e 
ou~ros Senhores Senadores, que altera o caput do art. 4" da 
Le1 no ~.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a 
concessao de subvenção económica nas operações de crédito 
rural, tendo 

PARECER de Plenário, Relator: Senador Nabor Júnior 
favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta. ' 

-12-

REQUERIMENTO W 733, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 733 de 
1992, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicita~do. 
?Os termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a 
mclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara 
n' 47, de 1992 (n' 2.628192, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
d~ 12~ Região, com sede em Florianópolis- SC, e dá outras 
provid~ncias. · 
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PROJETO DELE! DA CÁMARA 
Ne 33, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos _do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeio Qe_~Lei da Câmara 
n' 33, de 1992 (n' 3.759/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a profissão de Guiã. de Turismo e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, proférido em Plenário, Relator. Senador 
Carlos Patrocínio, favorável ao Projeto, com emendas de n"'~ 
1 a 3 que apresenta. O SR. PRESIDENTE (M-agno Bace
lar) -Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se sess/io às JS horas 8 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N' 421, DE 1992 

O Presidente de? Sen~do Federal, no uso de sua compe
tência regimental e_ regulamentar, -de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2~ de 4 de_ abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do _§ 6?, do art. 13, da Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito o Ato 
desta Presidência n' 322, de 1992, publicado no DCN, Seção 
II, de 11-8-92, que nomeou JULIO CÉSAR SILVA PERES 
para exercer o cargo de Especialista ~m Informática Legislati
vaffécnicas de Teleprocessamento, Classe 5', PL M 08, do 
Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento 
de Dados do SenadnFederal - Prodasen. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1992. -Senador Mau-
ro Benevides, Presidente. --

ATO DO PRESIDENTE N' 422, DE 1992 

O Presidente do SenadO- Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Drretora n" 2, de 4 de abril de 1973 e tendo 
em vista o que consta do§ 2"~, do aft. iS-, da Lei,n~' 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, resolve exonerar, MAXIMILIAN 
FRANÇOIS C!QUEIRA, do cargo de Especialista em Infor
mática Legislativa!récnicas de Teleprocessamento, Classe~·. 
PL M 08, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federai- Prodasen. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1992. ~Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 423, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
-em vista o que consta do § 6~', do ãrt. i3, da Lei n? 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato 
desta Presidência n• 302, de 1992, publicado no DCN, Seção 
II, de 29-7-92, que nomeou GILBERTO DE OLIVEIRA 
NETTO-p3ra exercer o caigo de Especialista em Informática 
Legislativa/ Análise da Informação, Classes~, PL S21, do Qua
dro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal - Prodasen. 

Senado Federal, 30 de uutubro de 1992. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 424, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o\' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do§ 6?, do art. 13, da Lei .n~ 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito o Ato 
desta Presidência n~' 319, de 1992, publicado no DCN, Seção 
II, de 11-8-92, que nomeou LEONARDO COSTA SCHU
LER para exercer o cargo de Especialista em Informática 
Legislativa/ Análise da Informação, Classe 5', PL S21, do Qua
dro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal - Prodasen. 

Senado Federal, 30 de outubro de 1992. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 425, DE 1992 

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do 
Prodasen 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o 
disposto no art. 49, § 3', da Lei n' 8.211, de 22 de julho 
de 1991, resolve: 

Art. 19 Promover, na forma do Anexo a este Ato, a 
alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa do Centro 
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federai 
-Prodasen. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' _Revogam-se as disposições em contrário. -
Brasília-DF, 3 de novembro de 1992. -Senador Mauro 

Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 426, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 014.243/92-0, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor VIV ALDO DA PAIXAO 
AZEVEDO NASCIMENTO, Técriico Legislativo, Área de. 
Artesanato, Classe ''Especial", Padrão IV, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termo? do art. 40, iilciso I, 
da Constituição da República Federativa do Brasil., combinado 
com os arts. 186, inciso I, e 67 da Lei n' 8.112, de 1990, 
bem assim com o art. II da Resolução (SF) n• 87, de 1989, 
com proventos proporcionais, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, di COnstituição Federai. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESll>ENTE N• 427, DÉ 1992 

O Presidente do Senado Federal~ no uso- da sua compe~ 
tência regimental e regulamentar. de conformidade com a 
delegação de competência que lhe fái õUtorg3.da pelo Ato 
da Comissão Dii·etOrã -n9.2, -de -4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 014.153/92-0, resolve_ 
aposentar, voluntariamente, ORLANDO DE CASTRO, 
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
H1a'', Padrão-v. do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso UI, alínea c, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
186, inciso !Il, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem 
assim com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87, de I 989, com 
proventos proporcionais, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 428, DE 1992 

O Preside11!e do Se:~ado Federal, Õo uSo da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão-Diretora, n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 014.242/92~3, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor MANOEL JOSÉ DE 
OLIVEIRA, Técnico Legislativo, Área de Assistência de Ple
nários e Portaria, Classe "Especial", Padrão IV, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
I, da Constituiçã-o da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 186, inciso I, e 67 da Lei n9 8.112, de 
1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, 
de 1989, com as vantagens da Resolução (SF) n• 21, de !980, 
com proventos proporcionais, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. -Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 429, DE l992 

O Presidente do Seflado Federal, no uso da sua compe
tênciã regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência _que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril_ de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 014.239/92~2, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor JO.ft,QUIM- RODRI-

GUES DA SILVA, Técnico Legislativo, Área de Assistência 
de Plenários e Portaria, Classe "Especiial", Padrão IV, do 

_Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 
40, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso I, e 67 da Lei n9 8.112, 
de 1990, bem assim com o ar!. 11 da Resolução (SF) n• 87, 
de 1989, com as vantagens da Resolução (SF) n• 21, de 1980, 

- com proventos proporcionais, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 430, DE 1992 

~ _o Pr~sidente do Senado Feqeral, no uso da sua compe
tencxa reg1mental e regulamentar, em conformidade com a 
delegaç~o _?e c?mpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Com1ssao Duetora, n~ 2, de 4 de abril de 1973 e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 014.240/92-Ü, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor PETRONILHO RODRI
GUES DA SILVA, Técnico LegislatiVo, Área de Artesanato, 
Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, 
inciso I, e 67 da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com o 
art. 11 _da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com proventos 
proporciOnais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, 
da Constituição FederaL 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 431, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ 
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de compe:tência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da- Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
eõi~visla o que consta do Processo n9 014.146/92-4, resolve 
aposentar, voluntariamente, DORÇiNAL NOGUEIRA DE 
OUVE IRA, Técnico_ Legislativo, Area de Artesanato, Classe 
"Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
192, inciso II, 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n• 8.112, 
de 1990, bem assim com o art. II da Resolução (SF) n• 87, 
de 1989, com proventos integrais, observado o_ disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992~ ~ Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DESPACHO 

PROCESSO N• 1428/92-6 
ASSUNTO: Inexigibilidade de LicitaÇáà 

Homologo a inexigibilidade de licitação para aquisição, 
junto à Intergráfica S.A. -_Máquinas Impressoras, através 
de Dispensa de Licitação, de Placas de Circuito Impresso 
da Guilhotina Schneider, Modelo Senator 132, coin base no 
Parecer- n~ 220/92, favorável, da Assessoria Jurídica, nos ter
mos do art. 23, I, do Decreto-Lei n• 2.300/86 e art. 20, I, 
do Ato da Comissão Diretora n9 31187, combinado com o 
§ 1" do art. 29 do Decreto n~ 30/91. Ratificação como determina 
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o art. 24 do retromencionado dispositivo legal do art. 7"' do 
Decreto n' 449 de 1992. 

Brasílía, 28 de outubro de 1992.- Agaciel da Silva Mala, 
Diretor Executivo. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 1• a 30 de outubro 
de 1992- art. 269, II do Regimento Interno) 

Projetos Aprovados e Enviados à Sanção 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 42, de 1992 (n' 2.623192, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho, que altera a composição e a organizaÇão interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, com sede 
em São Paulo - SP, e dá outras providências. - Sessão: 
14-10-92 (207) (Extraordinária) ·-·-

-Projeto de Lei do Senado n9 226, de 1983, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que concede anistia a dirigentes 
sindicais punidos com base na legislação trabalhista. -Sessão: 
27-10-92 (219). 

Projetos Aprovados e Enviados à Promulgação 

-;:-Projeto de Decreto Legislativon' 65, de 1992 (n'78/91, 
na Camara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
de Emenda ao art. 50( a) da Convenção sobre A viação Civil 
Internacional, concluído em Chicago, em 7 de dezembro de 
1944.- Sessão: 14-10-92 (205) .. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 70, de 1992 (n' 
171/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação 
do Direito Privado - UNIDROIT, adotado em 15 de março 
de 1940. -Sessão: 14-10-92 (207) (Extraordinária) 

-Projeto- de Decreto Legislativo n' 67, de 1992 (n' 
109/91, na Câmara dos Deputados), que aprova a adesão do 
Brasil ao Convênio Multilateral para a Continuação das Ativi
dades do Centro Regional de Sismologia para a América do 
Sul- Ceresis, celebrado em 18 de julho de 1971.- Sessão: 
16-10-92 (209) 

-Projeto- de Decreto Legislativo n~ 69, de 1992 (nÇ> 
166/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o Texto do 
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por 
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad
ministrativo e Técrtico~ celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Argen
tina, em Brasilía, em20 de agosto de 1991. -Sessão: 19-10-92 
(210) . 

-Projeto de Resolução n'\' 65, de 1992, apresentado pelo 
Senador Ronan Tito como -conclusão de seu Parecer de Plená
rio, que altera a Resolução nÇ> 20, de 1991, do S~nado Federal, 
que autorizou a União a celebrar operação externa de natureza 
financeira relativa aos juros da dívida externa. - Sessão: 
21-10-92 (214) (Extraordinária) 

-Projeto de Resolução nl' 62, de 1992, apresentado_ pelo 
Senador Esperidião Amin como conclusão de seu Parecer 
de Plenário, que autoriza a República Federativa do Brasil 
a contratar operação de crédito externo no valor equivalente 
a até oitenta riJ.ilhões de ôólares norte-americanos, junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID. destinada 
ao financiamento do Programa de Modernização Tecnológica 
da Agropecuária da Região Centro-Sul. -Sessão: 28-10-92 
(222). 

-Projeto de Resolução n' $2, de 1992, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que-altera o Regulamento Administrativo· 

do Senado Federal e dá outras providências. - Sessá "l: 
28-10-92 (223) (Extraordinária) 

Projetos Ap~vados e Enviados à Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei do Senado n' 106, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pirito, qtie acre-Scenta dispositivOs ao 
art. 8' da Lei n' 8. 134, de 27 de dezembro de 1990, que 
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providên· 
cias.- Sessão: 6-10-92 (199) 

-Projeto de Lei do Senado n9 272, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto; que autoriza as pessoas físicas 
a abaterem em suas declarações de renda os gastos com empre
gados domésticos e dá outras providências,- Sessão: 6-10-92 
(199) 

_:Projeto de Lei do Senado n~ 111, de 1992, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação dos 
presidentes das instituições oficiais de crédito do_ Governo 
Federal. -Sessão: 26-10-92 (218). 

-Projeto de Lei do Senado nl' 57, de 1992, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que fixa jornada de trabalho 
semanal à categoria profissional de Farmacêutico do Serviço 
Público. -Sessão: 26-10-92 (218) (decisão terminativa) 

-Projeto de Lei do Se_nado _n9 42, de 1992, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre despesas de caráter 
sigiloso.- Sessão: 26-10-92 (218) (decisão terminativa) 

-Projeto de Lei do Senado n' 69, de 1991, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que dá nova redação ao 
§ 4' do art. !59 do Código Penal. -Sessão: 27-10-92 (219) 
(decisão terminativa) 

-Projeto de Leí do Senado n~ 365, de 1991, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que cria o Conselho Nacional do 
Idoso e dá outras providências. -Sessão: 27-10-92 (218) (deci
são terminativa) 

-Projeto de Lei do Senado n~ 112, de 1991, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que determina a instalação de 
equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso 
urbano. -Sessão: 29-10-92 (226) 

-Projeto de Lei do Senado n' 4, de 1992, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que acrescenta§ 29 ao art. 1.031 
do Código de Processo Civil, transformando o atual parágrafo 
único em § I'- Sessão: 29-10-92 (226) (decisão terminativa) 

Mensagens Aprovadas Relativas à Escolha de Autoridades 

-Mensagem n' 246, de 1992 (n' 255/92, na origem), 
~~ 30 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Félix Baptista de Faria, MiriiStro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Sene
gal, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Islâmica da Maurit~nia. -,-- Sessão: 14-10-92 (206) (Ex-
tn!ordinária) · 

-Mensagem n' 296, de 1992 (n' 567/92, na origem), 
de 3 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Ruy Antônio Neves Pinheiro de Vasconcellos, Mi
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República Popular de Angola, exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto à República Democrática de São Tomé 
e Príncipe.- Sessão: 14-10-92 (206) (Extraordinária) 

-Mensagem n' 303, de 1992 (n' 582192, na origem), 
de 11 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi· 
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dente da República submete à deliberação do Senado a escQlha ___ dente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do _Senhor Agildo Séllos Moura, Ministro de Segunda Classe, do Senhor Indalécio Gomes Neto, para compor o Tribunal 
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embai- "--Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, em vaga 
xador do Brasil junto à República de Trin:_iÇiad e _Tobago. decorrente da aposentadoria do Ministro M_arco Aurélio Gia-
- Sessão: 14-10-92 (206) (Extraordinária) comini. -Sessão: 14-10-92 (206) (Extraordinária) 

-Mensagem n' 308, de 1992 (n' 592192, na origem), Parecer Aprovado de 15 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi-
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha -Parecer n\> 302, de 1992, oferecido pela Comissão Espe-
cto Senhor Luiz Orlando carone Gélio, Ministro de Primeira cial constituída segundo o art. 380, b, do Regimento Interno, 
Classe, da Carreira de Diplomãta, para, cumulativamente com que trata sobre acusação contra o Presidente da República, 
o catgo de Embaixador do Brasil junto ao Rcirio da Noruega, autorizada pela Càmara dos Deputados. - Sessão: 19-10-92 
exercer o cargo-de Embaixador do Brasil ju__p_to à República (Extraordinária) (195) 
da Islândia.- Sessão: 14-10-92 (206) (EXI:t:a9rdiilária) Projeto Arquivado nos Termos do art. 254 do Regimento 

-Mensagem n' 309, de 1992 (n' 593192, na origem), Interno 
de 15 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi-
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha -Projeto de Lei da Câmara n' 110, de 1990 (n' 3.407/89, 
do Senhor José Nogueira Filho,_Ministro de Primeira Classe, na Casa de origem), que dispõe sobre o porte de armas curtas 
da Carreira de Diplomata, para exercer 0 cargo de Embai- pelos motoristas de cargas autónomos ou de empresas. -
xador do Brasil junto à República de Cuba.- S"!'são: 14-10-92 Sessão: 23-10-92 (217) 
(206) (Extraordinária) 

-Mensagem n' 258, de 1992, (n" 266192, na origem), 
de 9 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor José Calixto Ramos, para ser reconduzido ao cargo 
de Ministro CiaSSista TemPorário, Repre:5entante dos Traba
lhadores, junfo ao Tribunal Superior do Trabalho, para o 
triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente .do término de 
sua investidura. -Sessão: 14-10-92 (206) (Extraordinária) 

-Mensagem n' 259, de 1992, (n' 267/92, na origem), 
de 9 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à selibcração do Senado a escolha do 
Senhor José Francisco da Silva, para ser recondu?:i~o ao_ cargo 
de Ministro Classista Temporário, Representante dos Traba~ 
lhadores, junto ao_ Tribunal Superior do Trabalho, para o 
triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de 
sua investidura.- Sessão: 14-10-92 (206) (Extraordinária) 

-Mensagem n• 260, de 1992, (n' 268/92, na origem), 
de 9 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a _escolha 
do Senhor Afonso- Celso MOraes de Sousa Carmo~- para ser 
reconduzido ao cargo de Ministro Classista Temp0rárlo 1 Re
presentante dos Empregadores, junto ..tO Tribunal Superior 
do Trabalho, para o triénio de 1992a 1995, na vaga decorrente 
do término de sua investidura.- Sessão: 14-10-92(206) (Ex
traordinária) 

- Mensagemn' 261, de 1992, (n' 269/92, na origem), 
de 9 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor_ Presidente 
da República submete à deliberação do_ Senado a escolha 
do Senhor Osórío Coelho Guimarães Filho, pâra Ser recondu~ 
zido ao cargo de Suplente de Ministro Classista T6mporário, 
Representante dos Empregadores, junto ao Tribunal Superior 
do Trabalho, para o triênío de 1992a 1995, na vaga decorrente 
do término de sua investidura. -Sessão: 14-10-92 (206) (Ex
traordinária) 

-Mensagem n' 297, de 1992, (n' 570/92, na origem), 
de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Adhemar Ferreira Maciel, para _exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decor~ 
rente da aposentadoria do Ministro C3.rlos Augusto Thibau 
Guimarães. - Sessão; 14-10-92 (206) (Extraordinária) 

-Mensagem n' 298, de 1992, (n' 571/92, na origem), 
de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi-

Matéria retirada pelo autor e arquivada nos termos do 
art. 256 do Regimento Interno 

-Projeto de Lei do Senado n' 96, de 1992, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que revoga os incisos I, II e 
lli do art. 7' da Lei n"' 8.162, de 8 de janeiro de 1991. -
Sessão: 27,10-92 (221) (Extraordinária) · 

Proposta de emenda à constituição rejeitada e encami
nhada ao arquivo 

-Proposta de Emenda à Constituição n9 1, de 1992, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta alínea c ao inciso III do art. 150 
da Constituição Federal. -Sessão: 28-10-92 (225) (Extraor
dinária) 

Projeto arquivado nos termos do art. 101, § }9, do Regi
mento Interno 

~Projeto de Lei do Senado n9 17, de 1992, de autoria 
:<;to Senador Iram Sa_raiva, que veda a dispensa de empregados 
de empresas estatais, nas condições que menciona. - Sessã.o: 
19-10-92 (210) -

Projetos enviados à Comissão Diretora (art. 98, V, do 
~gimento Interno) 

-Projeto de De_cretoLegislativon• 10, de 1984 (n' 17/83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
sobre Privilégios e Imunidades da Organização Internacional 

.de Telecomunicações Marítimas por Satélite- INMARSAT, 
concluído em Londres, a_ r de dezembro de 1981. -Sessão: 
-28-10-92 (224) (Extraordinária) - -

-Projeto de Decreto Legislativo n' 18, de 1984 (n' 50/84, 
na Câmara dos Deputados) que aprova os textos da Conven
_ção n~ 140 e da Recomendação n~ 148, referentes a "licença 
remunerada para e_studos'', adotadas na 59~ Sessão da Con_fe
rência Internacional do Trabalho, da Organização Interna
cional do Trabalho, realizada em Genebra, em junho de 1974. 
-Sessão: 28-10-92 (224) (Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1985 (n' 85/85, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Conven
ção n"'136 e_da Recomendação n9144, da Organização Interna
cional do Trabalho- OIT, sobre "Proteção contra os Riscos 
de Intoxicação Provocados pelo Benzeno", adotadas em Ge
nebra, a 30 de junho de 1971, d11rante a LVI Sessão da Confe-
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rência Internacional do Trabalho. -Sessão: 28-10-92 (224) 
(Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 66, de 1992 (nf> 
103/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Tratado de Auxilio Mútuo em Matéria Penal entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúhlica 
Portuguesa, assinado em Bras11ia, em 7 de maio de 1991. 
-Sessão: 28-10-92 (224) (Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo o"' 71, de 1992 (n<.> 
178/92, na Câmara dos Deputados), que aprovam os textos 
do (1) Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação 
Judiciária em Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Coope
ração Judiciária e ao" Reconhecimento Recíproco de Sentença 
em Matéria Civil, entre os Governos do Brasil e da Itália, 
assinados em Roma~ em 17 _de outubro de 1989. - Sessão: 
28-10-92 (224) (Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 77, de 1992 (no 
161191, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo sobre Cooperação nos Campos da Ciência e Tecno
logia, celebrado entre a República Federativa do l3rasil e 
o Governo da República da Coréia. em Seul, em 8 de agosto 
de 1991.- Sessão: 28-10-92 (22) (Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 78, de 1992 (n' 
164/92, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos 
da Constituição e da ·convenção da União Internacional de 
Telecomunicações, adotados na Conferência de Plenipoten
ciários, em Nice, em 1989. -Sessão 28-10-92 (224) (Extraor
dinária) 
__ -,Projetode Decreto Legislativo n• 79, de 1992 (n' 

169/89, na Câmara dos Deputados), que- aprova o !ex lo do 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, 

Científica e Técnica na área de Pesquisa Agrícola e Extensão 
Rural, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Popular de Angola, firmado em 
Luanda, em 2S de janeiro de 1989.- Sessão: 28-10-92 (224) 
(Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 80, de 1992 (n' 
176/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Popular da China, destinado a 
evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria 
de Imposto de Renda, celebrado em Pe,.J.uim, em 5 de agosto 
de 1991.- Sessão: 28-10-92 (224) (Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 81, de 1992 (n' 
111/91, na Câmara dos Deputado~). que aprova o texto do 
Protocolo sobre as Comemorações dos Descobrimentos Portu
gueses, celebrado entre o Goyerno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasilia, 
em 7 de maio de 1991. -Sessão: 28-10-92 (224) (Extraor
dinária) 

.;...;.... Projeto de Decreto Legislativo n~ 82, de 1992 (n~ 
187/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a República Italiana sobre Cooperação no Domírifo do Turis
mo, celebrado em Roma, em 11 de dezembro de 1991. -
Sessão:28-10-92 (224) (Extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 83, de 1992 (n• 
190/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Protocolo para a Solução de Controvérsias, celebrado entre 
a República Federativa do Brasil, a República Argentina, 
a República do Paraguai e a República Orientai do Uruguai, 
em·trfã$illa~ern:--r7- ãe- dezembro àe-1991. ~ Sessãõ: 28-10-92 
(224) (Extraordinária) · · 
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SUMÁRIO 

1.- ATA DA 227• SESSÃO, EM 4 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- W 345, de 1992 (n' 677/92, na origem), restituindo 

autógrafos de projeto de lei sancionado. 
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome 

indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N' 346, de 1992 (n' 681/92, na origem), referente 
a indicação do nome do Doutor José Aparecido de Oliveira 
para exercer o cargo de Embaixador _do Brasil junto à 
República Portuguesa. 

1.2.2- Ofício do Sr. 19 Secretário da Câmara dos De
putados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se-
guinte projeto: . _ _ 

-Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1992, (n' 
1.166/91. na Casa de origem), que cria, na s~ Região da 
Justiça do Trãbalho,_ em Belérp.,_ no es~ado _do Pará, no 
âmbito do Ministério do Tr~balho, ca_rgos de ProcuradOres 
do Trabalho de 2~ Categoria, cargos em corrtissão e d~ _ 
outras providências. 

1.2.3- Requerimento 
- N~' 788, de 1992, de autoria do Senador Amazonino 

Mendes, solicitando que seja considerada como licença 
autorizada o período correspondente de 4 a 13 de novembro 
de 1992. Aprovado. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência. 
-Recebimento do Banco Central do Bi:-as-il. do relató

rio sobre endividamento dos Estados e das Capitais. refe
rente ao mês de setembro do çorrente ano. 

-Recebimento do Presidente do Banco c centrai dO 
Brasil, dos Ofícios n"' S/60 a 62, de 1992 (n"' 2.145 a~ 
2.147/92, na origem); solicitando autorização para que as 

Prefeituras Municipais de Ponta Grossa (PR), Alto Alegre 
(RS) e Medianeira (PR), possam contratar operações de 
crédito, para os fins que especificam. 

-Recebimento do Presidente do Banco Central do 
Brasil, dos Ofícios n"' 2.144 e_ 2._148/92~- que encami~ham 
pareceres daquela instituição, referente às operações de 
crédito pretendidas pelo Governo do Estado de Minas Ge
rais e pela Prefeitura Municipal de_ Guímarànhi- MG. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR MARCO MACIEL- Apelo ao Governo 

Federal em faVor do combate à seca no Nordeste. 
SENADOR RACHID SALDANH.:\ DERZI- Ho· 

.:ritenagt?m E_óst~ma ao ex-Deputado Federal, Dr. Ubaldo 
Barém, de Mato Grosso do Sul. 

L2.6 --Leitura de ·Projetos 
-Projeto de Lei~ do Senaqo n' 152/92 - Comple· 

mentar, de autoria do_Senador Márcio Lacerda, que estabe
~ece proteção à relação de emprego contra despedida arbi
trária inclusive nos casos especiais effi que é expressamente 
vedada exceto por justa causa, determina na indenizações 
compensatóriaS e outros direitos, consoante o dispoSto no 
inciso I do art. 7, da Constituição FederaL 

~Projeto de Lei do Senado n9 153/92, de autoria 
_d_a_~e_na_dora Marluce Pinto, que aiter3 do· art. 7~ da Lei 
n9 8.162, de janeiro de 1991, para permitir qu-e o tempo 
de serviço público federal, prestado pelos servidores cele
tistas que passaram ao regime da Lei_ n" 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990,,sejacontado tanibém para fins de anué
nio, incorporação de "quintos" e licença-prêmiO por assui
dade. 

1.2.7- Requerimento 
- N•789, de 1992, de autoria do Senador JarbasPassa· 

~nho, solic_i!~ndÇ! que, além do despacho inicial constante 
~o ?rojeto de Lei do Senado n9 43/92, de ~utoria da Sena
dora Marluce Pinto, seja ouvida também ·a CÕmisS3:o de 
Constituição, Justiça e Cidadania, por ellvolver princípios 
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EXPEDIEN1E 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FED~ 

DIÁRIO DO CONGÍU!SSÓ NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

Impre~1o sob responsabilidade da Meaa do Senado Federal 

D.iretor &ecutivo 

ASSINATURAS CARLOS HOMERO ViEIRA N !NA 
Diretor Adminiltrativo 
LUIZCARLOS BASfOS 
Diretor IndUJtrial Semestral ······-········--------·---· .. ·------~-ers 70.000.00 

FLOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto· 

constitucionais atinente-s à isonomia e à liVre iniciativa que 
demanda o pronunciamento da referida Comissão. 

1.2.8- Comunicação da PresidênCia 
Convocação de .sessão conjunta a realizar-se hoje, ~s 

19 horas. com a Ordem do Dia que designa. 
1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo Jio 73, de. 1992 (09 

107/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão .à.Jet- Radiodifusão Ltda., pal-ã e-Xpio~ 
rar serviço de radiodífuSão -sonora, em onda média, na 
Cidade de Teresina, Estado_ do Piauí. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de .Q~crcto LegiSlatiVO O~ 74, de 1992 (n9 
127/91, na Câmara dos Deputados), cjue aprova o ato que 
outorga concessão à Rádio A Voz_ de São Pedro Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na Cidade de São Pedro, Estado de São Paulo. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto LegiSlativo n9 75, de 1992 (n9 

140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural 
de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas 
Gerais. Votação adiada por falta de Q.Uorum. __ 

Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 1992 (n' 3.183/92, 
na Casa de origem), que dispõe sobre_c\estinação das quotas 
de fundos ao portador e aos títulos ou_ aplicações de renda 
ao portador ou nominativos-endossáveis mencionados no 
caput do art. 3' da Lei n' 8.021, de 12 de abril de 1990, 
atualmente à disposição do Banco Central do Brasil, nos 
termos do § 29 do art. 79 e do caput do art. 99 da Lei 
n' 8.024, de 12 de abril de 1990. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1992 (n' 2.622!92, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera'a composição interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1• Região, com: sede ·no Rio de 
Janeiro - RJ, c dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorul\l. _ _ _ __ _ 

Projeto de Lei da Câmara n'43, de 1992 (n' 2.624192, 
na Casa de origem), de iniciativa do- Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a composiçãO" e a organização inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, com 

Trragem 1.200 exemplares 

sede em Porto Alegre - RS, e dá __ 01,1tras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 44, de 1992 (n' 2.625/92, 
· ·na Casa de origém), de iniciativa ·do- Tribunal Superior 

dq'frabalhO, que altera a co~posiç~ç ~ ~ ~rg~nii:açãó int~r
na do Tri_bunal_ Regio_n~l d<? _Trabalho da s~ Região, cOm 
sede em Salvador -·BA, e dá outras providências.'Votação 
adiada por falta 9e quorum. 

-- Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1992 (n' 2.626/92, 
n~ .Casa de origem) •. de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a composiÇão e aorgariiZáção.inter
na do Tribunal Regiqqal dO: Tiab:alho- Çlã 3~ RegiãO, cÇm 
sede em Belo Horizonte-MG, e dá outras providênci.asL 
Votação adiada por falta de quorum. o 

Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1992 (n' 2.630/92, 
na Casa de orig~m), que altera 'a cOmposiÇão e a organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 3' Re
gião, com sede em Belo Horizonte - MG, e dá outras 
providênciaS. -votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n•318, de 1991- Comple
menta!, de autoriã do Senador Maurício Corrêa, que deter
mina os casos em que as forças e_Strangeiras Pássânl tran
sitar pelo território nacionãi ou Permanecer temporaria
mente, mediante permissão_ do_ Pr~sidente. da República, 
indepente da autorização do Congresso Nacional, nos ter
mos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II e 
84, inciso XXII, da Constituição Federal. Votação adiada, 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado no 77, de 1992, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin e outros Senhores Senadores, 
que altera o caput do art. 4• da Lei n' 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de_ subvenção 
económica_ nas operações de crédito rural. Votação adiada 
por falta -de -quorum. 

Requerimento n~-733, de 1992, de autoria do Senador 
Esperidião Amin, solicita"ndo, nos termos do art. 172t inci
so I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Câmara n• 47, de 1992 (n' 2.628/92, 
na Casá de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho~ que altera a composição e a organização _inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 1~~ Região, com 
sede em Florianópolis - SC, e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 
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Projeto de Lei da Câmara n~ 3_3, de 1992 (no 3.759/89. - Proje~o de Lei da Câmara n~' 43/92 (n~" 2.624/92, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão de Guia na Casa de o_rigem), que altera a COJ;!Iposição e a_ orga-qi-
de Turismo e dá outras providências. Dis~ussão em;:errada , zação Ínterna do Tribunal RegiOnal do Trabalho da 4~ Re-
ficando a votação adiada por falta de quorum. gí~o •. com sede em Porto Alegre -13-S, e dá outras provi-

1.3.1- Discursos- após·a Ordem do Dia derretas. Aprovado, com emendas. A Comissão Diretora 
SENADOR NELSON CARNEIRO - Constatação para redação final. 

de não-competência do Congresso Nacional para a criação -- -Projeto de Lei_ da Câmara n"' 44/92 (n9 2.625/92, 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada na Casa de ~rigem), que altera a composição e -a orgaili~ 
a apurar fatos e responsabilidades que resultaram na morte zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Re~ 
de mais de centena de setenciados na Casa de Detenção ~ão, com sede em Salvador- ~A, e_ dá out.ras providên~ 
de São Paulo, dia 2 de outubro Ultimo, bem como investigar etas. Aprovado, com emenda. A Comissão Diretora para 
as causas das dificuldades de acesso a informações perti~ redação final. 
nentes por parte do público em geral, incluindo a Imprensa. Aprovado, com emenda. À Comissão Diretora para recta-

SENADORA JúNIA MARISE- Comprometimen- ção final. 
to .das bacias_ hidrográficas do Estado de Minas Gerais. . __ - Redaç~o _fjn_al da Emenda _do Senado ao ProjetO 
Preocupação da população da cidade de Itabira·.:...: MG; · ·cte Lei da Câmara n•' 44/92. À'Cãniárâ dos Deputados. 
sede da Companhia Vale do Rio Doce e de outras empresas ...;,__Projeto de Lei da Câmara n~ 45/92 (n~ 2.626!92,. 
extratoras de riquezas minerais, com a preservação- _am~ na_ G_ªsa de origem),_ que altera '_1. composição e a organi~· 
biental. zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Re~ 

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Audiênçia pública gião, com sede em Curitib~- PR, e dá outras providências. 
da Comiss_ão Parlamentar Mista de Inquérito destinada Aprovado, com emenda. A Comissão_Diretóra para reda~ 
a estudar o problema do desequihbrio económico interre~ ção final. 
gional brasileiro e prOpor soluções, realizada em Cuiabá - Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
- ~T, com a presença de vários s.e.n~do~es ~ g9vernaçlores, de Lei da Câmara n" 45/92. À Câmara dos Deputados. 
inclusive do relator Senador B~ni Ver~s. Trapstriçâo,_nos . -Projeto de Lei da Câmara n"' 48/92 (n~ 2.630/92, 
Anais do Senado, do documento A Declaração de Cuiabá, na Casa de origein), que altera a composiçãO e ·a organi-
resultante do referido encontro. zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 3" Re~ 

SENADOR NELSON WEDEKIN -Situação gravís- gião, com sede ém Belo Horizonte - MG, e dá outras 
simâ. dos funcío"náfiOs e profeSsores da Universidade do providências. Aprovado, com emenda. À Comissão Díre-
Estado de Santa Cato,rina- UDESC.. . . tora para redação finaL · 

SENADOR JOAO.FRANÇA- O impacto do de- -Redação final da Ell!enda dQ Senado ao Projeto 
semprego em massa na economia nacional. Necessidade de Lei da Câmara n"' 48/92. A Câmara doS Deputados. 
de nova legislação -e polítici salarial. Apelo para a retomada -ProjetO- de Lei da CâriJara n~ 33/92 (n~ 3:759/89, 
do crescimento ecOnôinico. · - · · na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão de Guia 

1.3.2- Cõmunicação da Presidência: . de Turismo e dá outras providênciaS. Aprovado, com emen~ 
-Convocação de sessão extraordinária ;;t realizar-se das. À Comissão Diretora para redação final. 

hoje às 18 horas, com Ordem do Dia que designa. ....:._Projeto de Lei do Senado_ n~ 77/92, que altera o 
1.2-ENCERRAMENTO caput do art. 4" da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, 
2- ATA DA 228~ SESSÃO; EM 4 DE NOVEMBRO que dispõe sobre a concessão de subvenção económica 

DE 1992 nas operações de crédito rural. Aprovado o Substitutivo, 
2.1- ABERTURA nos termos do Re,querimento n' 791/92, ficando prejudi-
2.2 -ORDEM DO DIA cacto o projeto. A Comissão Diretora para redação do 
-Projeto de _Lei da Câmar~ n" 77/92 (n~_ 3.183/92,. yencido para o turno suplementar. 

na Casa de origem), que dispõe sobre destinação das quotas Requerimento n~ 733/Y2. sOlicitando a inclusão em O r-
de fundos ao portador e aos títulos ou aplicações de renda dem do Dia- do Projeto de Lei da Câmara n~ 47/92 (n~ 
ao portador ou nominativos~enç]ossáveiS mencionados no 2.628/92, na Casa de origem), que altera a composição 
caput do art. 3' da Lei n' 8.021, de 12 de abril de 1990, e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
atualmente â disposição do Banco Central d,o Brasil, nos da_ 12~ Região, com_ sede em~Florianópolis- SC e d_á 
termos do § 2~ do -art. "?'r e âo caput do art. 9" da Lei outras providências. AprovadO. · 
n~ 8.024, de 12 de abril de 1990, Aprovado, com destaque Requerimento n9 775/92, solicitando a inclusão ·.:m Or-
constante do Requerimento n" 790/92. À Comissão Dire- dcm do Dia~ do Projeto de Lei do Senado n~ 243/91. que 
tora para redação final. . _________ ,.____ _ __ _ tramit_a e~ ~onjunto com os de n~s 252, 291791 e _69/92, 

- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto cujos prazos- na Comissão de Constituiçao. Justiça e Cida~ 
de Lei da Câmara n~ 77/92. À Cântara -dOs_ Deputados. dania já se acham esgotados. Aprovado . 

.:._Projeto de Lei da Câmara n~ 41/92 (nn 2.622/92, 2.2.1- f?esignação da Ordem do Dia da Próxima Se,s.. 
na Casa de origem), que altera a composição ínterna do 
Tribunal Regional do Trabalho da P Região, com sede 
no RiO dt Janeiro - RJ, e dá Olltra~ providências. Apro~ 
vado, com emenda e subemenda. À Comissão Diretora 
para redação final. 

- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 41/92. À C~mara dos Peputados. 

são 
2.3 ~ENCERRAMENTO 

3. -MESA DIRETORA 

4.- LÍDERES E VI CE-LíDERES DE PARTIDOS 
5. -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES. 
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Ata da 227a Sessão, em 4 de novembro de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Srs .. Mauro Benevídes, Beni Veras, 
Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MTNirrDS, AC'TTAM,~E Í'ÍW
SENTFS OS SRS. SENAfiORJiS: 

Affanso camargo - Alufzio Bezerra - A mi r. I .ando -
Antonio Mariz - Aureo Mello - BeiJo Parga - César Dias -
Chagas Rodrigues - Cid Saboia de C'.arvalho - Darcy Ribei
ro- Diva! do Suruagy - Elcio Álvares - Epitácio C'.afetcira -
F..spcridHio Amin - Francisco Rollcmberg -- C'.erson ('~mata 
- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas 
- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho 
-Joao Calmon -Joao Rocha -Josaphat Marinho-José Fo-
gaça- José Paulo Bisai- José Richa- José Sarney- Júlio 
Campos- Júnia Marise- I.ouremberg Nunes Rocha- I.ucf
dio Portella -Magno Bacelar- Mansueto de l-avor - Márcio 
Lacerda - Marco Maciel - Mário C.ovas - Mauro Benevides 
- Moisés Abrao --Nelson C..arneiro - Nelson Wedckin - Ney 
Maranhao - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Rai
mundo !.ira - Ronaldo Aragao - Ruy Bacelar - Teotonio 
Vilela Filho - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de 
presença acusam o comparecimento de 50 Srs4 Senadores. 

Havendo número regimentai, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RestitUindiiautógrafos de projeto de lei sanctonado: 

N• 345, de 1992 (n' 677/92, na origem), de Z9 de outubro 
passado, referente ao Projeto de Lei de. Conversão n~ 4, de 
1992, que disciplina o pagamento de vantãgens que menciona' 
e dá outras providências, sancionado e transforinado na Lei 
n• 8.477, de 29 de outubro de 1992. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N' 346, DE 1992 
(N• 681/92, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformídadé com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Fe9eral, e de acordo com o disposto no art. 40, § 1", do 

Anexo I ao Decreto n" 99-.578,. de 10 de outubro de 1990, 
submeto à apreciação de Vossas Excelência a -escOlha, que 
desejo fazer, do Doutor JOSÉ APARECIDO ~DE OLIVEI
RA para exercer o cargo de Embaixador do Bra~il junto â 
República Portuguesa. 

Os méritos do Doutor JOSÉ APARECIDO DE OLI
VEIRA que me induziram a escolhê~lo para o desempenho 
dessa elevada função constam da anexa informação do Minis~ 
tério das Relações Exte_!iores. 

Brasília, 30 de outubro de 1992.- Itamar Franco 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Senhor JOSÉ AP ARECIDQ DE OLIVEIRA 
São Sebastião do Rio Preto, 17 de fevereiro de 1929. 
Filho de Modesto Justino de Oliveira e Araci Pedrilina 

de Lima Oliveira. 
Exerceu atfvidades na imprensa de Minas Gerais e do 

Pafs. Foi Diretor -do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais 
e da Federação Nacional de Jornalistas, tendo sido eleito ora~ 
dor oficial do encerramento do Primeiro Congresso Mundial 
de Jornalistas, realizado em Santiago do Chile, em 1953. 

Foi Chefe de Gabinete do Prefeito de Belo Horizonte 
entre 1955 e 1957. Na campanha eleitoral de 1960, foi um 
dos coordenadores do movimento que conduziu o Senhor Jâ
nio Quadros à Presidência da República. 

Secretário Particular do Presidente da República (1961), 
-ocupou logo ap~s a r_enúncia do Presidente Quadros o cargo· 
de Secretário cte Estado da Agricultura de Minas Gerais, no 
Governo Magalhães Pinto. 

Deputado Federal de 1963 a 1967, foi Secretário de Esta
do de Governo e de Interior e Justiça do Governo Magalhães 
Pinto. Teve seu mandato parlamentar cassado após o golpe 
militar de 1964. 

Foi Presidente da Editora Saga do Rio de Janeiro. Como 
cidadão, foi o único casSãdo a apresentãr protesto judicial 
contra o comando revolucionário, por meio de seu advogado, 
o Doutor Sobral Pinto. 

Entre 1964 e 1982, exerceu atividades empresariais, inte
lectuais e de apoio às artes. Em 1982, ao recobrar os direitos 
políticos, elegeu~se Oeputado Federal por Minas Gerais. O 
Governador eleito Tancredo Neves confiou~lhe a criação da 
Secretaria de Estado da Cultura, de _onde implantou o Fórum 
Nacional de Secretários de Cultura, de que foi o primeiro 
Presidente. 

Em 1985, foi designado pelo President-e eleito Tancredo 
Neves ... Ministro de Estado da Cultura, cargo então instituído 
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pela primeira vez na esfera da AdministraçãO Federal. O Presi
dente José Sarney nomeou-o para o cargo de Governador 
do Distrito Federal. Articulou, nessa função, a retomada do 
Projeto de Lúcio Costa e Oscar -Niemeyer para Brasília e 
conquistou para a cidade o título de Pam_mónio Cultural da 
Humanidade, primeira referência do Século XX na lista de 
Monumentos Mundiais da UNESCO. Em 1988, retornou ao 
Minístérióda Cultura, quando promoveu o Primeiro Encontro 
dos Ministros da Cultura da América Latina e do Caribe e 
coordenou o encontro dos Presidente de Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Princípe com os 
PreSidentes do Brasil e de Portugal, em São Luíz do Mara
nhão, onde foi assíilado o ato constitUtivo do lnstitu_to_lnterna
cional da Língua Portuguesa-, com ampla repercussão no mun-
do lusofônico. -

Atualmente, exerce-atividades culturais, notadamente a 
Presidência da Fundação Oscar Niemeyer, destinada a preser
var a obra do arquiteto em Brasfiia. Tem vários livros publi
cados e empresta contribuição aos principaiS riiOvlmentos -da 
cultura e da política do Brasil contemporâneo, 

Possui condecora-ções concedidas por Chefes de Estado 
e de Governo de diversos países. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em -- de 
1992.- Paulo Cesar d~ Camargo, Chefe, substituto, da Divi
são do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesti Na
cional.) 

OFÍCIO DO SR- 1•-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DE_PUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do 
seguinte projetO.; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 81, DE 1992 
(N• 1.166/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Cria, na s~ Região da Justiça do Trabalho, em 
Belém, no Estado do Pará, no âmbito do Ministério 

Público do Trabalho, cargos de Procuradores do Traba
lhO de 2~ Categoria, Cargos em comissão e dá outras 
providências. 

O Congresso Naci~:mal: 

Art. 1" Ficam criados, no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho, três cargos de Procurador do Trabalho de 2~ 
Categoria, para ·atendimento da composiÇãO da Procuradoria 
Regional da s~ Região da_ Justiça do Trabalho, com sede em 
Belém Estado do Pará. 

Art. 2" Ficam criados, no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho, quatro cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores, Código DAS-102.2. --

Art. 39 Os cargos criados pelo art. 29 serão providos 
pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma da 
lei. 

Art. 4~ São transformados em cargos do Grupo-Dire
ção e Assessoramento Superiores, código DAS-101.1, as fun
ções de Direção e Assistência Intermediária, código 
DAI-111.3 (NM), assim como o cargo de Secretário Regional, 
código DAS-IOLl, passa a ser o código DAS-101.2, conforme 
constante do Anexo desta Lei. 

Ari. s~ _ As- despesas decorrentes _da execução_ da pre
sente Lei correrâo à _conta das dotações orçam~ntárias cons~g
nadas ao Ministério- Público do Trabalho. 

Art. 69 Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções 
Gratificadas da Administração do_ Ministério Público do Tra
balho- Procuradoria Regional da 8• Região, parentes consa
güíneos ou afins, até o terceiro grau, de Jufzes e ProCuradores 
em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto 
se integrantes do Quadro Funcional mediante concurso pú
blico. 

Art. 79 Es.ta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 

N"deFunçâc 

O! 
01 

01 

TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO 
PRT- s• 

Situaçllo Atual Proposta 

Denominaçao Código N"dc Funçllo Denominaçllo 

Secretário Regional DAS-10-1 01 Secretário Regional 
Chefe de Seçao Diretor Div. 
Processual DAI-3 NM O! Proces.c;ual 
Chefe de Apoio Diretor Div. 
Administrativo DAI-3 NM 01 Administrativo 

Código 

DAS-101.2 

DAS-101.1 

DAS-101.1 

(À Comissllo de Constituiçao, Justiça e Cidadania) 
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio CafeteiÍ'a) :_: O Expe· 
diente lido vai à public:ação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ~r. 1'1 
Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 788, DE 1992 

Nos termos do art. 43, inciso !1, dO Reiiinento Interno, 
requeiro que seja considerado como licença autorizada o pe
ríodo correspondente de 4 a 13 de novembro, quando me 
afastei dos trabalhos desta Casa. 

Brasília, 4 de novembro de 1992. -·senador Amazonino 
Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetéira) ~ Aprovado 
o requerimento, fica-coricedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso Jl, do Regiinento Interno. 

A Presidência ·recebeu do Banco Central do Brasil relató
rio sobre endividamento dos Estados e das Capitais, referente 
ao mês de setembro do corrente ano. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos para conhecimento. 

O SR. PRESil>ENTE (Epitácio Cafeteira) - A- Presi· 
dêncfa reCebeu do Presidente do ]3anco Central do ,:Sr.asil 
os Ofícios n~ S/60 a 62, de 1992 (n" 2.145 a 2.147/92, na 
origem), solicitando, nos termos da Resolução no 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorização para que aS: Prefeituras Muni
cipais de Ponta Grossa (PR), Alto Alegre (RS) e Medianeira 
(PR) possam contratar operações de crédito, para os fins que 
especificam. _ _ _ _ 

As matérias serão despaC-hadas à Cómi_ssão de Assuntos 
Económicos. -- -

O SR, PRESIDENTE (Epitácio Cafetéira) - A i>resi· 
dência recebeu os Ofícios n,.s 2.144-e 2.148/92, de 3 do corrente, 
através dos quais o Presidente do Banco Central do Brasil, 
nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, 
encaminha Pareceres daquela Instituição, referentes às opera
ções de crédito pretendidas pelo Governo do Est~do de Minas. 
Gerais e pela Prefeitura de Guimarânia - MO. 

A matéria será remetida à Comissão de Assuntos Econó
micos, para anexar aos processa-dos dos Ofi'dOs i:t9S7:tl e snz, 
de 1992. 

O SR PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira r:- HÍí orádores. 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco MacieL 

O SR, MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se-. 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS,_os jornais 
de hoje registram que o Presidente em exercício, Dr. Itamar 
Franco, recebe, hoje, Governadores de Estados do Nordeste, 
que vão levar a Sua Excelência suas fundadas preocupações 
com relação à seca que se abate, mais uma ve~, sobre a Região 
Nordestina. 

Desejo, inicialmente, Sr. Presidente, registrar que o fato 
que ocorre no Nordeste é algo que, infelizmente, se repete 
com enorme freqüência, Não foi por outra razão ·que, certa 
feita, Euclides da Cunha disse, com muita propriedade, que 
"as secas do extremo Norte" - assim, naquela ocasião, se 
chamava Nordeste, porque ainda não tinha havido uma nova 
conceituação fisiográfica do nosso País -"delatam impressio-

nadoramente a nossa imprevidência, embora sejam as secas 
o ún_ico fato de toda a nossã vida nacional ao qual se possa 
aplicar o princípio da previsão." Por quê? Concordando com 
Euclides da Cunha, na realidade, sabemos que o fato caracte~ 
rizador de .mais de 50.% do terri!Prio nor<Jestino é uma enorme 
irregularidade pluviométrica. As vezes até ~ como- sabe V. 
Ex\ Sr. Presidente, que é homem do Nordeste, posto que 
é Senador pelo Estado do Maranhão- chove relativamente 
muito no Nordeste, mas as chuvas são mal distribuídas em 
sua cronologia. Chove, às vezes, 300, 400 milímetros num 
mês ou numa quinzena, mas essa chuva não se repete no 
transcorrer do a,no, fazendo com que o agricultor e o pecuarista 
percam os investimentos feitos e vejam, posteriormente, a 
sua plantação mirrar, desaparecer e seu gado morrer de sede. 
. . Então, diria que bradar aqui nesta Casa, solicitando pro
vidências co~ reiição à seca, é um fatQ _que, por certo, 
não é novo. E algo que se repete com enorme freqüência, 
com enorme assiduidade, uma vez que a questão da seca 
é urna·questão ainda não resolvida na Região Nordestina. 

Agora, Sr. Presidente, mais urna vez, a seca assola o 
Nordeste, comprometendo praticamente todos os seus Esta
dos e, de modo especial, o meu Estado de Pernambuco que, 
infelizmente, tem quase 80% do seu território no chamado 
semi-árido. 

Creio que quem não conhece o drama da seca nordestina 
p.ão pode avaliar~ sua extensão. Aliás, quem bem retratou 
isso, dentre muitoS que conViveram com a seca e a ~la tiveram 
que dar atenção e cuidado, foi o Presidente Epkácio Pessoa, 
inclusive num discurso pronunciã.do em São Paulo, fez uma 
acervada análise da sua extensão e dos danos que ela provoca. 
O fato é que as palavras de Epitácio Pessoa ainda ressoam 
rios nossos ouvidos. Mas as providênciasadotadas foram ainda 
muito reduzidas. Aliás, Epitácio Pessoa foi sucedido por Artur 
Bernardes, como todos- Sabelnos, qu~ praticatp.ehte mandou 
sustar - sem· querer· fazé!. üinâ arlálise. das r~z9~s -- as 
obraS que, então, Epitácio Pessoa iniciara, voltadas. sobre
tudo, para melhorar a oferta hídrica na Região Nordestina. 

Então, Sr. Presidente, venho aqui, na tarde de hoje, 
--para. secundando o apelo dos governadores do Nordeste, de 
modo especial os que estarão amanhã com o Presidente Itamar 
Franco, fazer um apelo ao Governo Federal. para que empres
te a essa questãO o tratamento que ela merece. 

Erifim, precisamos, urgentemente, que o GoVerno Fede
ral em articulação com os governos dos Estados, das prefei

. turas. sob a _coordenação da Sudene, iniciem um programa 
_ çle emergência para que o Nordeste. sobretudo o nordestino 

que está no semi-árido,_ não sofra tanto com a instabilidade 
climática. 

Quem lê os jornais: ouve o rádio. vê na televisão, ou 
quem vai ao Nordeste, de modo especial à região das secas, 
volta compungido, porque é um drama que se repete com 
intensidade, fazendo com que o cidadão do Nordeste busque 
outras alternativas. 

Migrar para o Sul e SUdeste, hoje, já não resolve. Há 
um número muito alto de desempregados nessas regiões; o 
homem que migra para o Rio ou São Paulo, como fazia no 
ano passado, sabe que hoje está sujeito a não encontrar ne
nhum caminho, tendo que voltar com seus problemas agra
vados. 

Os jornais do meu Estado, tanto o Diário de Pernambuco 
quanto o Jornal do Commércio, trazem notícias sobre essa 
questão. Não lerei todas elas, Sr. Presidente, mas farei tefe
rência a algumas. 
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O Diário de Pernambuco, em sua edição de segunda-feir~. 
dia 2, diz: 

"Um quadro desolador, marcado pel3 fome, pela 
onda de violência e pelo desamparo do Poder Público. 
Este é o cenário· da seca que atinge violentamente 78% 
do território petnambucanO, e que foi vivenciàdO, na 
dureza de sua rotina, pela equipe do Diário durante 
seis dias, cruzando todas ªs microrregiões semi-áridas 
dos Estados num percurso de 2.300 quilômetros. 

Em Arcoverde, a boca do Sertão, como é conhe
cida popularmente, a situação não é tão grave no cam
po, mas na zona urbana tem sido difíCil a convivência 
da população com tantos assaltos, arrombamentos e 
furtos, praticados por quadrilhas, origiriária.S da legião 
'de desempregados que, por não terem mais· a mínima 
condição dC morar nos sítios, inVade a periferia das 
cidades. _ 

Já em Serra Talhada, no alto do SerÜo, a estiagem 
só tem aumentado a onda de violência. Serra Talhada 
é, hoje, o centro mais conturbado da região." 

Mais adiante diz_ a matéria. 
"O quadro mais cruel no entanto é meSmo Ouri

curi. Numa linguagem mais direta ela poderia ser cha
mada mesmo do símbolo da seca. Até água para abaste
cer os moradores da sede urbana está faltando," 

Estive ein Oul'icU.ri; Sr. -Presidente, há cerca_ de 90 dias, 
já o quadro era extremamente grave; acredito que, como 
as chuvas não se repetiram, esse quadro seja hoje-bem mais 
agudo. 

"Há dois meses as torneiras estão s·endo substi
tuídas por tonéis espalhados em frente das tesidências. 
O Açude Tamboril- que abastece a cidade-:-:- secou 
de vez e a á_gua para suprir as necessidades da pOpulação 

·esta víndo do açude Lopes II, em Bodocó, a 70 quilô
metros." 

"Na cidade de Paramirim - diZ um pouco mais 
à frente a matéria -, a 20 quilômetros de Ouricuri, 
todas as reservas secaram. Na busca de uma lata d'água 
os agricultores caminham léguas, carregando as crian
ças tamb~m. 

Araripina - eSse é- 6 último treChO-q-ue vou ler 
do Diário de Pernambuco - é outro símbolo de misé
ria.'' 

E muita gente tira ptoveito da situaç_ão, vendendo água, 
muitas vezes, a preços extremamente altOs, o que significa 
dizer, impossibilidade de aquisiçãO põf largas parcelas da po-
pulação. . . 

o Jornal do Commércio tambéln. raz referêUéla-~- Sr. Presi
dente, a essa questão da seca, anunciando, inclusive, a ida 
do Governador de Pernaml:;mco ao Pre~idente Itamar Franco, 
com _a finalidade de discuti_r a questão. 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. Exa. me pe;rmite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. Concedo o aparte 
ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy - É profundamente constran
gedor para o nosso País voltar a presenciar o drama da seca 
na região nordestina. Por que esse constrangimento? Porque 
é um problema mais do que secular, que vem se arrastando 
ao longo de décadas .. E. airida não se encontrou a sol_uç~9 
adequada para minorar ou solucionar tãó angustiante prOble
ma. A nossa preocupação aumenta quando tomamos conheci-

mento, através da imprensa, que o Governador_ d_o Estado 
do Rio Grande do Sul, Governador Alceu Coitares, publica 
uma nota oficial, denunciando o grande prejuízo que o 
Estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo com o desvio 
de recursos do Governo Central para o Nordeste. Franca
mente, isso é revoltante, porque um homem da estatura polí
tica do Governador Alceu Collares, que foi Deputado Federal, 
nosso colega na Câmara, em mais de uma legislatura, não 
pode conceber a idéia de que o Nordeste esteja sendo benefi
ciado com transferências de recursos ou através de política 
de subsídios. Na verdade, no Nordeste, a seca é U!Oae:xpressão 
de pobreza. A seca ainda exjste no Nordest~ .com esse grau 
de calamidade,_denunciado pelo Diário de Pernambuco e pelo 
Jornal do Commércio, com a agudeza dos problemas sociais, 
como uma característica de uma expressão de pobreza; como 
fenômeno climá~ico poderia prejudicar, mas nunca _coro tanta 

_gravidade, com tanta densidade, qs problemas sociais. Daí 
a nossa preocupação em congratular~nos com V. Er-, não 
por denunciar o problema em si, mas que essa denúncia seja 
um alerta e uma resposta a outros líderes políticos das regiões 
do Sul, que estejam imaginando que o Nordeste .e_stá sendo 
beneficiado com recursos trans_feri4os do Governo Central. 
Tudo isso, nós Sabemos; é uma põ1ítica de preconceitos. Em 
boa hora, o Presidente Itamar Franco foi buscar uma das 
melhores inteligências do Nordeste, uma das melh-ores inteli
gêilCiaS de Penlambuco, para fazê-lo Ministro da Fazenda. 
E tenho certe+a de_que o Ministro Gustavo Krause vai sur
preender agradavelmente este País, porque o reputo uma das 
melhores inteligências e um dos maiores homens públicos que 
o Nordeste já teve-oportunidade de mandar para o Congresso 
Nacional. Razão pela qual congratulo-me com V. EX", pela 
firmeza da denúncia, pela preocupação permanente da defesa 
dos interesses do Nordeste neste Congresso, particularmente 
na Câmara Alta do País. V. Ex\ mais uma vez, Vem dignifi
cando o nome de Pernambuco, e o que é mais _importante, 
V. Ex~ vem dignificando a cultura e a inteligência nordestina. 
Estaremos ao lado de V. Ex•, pois, neste instante, interpreta 
os anseios e as ~ngústias de todo. o povo nordestino, e inter
preta com a autoridade de quem já foi Governador de um 
-dos mais importantes Estados da Região, e com a autoridade 
política de um homem que está acima das questiúncp:las, acima 
da mediocridade política, porque V. Ex~ é, realmente, modelo 
para todos nós. Meus parabéns, Senador Marco Maciel, fique 
certo de que, ao lado de V. Ex\ batalharemos para corrigir 
essas distorções sociais que, ao longo de séculos, vêm afetando 
a re_gião nordestina. · 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Divaldo 
Suruagy, quero~· ao tempo em que agradeço o aparte de V. 
Ex.•, fazer duas considerã.ções: primeiro, para secundar a afir
mação que V. Ex• fez, de forma muito oportuna, com relação 
ao desempenho que, certamente, terá e, eu diria~ já está tendo, 
o novo Ministro da Fazenda, o Deputado Gustavo Krause. 

Concordo com V. Exa quando afirma ser ele um dos 
políticos, um dos homens públicos mais completos deste País, 
e que conhecedor como poucos da realidade nordestina. E 
certamente, como diz V. Ex~, ele surpreenderá muito positiva
mente o País, na proporção em que vai realizar um programa 
de restauração da nossa economia e, de modo especial, das 
nossas finanças. Por isso, eu não tenho Qúvida em referendar, 
em ratificar aqUilo que diz V. Ex~ com_r.elação ao desempenho 
que vai mârcar a administração Gustavo Krause no Ministério 
da Fazenda. 
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Por outro lado, quero dizer a V. Ex' que concordo tam~ 
bém, de igual forma, com as ob::ocrvações de V. Ex~ sobre 
o Nordeste, que realmente não tem recebido estímulos do~ 
Governo Federal. Para ser claro, a única obra de certa relevân
cia em execução no Nordeste é a barragem de Xingó. E se 
tal barragem fosse hoje paralisada, ou tivesse o volume de 
obras reduzido, certamente teríamos racionamento de energia 
no Nordeste a partir de 94. Como se espera que a partir 
de 94 comecem a virar as primeiras máquinas da referida 
usina isso nos liVrará do racionamento. Mas se tal não vier 
a ocorrer, vamos te-r que ·voltar a conviver com o raciona
mento, como já aconteceu há dois anos, o que provocou indizí
veis prejuízos não somente ao patque·-mâustrial e agroin
dustrial, mas também mesmo ao consumo doméstico, fazendo 
com que muitas famílias ficasSem privadas de energia atê para 
o atendimento de suas necessidades básicas. 

Daí porque cOnCordO com V. Ex~ quafldo reclama, mais 
uma vez, a necessidade da adoção de providênciãs- VOltadas 
para o Nordeste e, de modo especial, providências que eu 
caracterizaria de imediatas, com vistas a assistir a parcelas 
muito grandes da população que hoje sofrem com a estiagem, 
com a seca. 

Eu diria a V. Ex~ que nos cabe, neste inStante, fazer 
um apelo ao Presidente Itamar Franco, e, de modo especial, 
aos Ministros mais ligados à questão! o Ministro ·aa Integração 
Regional, o nosso colega Alexandre_ Costa, o Ministro d_a 
Ação Social e também Parlamentar, JUtahy Magalhães Júnior 
e a outros ministros que, direta ou indiretamente, se ligam 
à questão do Nordeste, cobrando deles, naturalment~. quando 
nada, um apoio emergencial para que as populações não conti
nuem a sofrer corno vêm sofrendo, e para que elas não sejam 
forçadas a migrarem, como acontece nessas ocasiôes; provo
cando ainda maiores transtornos, quer de ordem -sOcial, quer 
de ordem económica, ao País. 

É lógico, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, que nós gostada
mos de ver executado no Nordeste um programa de caráter 
permanente, e não medidas emergenciais. Daí por que defen
demos a petenização de rios, a execução de obras de infra-es
trutura, de energia, estradas., comunicações, e tambt!m obras 
ou medidas no plano da infra-estrutura social, em educação 
e saúde, porque com essas medidas certamente o Nordeste 
teria condições de crescer a taxas altas e, conseqüentemente, 
se tornar menos dependente das secas. 

Já se provou - e Petrolina é bem um exemplo disso 
- que quando obras de irrigação sáo feitas, a capacidade 
de gerar produtos agrícolas no Nordeste se amplia criando, 
inclusive, condições de cultivar produtos que_são exportáveis. 
Ali no Vale do São Francisco, no Sub e Médio São Francisco, 
já somos grandes exportadores de frutas, e recentemente a 
Gazeta Mercantil registrava que mais de 50% do produto 
das exportações de frutos do País saiu daquela região. Pode
mos també1o ser grandes produtores de grãos e, inclusive, 
com isso, gerar o desenvolvimento da agroil)dústria, da indús
tria, dos serviços, etc. É lógico que medidas de caráter defin~
tivo são necessárias. 

Mas, Sr. Presidente, ao lado das medidas de caráter defi
nitivo, cumpre agora - e esse é nosso apelo ao Governo 
Federal - sejam adotadas providências emergenciais, o que 
significa~ naturalmente, voltarmos ao sistema_ de cesta básica 
para atendermos às famílias que estão passando fome; voltar
mos ao sistema de abastecimento de água em car@.er excep
cional, inclusive através- essa é a dura realidade- de carros-

pipa, e abrir frentes de trabalho que empreguem muita mão
de-obra, pelo menos durante esse momento em que o traba
lhador não tem como desenvolver sua atividade agrícola ou 
manter a sua pecuária. É necessário que nessa hora o Governo 
ajude o Nordeste, em ação articulada com os Governadores, 
coordenada pela Sudene, para que possamos enfrentar esse 
grave momento que vive a região. Já houve quem defendesse 
ali, inclusive prelados da Igreja Católica, como o Bispo de 
Afogados de Ingazeira, que se partisse para a invasão de 
propriedades, e houve até quem falasse em arrastões tal a 
penúria em que se encontra esse povo. 

Mas, é evidente, não considero que essas atitudes sejam 
corretas, pelo contrário, condutas dessa natureza somente con
correrão para agravar o quadro. 

O fundamental, todavia, é que nós consigamos do Go
verno Federal a adoção de medidas emergenciais de curto 
prazo para que o homem do Nordeste não continue a sofrer 
de forma tão dramática como vem ocorrendo agora. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Magno Bacelar, com muito prazer. 

O Sr. M3gno Bacelar - Senador Marco Maciel. V. Er 
aborda, nesta tarde, um dos problemas mais emergenciais 
que está vivendo o Norte e o Nordeste. O próprio Norte 
do Pa~s. e o Maranllão, que antigamente se apresentava corno 
um dos celeiros de terras férteis e que muitas vezes foi utilizado 
pelos nordestinos que fugiam da seca, hoje padecem, em gran
de parte do seu território. dos mesmos males. Vimos assistindo 
a cada dia o empobrecimento da nossa gente, a humilhação 
por que passa o povo nordestino, por falta de medidas real
mente permanentes e eficazes nO combate ii3o gó à Seca, 
mas para desenvolver a nossa região, que tem potencialidade 
já provàda como V. Ex~ bem mostrou com o caso de Petrolina. 
Agora, há que ser, realmente, uma medida de Governo visan
do uma solução definitiva, porque eu que sou um dos defen
sores da irrigação como solução para a nossa região - já 
pronunciei-me várias vezes sobre o assunto - sei que ela 
pressupõe uma série de outras medidas complementares, co
mo transporte, etc., para que possa, a área irrigada que 
venha a produzir, ter pequenas indústrias, agroindústrias para 
enlatados, visando, sobretudo, a exportação. E engraçado 
é que no nosso País, hoje, vivemos contradições. Pela manhã 
assisti a um noticiário na televisão, e um Deputado que conse
guiu agora a aprovação de recursos para a construção de uma 
barragem em Fortaleza, que viria solucionar o problema de 
água para uma grande região, estava tendo problemas com 
a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, pelo impacto 

que viria a caUsar-a obra ao meio ambiente. Num ffiomento 
em que o País e o Nordeste, principalmente, estão morrendo 
de fome, falar em meio ambiente, quando a solução, todos 
sabemos, é a água, é um contra-senso. Mas a oportunidade 
é para felicitá-lo, para me associar a V. Ex\ porque o Piauí, 

_sobretudo no Médio Parnatba, está sofrendo terrivelmente, 
e o êxodo, os arrastões e a criança abandonada vêm em decor
rência da falta de providências que v. EX\ em boa hora, 
clama ao Governo Federal que tome. Tem V. Ex~ a nossa 
solidariedade e apoio total ao pronunciamento que faz nesta 
tarde. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Magno 
Bacelar, quero agradece!, muito desvanecido e sensibilizado, 
o aparte de V. Ex~, e dizer que ele, na realidade, traz uma 
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contribuição muito importante ãS palaVras que estou pronun
ciando nesta tarde, porque V. Ex•, corno Senador do Mara
nhão, mostra que a questão, hoje, extrapolou os limites do 
chamado Nordeste semi-árido para se situar também no Mara
nhão. É lógico que o Maranhão é um EStado que tem uma 
parte do seu território vulnerável à oc_orrênç_ia das secas. 

Mas sempre foi ·um Estado que sofreu menQS elo que 
outros, como, por exemplo, o Piauí, vizinho ao Maranhão, 
com as questões da seca. E agora vejo que também no Mara
nhão a questão é gr~ve, sem contarmos os Estados que habi
tualmente sofrem mais com as irregularidade_s climáticas, pos
to que são Estados que têm praticamente todo o seu território 
situado numa região definida, por lei federal, como integrantes 
do chamado Polígono das Secas. 

E a palavra de V. Ex~ chamando a atenção para o fato 
de que a questão nordestina só aflora quando as secas ocorrem, 
faz-me lembrar palavras de Euclides da Ç1,1_n_ha. Este !;':scritor 
em um de seus livros - e gostaria até de ler pequeno trecho 
agora - citou uma questão muito próxima daquela que V. 
Ex~ suscitou aqui. Diz ele, referindo-se às secas: 

"É- um fenômeno climátíco tãõ prejUàlCial a um 
quinto do País que só nos impressiona quando apa
rece." 

E acrescenta: 
"É uma eterna e monótona novidade. Estudàmo· 

la sempre nas aperturas e nos sobressaltos dos períodos 
certos em que ela se desencadeia. Então a alma nacio
nal, de chofre, comovida, ostenta o seu velho sentímen· 
talismo incorrígivel, desentranhando-se em subscrições 
e em sonetos, em manifestos liricamente g_ongóricos 
e em telegramas alarmantes. Os poderes públicoS-com
pram sacos de farinha e organizam comissões. E os 
cientistas apressados, os nossos adoráveis sábios à la 
minute, ansiando por salvarem também um pouco da_ 
própria terra, imaginam mil hipóteses." 

Enfim, nobre Senador Magno Bacelar, esta é uma ques
tãO -que sempre ocorre quando a seca vem. O problema é 
que, passada a seca, as obras definítivas não sãO realizadas. 

Para a questão da seca no Nordeste, já há um diagnóstico 
muito preciso. Não necessitamos - como lembrou. t:!:':Cente
mente o Senador Beni V eras - de fazer planos. Os planos 
af estão. As saídas, o povo já as conhece. O homem do sertão, 
inclusive, já sabe os caminhos a trilhar. 

O que nos falta basicamente - e isso faço questão de 
fiisar- é- exeCutar- as medidas para que o_ problema da seca 
seja enfrentado. 

Apelo, pois, ao Governo Federal, de modo especial ao 
Presidente Itamar Franco no sentido de que, em articulação 
com os governos estaduais e sob a coordenação da Sudene, 
possamos adotar, de forma imediata, providências de apoio 
às populações atingidas, de_ modo especial àquelas situadas 
no semi-árido, que estão sofrendo de forma mais dramática 
a irregularidade pluviométrica. Essas variações pluviométri
cas, friso, provocam não somente danos econômico$-ã agricul
tura e à pecuária, mas também causam enormes danos ~Qciais. 
fazendo com que, inclusive, converta-se em uma questão na
cional, à medida que parcelas consideráveis dessas populações 
atingidas se desloquem para outros centros à busca da sua 
própria sobrevivência. -

As minhas palavras são, portanto, de solicitação ao Go
verno Federal, não som_ente_ de obras de caráter definitivo, 
mas sobretudo de obras de caráter eme_rgencial com vistas 

a adotar providências melhor voltadas para o imediato atendi
mento das populações que sofrem de forma muito aguda com 
a questão da seca. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, ouço·o com prazer, 
nobre Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Marco Maciel, é do 
nosso conhecimento a existência de um projeto capaz de irrigar 
com a água do rio Sã.o FrancisCo áreas do Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Ceará. O polígono considerado mais 
dramaticamente atingido pela seca ao longo de décadas. Esse 
projeto é estimado entre seiscentos e oitocentos milhões de 
dólares. Para que ele pudesse se completar por inteiro, tem 
necessidade de se abastecer de energia de Tuc;uruí, e nem 
precisa utilizar-se da energia de Xingó. Haveria necessidade, 
sim, de desapropriar-se terras no interior do Ceará. do Rio 
Grande do Norte e de Pernambuco, na medida em que se 
toda a eletrificação rural destinada à irrigação fosse utilizada 
pelos grandes latifundiários do interior desses Estados, aí ilão 
resolveria o problema essencial, que é o da migração das 
populações ai residentes. A pergunta que ,fica para mim, e 
tenho a certeza de que V. Ex• pode nos ajudar a esclarecer, 
é: que razão existe para que presidentes nordestinos ou ligados 
ao Nordeste - e o Nordeste tem tido, ao longo de tanto 
tempo, grande influência política- não consigam prover-se 
de 50 milhões de dólares por mês para atender um programa 
de tão extraordinário alcance, que já existe e está na mão 
do própriO Governo Federal, que já esteve_ também aqui pelo 
Senado e que me parece extremamente factível? Eu até_diria 

-que·- um País que se p!opõe a fazer um rnetrô, como esse 
de Brasília, fica com muita dificuldade de explicar por que 
faz um metrô de 600 milhões de dólares. aqui em Brasnia, 
e por que não faz um programa como esse, relativamente 
pequeno. Existe disponibilidade de água no São Francisco, 
existe disponibilidade de água em Tucuruí e, na verdade, 
o volume de recursos nem chega a ser grande. O problema 
essencial, pelo menos do meu ponto de vista, é o de que 
seria necessário uma reforma agrária do inteiior _-do Ceará, 
no interior do Rio Grande do Norte e no interiOr de Pernam· 
buco. V. Ex• poderia esclarecer-me sobre esse assunto, por 
favor? 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Almir Ga
briel, V. Ex• suscita questões extremamente importantes e 
extremamente complexas. Diria que talvez a primeira expli· 
cação que nós possamos encontrar para que essas obras não 
tenham sido realizadas até agora se deva à descontinuidade 
administrativa. 

No início das minhas palavras lembrava aqui Epitácio 
Pessoa, cuja atividade parlamentar foi editada pela Câmara 
dos D_eputados e que deixou um diagnóstico, ainda atual, 
sobre a questão da seca do Nordeste. Mas veja Epitácio Pessoa 
que iniciou obras importantes, voltadas inclusive para ·o pro
blema de atendimento das necessidades hídricas básicas -
e naquela ocasião fazer essas obras era muito complexo, por
que dependiam inclusive de _equipamento importado e não 
tínhamos a indústria de bens de capital e os equipamentos 
eram comprados no exterior, etc. Uma vez concluído o seu 
mandato- que foi de apenas três anos, porque tomou posse, 
como é sabido, em função do falecimento de Rodrigues Alves 
- foi sucedido por Bernardes, que, e sem querer faZer ne· 
nhum juízo de valor sobre a obra de Bernardes -logo deter-
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minou a paralisação das obras iniciadas por Epitácio Pessoa. 
E durante muito tempo víamos, em alguns pontos das estradas, 
máquinas e equipamentos importados abandonados porque 
as obras tinham sido interrompidas. Então a primeira expli
cação se deve, a meu ver, à falta de continUidade adminis-
trativa. -

Segundo, vem uma outra questão também fundamen
talmente política: falta também um querer resolver essa ques
tão. Porque a descontinuidade administratiVa reflete, talvez, 
uma falta de uma convicção política, de uma consciéncia nacio
nal em relação à solução do problema. 

E especificamente falando do terna que V. Ex• levantou, 
do aproveitamento das águas do São Francisco, para inclusive, 
abastecer áreas que não integrain a chamada Bacia do São 
Francisco, sabemos que há estudos de viabilidade, mas efetiva~ 
mente, talvez por representar investimentos relativamente ele~ 
vades, ainda não foram viabilizados. 

QuerO dizer a V. Ex~ que, quando tive a-honra de governar 
o Estado de Pernambuco, iniciamos um programa que visava 
ao aproveitamento de águas do São Francisco, inclusive fazen~ 
do um desvio do rio e iiiicfaildo a c-onstrução da chamado 
canal do Postal que se volta, basicamente, para atender uma 
parte do sertão de Pernambuco. Mas volto à questão inicial 
que demanda decisão política e, a partir daí, o mínimo de 
continuidade administrativa, e isso, naturalmente, tem faltado 
ao N ardeste . 

Concordo com V. Ex• que dentro desse plano de desvio 
de águas do São FranciSco, por que não se pe!l~~r-na in~erli
gação de bacias, aproveitando estudos que podem permitir 
integração de bacias hidrográficas que permitem melhor apro
veitamento e m-anejo da água. Não apenas a energia que 
V. Ex~ lembra que podia vir de Tucuruí mas, quem sabe, 
da própria água que é muito abundarlte na região Norte. 

O Sr. Almir Gabriel - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. 

O Sr. Almir Gabriel - O estudo_ que eu tenho, e que 
me pareceu bastante interessante e muito racional, não propõe 
o desvio de água do Tocantins-Araguaia na díreção do Nor
deste, mas utiliza do T0cantins-Aragu3.ía a eriergia produzida 
por Tucuruí. Essa transferência da energia para o Nordeste 
seria sufiCiente para- fazer todas as elevatórias capazes de 
levar água a tal ponto que distribuiria, a P'!_!"tir das serras 
que existem nos limites do Ceará com o Rio Grande do Norte, 
água para o interior do Ceará, água pãra O Interior do Rio 
Grande do Norte e também de Pernambuco. Então me pare
ceu que era, sem dúvida nenhuma, um projeto muito bem 
feito, muito interessante e· que, inclusive, não prejUdica a 
vazão do São Francisco em relação à Cachpeira de Paulo 
Afonso, não havendo, aí, prejuízo. Seria uma integração .. entre 
o excedente do rioTocantins-Araguaia, em termoS de energia, 
e aquilo que ainda se pudesse aproveitar do São Francisco. 
O que me parece estranho é que em termos de volume de 
recursos, para um País da dimensão do Brasil - diria até 
que um volume ridículo - que é de 50 milhões _de dólares 
por mês, durante um período não maior do que 12 ou 14 
meses. E mais ainda, tomantlo em conta que a área atingiria 
mais do que 2 ou 3 milhões de faml1ias, ali residentes, acredito 
que, sem dúvida alguma, seria um extraordinário projeto qUe 
deveria ser levado em conta. Como tivemos um Presidente 
do Maranhão, ex-Presidente José Sarney, como tivemos agora 
o Presidente Collor, também do Nordeste, perdemos· uma 

excelente oportunidade de se tocar um programa como esse. 
Esperamos que possa ser levado ao Presidente Itamar Fr~nco, 
e quem dera sendo Sua Excelência baiano, mesmo resi9indo 
em Minas Gerais, possa ser sensível a um problema desse 
tipo. 

O Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com o riia!or prazer. nobre 
Senador Ronan Tito. Só peço que me permita concluir uma 
análise do aparte do Senador Almir Gabriel. 

Eu gostaria de dizer a S. Ex~ que, na realidade, quando 
se falou aqui em desvio de águas do Rio São Francisco; quis 
aproveitar a ocasião para reportar-me a um projeto muito 
mais ambicioso, que seria um programa de interligação de 
bacias. Mas, evidentemente sei que isso é bem mais complexo 
e bem mais oneroso. Mas, de toda maneira, quero dizer a 
~: Ex~ que não devemos excluir nenhuma das duas hipóteses, 
pois acredito que são projetas que não se conflitain. 

Com relaÇão a essa integração de b_acias, como sabe V. 
Ex~, existem estudos feitos-. Inclusive possuo um mapa do 
Brasil feito pelo antigo DNPVN, que contemplava, inclusive, 
ainda como pré-projeto, a possibilidade dessa interligação de 
bacias, o que seria extremamente importante para urri desen
volvimento mais harmónico do PaíS e urna melhor articulação 
entre as três chamadas "regiões problemas": o Nordeste, o 

-Norte e o Centro-Oeste. 
Ouço com- prazer o aparte de V. Ex•, nobre Senador 

Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - Se V. Ex~ me_ permite, entro- nas 
águas do Sena,dor Almir Gabriel, nas águas·do São Francisco, 
evidentemente, na falta das águas que temos agora a lastimar, 
novamente, no Norçl~st~._ Mas, nobre Seri.àdOr~ pehso_ que 
o momento &apropriado. AinçJa há pouco, o P'MDB, o meu 
Partido, reuniu-se pói uma provOcição·do SénadO:r"José Foga
ça, em que S.Ex~ propunha que todos nos assentássemos em 
torno de uma mesa e apresentássemos ao Senhor Presidente 
da República um programa para sairmos dessa crise. O primei
ro item da minha sugestão está ainda· com ·o líder do meu 
Partido, e peço que, intlusive, faça: esse depoimen!o, se _for_ 
rieCessáfin; é ó item 19, que cuida do bombeamento das sobras 
do Rio São Francisco. E não vá se dizer que o nordestino 

··ou o Nordeste não tem -competêllcia para· irrigar• a sua área 
e 'produzir alimentos .. Quent disso duvidar dê Um pulo em 
Petrolina~ e vai verificar -:-_comO verifiquei - que o deserto 
é fertilizado pelas águas do São Francisco e pela competência 
do trabalhador nordestino, e assistir a coisas eXtraorBinárias, 
C()IDO assisti ali, como produções de frutas tropicais, que pode
rfimos exportá-las para a Europa e também para os Estados 
Unidos da América do· Norte. É um projeto que, no meu 
eritendimento, tem toda a opdrtlinidade .. Ve·ja que os Estados 
Unidos da América do Norte iniciararh es"Sé projeto~' ainda 
ao tempo do New Deal, de RooseVelt, ·e teve seqüênda no 
pós-guerra, para fertilizar justamente .a~ Califópüa. Canali
zaram mais de mil quilómetros de água, em tul;llll~st e leva
ram para a Califórnia. Hoje, ela abastece de olericultura todos 
os Estados Unido~ da Am~rica do Norte,_ é o segundo' maior 
exportador d~ suco de laranja do mundo, se1_1do o Primeiro 
o Brasil. Mas acredito que o NordeSte teria C?ôdiÇõés áuspi
ciOsas, ma~ falta um enfoque, nobr,e Senador. ,1'odas_a~ Vezes 
que vem a: seca do Nordeste--. e ela vem.sempre, sa.bemos 
que ela vem, ;ali<1.s não existe ~e~uril -país do m':lndo com 
o ~.manho do Brasil, que não tenha o. seu pedaço sujeito 
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a essas estiagens. Basta lembrar que a Austrália tem 85%
do seu solo em que chove menos do que no Nordeste. Mas 
não_ estão lastimando. O que eles fazem? Estudaram uma 
série de coisas para contornar essa intempérie fatal. De manei
ra que o_momento.é agora, e convido a todos os Parlamentares, 
não só os do Nordeste, mas a todos os Parlameritares, para 
que cerremos fileiras em torno desse assunto. porque este 
não é um problema do Nordeste, e aí para mim está o "X" 
do problema. O Nordeste é um problema do Brasil. De tempos 
em tempos a seca é inclemente, e há, inclusive, falta de água 
para beber, que é um fato por demais conhecido. Esse fenô
meno é detectado nos livros de História, dos quais V. Ex~ 
é um assíduo freqüentador, e sabe que isso aconteCe desde 
o descobrimento. Por isso mesmo temos que investir num 
projeto que não só coloque água â disposição de todos os 
nordestinos, mas que crie condições para o desenvolvimento 
da agricultura, da fruticultura, afinal de contas do desenvolw 
vimento do povo nordestino. Acredito que o momento é apro
priado para que nós todos, a partir do Senado, a Casa maior, 
a C.asa mais alta da República, que deve ser a Casa também 
dos debates d_os grandes temas, gritemos bem alto: não chover 
no Nordeste não é um problema do Nordeste é um probelema 
do Brasil. Todos devemos cerrar fileira em torno disso, e 
vamos começar a partir deste Orçamento, que deverá ser 
recheado com a reforma fiscal, para que iriiciemos imediataw 
mente o bombeamento das sobras de água do rio São Fran
cisco. A partir daí, comecemos a estabelecer uma agricultura 
de pequenas propriedades, uma reforma agrária' para valer, 
criando condições para que os nordestinos, que tanto amam 
aquele pedaço de terra brasileira, possam continuar vivendo . 
na sua terra com dignidade, produzindo e sendo cidadãos_ . 
prestantes para todo o País.· Esta é a minha sugestão, e V. 
E~ com a liderança q~e o ~racteriza poderá encabeçar esta 
luta. Tenho certeza de que esse projeto será de grande valia 
para o Nordeste, e será de muito mais-·valia para o Brasil. 
Agradeço a V. EX' o aparte. 

O SR. MARCO MACIEL- Eu que agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Ronan Tito, as palavras extremamente densas 
que vêm de pronunciar sobre a questão nordestina. Elas me 
fazem refletir sobre duas questões que V, Ex~ levantou muito 
oportunamente: em primeiro lugar, que precisamos- começar 
a pensar os problemas brasileiros a partir da realidade regia- -
nal. O País é uma nação multirregional. Fico pensando que 
uma das razões dos .equívocos que temos -cometido ao longo 
da nossa história, e sobretudo da história do planejamento 
do País, decorrem da idéia de realizarmos programas ditos 
nacionais, mas que não consultam as diferentes regiõeS ·do 
País. 

A pretexto de fazermos os denominadOs "progi-amas naw 
cionais," às vezes esses programas acabam contemplando apew 
nas algumas regiões ou, mais grave, alguns setores da econo~ 
mia, desprezando o P~ís c?mo um todo. 

Acho que está na hora, quem sabe, de se pensar em 
elaborar programas_ nacionais que nasçam antes de planos 
regionais, que seriam devidamente compatibilizados._Enquanw 
to não fizermos isso, vai:nos ver crescer' no País não Somente 
as dificuldades para conduzir o seu processo de crescimento, 
aumentando assim aS desigualdades, tanto_ as interpessoais 
quanto as interespaciais, que já estão muito agudas em nossa 
Pátria. Daí por que -o aparte de V. EX' enseja essa primeira 
e graride reflexão; a segunda, é o desafio do uso da figuat 
Chover pouco não quer dizer que seja um problema gr~ve. 

-Ein outras regiões do mundo, como V. Ex~ lembrou - a 
Austrália - e em tantos países com precipitação pluvio
métrica irregular - Israel_, México etc -, o fato de chover 
pouco não limita qualquer política agropecuária. Pode até 
ser, __ quem sabe, se bem utilizado, algo que possa induzir ao 
desenvolvimento de uma atividade primária mais sofiSticada. 

No Nordeste, como não existe a limitação climática que 
o inverno propicia, a safra de uva na região irrigada é co-ntínua; 
conseguewse extrair duas safras e meia de uvas por ano -
algo que é imposSível na Europa- porque não-ocorrem gran
des alterações de temperatura. Praticamente, do inverno para 
o verão, a oscilação de temperatura que ocorre no semi-árido 
é de apenas dois graus. A temperatura é constante, com taxas 
adequadas de insolação, permitindo qüe as cUlturas sejam 
protegidas até de pragas etc. A água destinada à irrigação, 
que pode ser dada nas quantidades exigidas. sem desperdício, 
Assim, o Nordeste pode ser- e V. E~. lembrou os Estados 
Unidos- como é a Califórnia hoje. 

O Sr. Ronan Tito - Perfeito. 
· O SR. MARCO MACIEL - Petrolina já se transforma 

- perdoe-me, talvez, a linguagem um pouco hiperbólica 
quase que numa nova Califórnia. -

O Sr. Ronan Tito- É verdade. 

O SR. MARCO.MACIEL- Há estudos que dizem que 
pode surgir no Nordeste várias "CalifórniaS, n se forem desenw 
volvidos projetes de irrigação bem pensados. Isso significa 
o desenvolvimento da agricultura, da agroindústria, da indús
tria, do setor de serviços, das atividades terciárias, quaterw 
nárias, etc, -com a conseqüente geração de_ emprego, bem
eStar, saúde para o seu povo, evitando que o nordestino tenha 
que migrar. 

- O que digO sempre é que o nordestirio- rriigra quando 
já não lhe resta mais nada. Como diz a música de Luiz Gonzaw 
ga, ele "só deixa o Cariti ·no última: _l?au-de-arara" 

O Sr- Ronan Tito - É verdade. 

O SR. MARCO MACIEL.-Assim que as chuvas caem 
-e novamente me reporto à música de Gonzaga - "Quando 
o verde espalhar na plantação", ele volta imediatamente, por
que o nordestino é, em essência, como tod_o homem o é, 
um telúrico. Ele ama sua terra e dela nãq sai. a não ser 

por uma imposição que eu chamaria climática, por um fatalisw 
mo da natureza inadequadamente estudada e domada. 

Precisamos nos <:Onscientizar de que somos uma Nação 
.multirregional e que a diversidade cultural é_uma _riqueza 
do País. Penso inclusive que deve ser estimada, adequadaw 
mente tratada porque é ela quem enseja esse grande milagre 
da unidade nacional. O que deve ser combatido, a meu ver, 
é a disparidade econômica. Temos de trabalhar para supew 
rannos as desigualdades e evi.tar políticas que estão em dissinw 
tonia com aquilo que desejam as diferentes regiões do País, 
ou seja, políticas que estão na direção contrária aO desenvolw 
vimento harmônico e integrado da Nação brasileira. 

O Sr. Ronan Tito - Para concluir, permite V. E~ um 
aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. 

O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ fala na descontinuidade dos 
trabalhos que acontecem no Brasil. É verdade. Isso se. deve, 
principalmente, ao presidencialismo. Cada vez que se muda 
o Presidente da República, querem trocar o porteiro do _pré-
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dia. De maneira que agora, sem dúvida nenhuma, com O 
alvorecer do parlamentarismo - que. se Deus qUiser-, virá 
a partir de abril- daremos seguimento a e_sse_programa que, 
se iniciado agora, será continuado pelos próximos governos. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Ronan Tito, 
V. EX' desloca a questão do Nordeste para o território do 
sistema de governo. Sabe V. Ex~ que as nações tém sua identi~ 
dade, assim como as pessoas têm perSonalidade. Penso, po
rém, que o modelo que mais convém ao Pais ainda é o presi
dencialismo, sobretudo aquele que consagramos na Carta 
de 1988. Mas não gostaria de discutir esse assunto agora. 
Até admito, posteriormente, debater o tema~ Entretanto, des
prezada a provocação do aparte, gostaria de dizer a S.Ex~ 
que acho a questão Nordeste seja talvez uma questão política 
que antecede a discussão do próprio srste-ma de governo. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- V. Ex•. me permite um aparte? 

O Sr. Josaphat Maririho- V. Ex~. me permite um aparte?

O SR. MARCO MACIEL - Ouço o nobre Ex-Gover-
nz.dor e Senador Epitácio Cafeteira. DepoiS, ouvirei com inui
to prazer o ilustre colega Josaphat Marinho. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - V. Ex• foi provocado pelo 
Senador Ronan Tito, que está na onda política do parlamen
tarismo. Essa é a última panacéhi ã.presentada pã.ra resolver 
todos os problemas. No presidencialismo já -tivemos alguns 
presidentes; no parlamentarismo, com· certeza, não teremos 
primeiro:.m.iriistró porqu-e- não vamos ter· a representãção que' 
nos dê um primeirO-ministro para realiZar a obra como aquela _ 
que o nobre Senador Almir Gabriel, em seu aparte, citou. 
O que estamos vendo nessa eSpécie de amostra do parlamen
tarismo, que seria esse início de governo, é que se nos afigura 
que o parlamentarismo é uma espécie de oficialização da fisio
logia. com isso, de maneira alguma, eu posso concordar. 
Quem tiver mais parlamentares terá mais cirgos, -mais ministé~ 
rios, e ·essa maneira de ser não_ é realmente a que o povo 
brasileiro prefere. Fui para as ruas pelas "diretas já" e não 
tenho agora como lutar pelas "indiretas já·-·~ Parece-me que 
perdemos o rumo. Queríamos diretas e ·de repente queremos 
!n_~~~~~~_s_._ -~---- ~9~t~_~_rip __ º-~~ __ C_9E!O _pr~~c;!~!!_~ic!_list_a.: _Iª!~~z 
eu seja o último. Se_ ~or .~neCessário fico para apagar a luz. 
mas não vou mudar a minha convicção. O povO brasileiro 
vota em pessoas e não _em partidos. Sabemos disso a partir 
dos nossos municípios. Eu diria que Os paifídos, no- Brasil, 
são meros órgãos cartoriais pelos quais as pessoas Se-c·aD.dida
tam~ os programas são absolutamente idênticos em seu conteú~ 
do, no essencial nada haVendo que diferencie um partido de 
outro. Quero me congrátular com V., ~x· pela- c;Iefesa que 
faz do Nordeste, do nordestino, do bravo, daquele que só 
migra depois que n_ão t_e~ a mengr condição de continuar 
vivendQ no solo árido da nossa região~ Parabéns, nobre Sena-
dor Marco Maciel. · 1 

• - • -

O SR. ~ARCO ~ACIEL --Nobre Senador Epitácio 
Cafeteira, quero-agradecer o seu aparte: Comungo das idéiaS 
de V. Ex• quando preconiza o moderno presidencialísíno que 
nós pretendemos aperfeiçoar ainda rOais e que foi consagrado 
na Carta de 1988. · 

. Concedo o aparte; ~rn satisfação, ao nobre Senador Josa
phat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Marco Maciel, 
embora parlamentariSta, quero ir em socorrO de V. Ex•. Os 
males que afligem o Nordeste, antes de ser conseqüência 

do presidencialismo, decorrem da falta de planejamento admi
nistrativo. Esse planejamento irrcguiar é que tem determinado 
a descontiõ.uidade no trabalho. 

V. Ex~ pondera bem quando asSínala que há diferen
ciações que não têm que ser eliminadas; têm que ser devida
mente tratadas, porque representam as peculiaridades das di
ferentes regiões do País. Na medida em que a administração 
for planejada, seja no regime presi:âencial, seja no parlamen
tar, essas desigualdades injustas poderão ser corrigídas me
diante a continuidade do trabalho ordenado. Isso é o que 
sobretudo nos tem faltado. Parabéns a V. Ex~ pelo trato do 
assunto. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Josaphat 
Marinho, quero agradecer-lhe pelo aparte e expressar que 
V. Ex~ coloca o tema no seu ponto certo, ou seja, que a 
questão nordestina é uma questão política, que, conseqüen
temente, antecede a uma discussão da questão de sistema 
de governo. 

Retornando, então, ao que afirmei, no início das ininhas 
palavras, o que falta para a solução dos problemas do Nor
deste, como, de resto, para muitos dos muitos problemas 
do País, é justãffiente um progrãnla político que há de ser 
erigido. Por isso, penso que, esta Casa, independentemente 
do sistema de governo que adotarmos, tem uma enorme tarefa 
a cumprir, pois somerite qu·ando tivermos uma estratégia que 
reflita um programa político é que os problemas nossos estarão 
resolvidos. Daí por que diria que o desafio brasileiro é um 
desafio político, que a crise brasileira, em sua raiz, é uma 
crise política. 

Agradeço a V. Ex•. e quero, Sr. -Presídente, cOncluindo 
as minhas palavras ... 

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

O SR. MARCO MACIEL- Antes de concluir as minhas 
palavras, ouço o nobre Líder do PMDB, Seõ.ador Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Mesa pede 
ao nobre ~íder Humberto Lucena que seja breve. porque 
há reclamacões de outros oradores inscritos. vindas do Ple-
nário. - ~ - , 

O Sr. Humberto Lucena_- Eu. nãO poderia deiXar de 
participar do seu dis_curso, em meu nome e no da minhaBanca
da, no sentido de solidarizar-me com V. Ex~ O nobre Senador 
versa um tema que não é novo nesta Casa; tem sido objeto 
de discuSsão, quase num ritmo de estribilho, tal a situação 

--dramática em que vive, até hoje, a nossa Região Nordestina, 
cuja pobreza absoluta - lembra-se V. Ex!~ foi até_objeto 
·de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, requerida no 
senado Federal, há alguns arios, por iniçiativ~ dç:> _ex-Senador 
José Lins. No que tange espeçificamente ao problema do semi
árido- o nó górdio de_ toda a questão nordestina, pois repre
senta um dos pontos de estrangulamento do nosso desenvol~ 
vimento _económico e social ~- V. Ex1' diz muito bein que 
não podemos resolvê-lo a não ser através de um sistema de 
irrigação bem definido que atenq_a às peculjaric;Ia_de~ _locais. 

-segundo V. Ex~ é o -que vem ocorretldo, por exemplo, no 
Vale do São Francisco, onde há, no momento, um exemplo 
extraordinário do esforço governamep.tal, conjugado com a 
iniciativa privada. Ali, onde antes tínhamos uma área -quase 
desérlicã., hoje temos urrià agricultura -de subsistêiu5i3 -flores
cente, voltada, inclusive, para a produção de matérias-primas, 
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que alimentam unidades agroindustriais, a nfvel local, cuja 
produção está sendo não só dirigida para o mercado interno 
mas também para o mercado externo. V. Ex~ fez alusão. tam
bém, com muita propried.ade, aos exemplos lá de fora, em 
matéria de irrigação. Não só na Califórnia, nás Estados Uni
dos, como também em Israel, na França, na Espanha e em 
outros países do mundo, várias áreas tão ou mais desérticas 
do que o sem.i-árido do Nordeste, foram transformadas em 
regiões fertilíssimas. Quero crer, nobre Senador Marco Ma
ciel, que V. Ex• tem razão quando diz que esse é um ponto 
que precisa ser incluído num programa amplo de desenvol
vimento económico do País, numa decisão política de governo. 
Temos ouvido isso atravé_s_ dos .tempos. Lembro-me bem -
e neste plenário se encontra O ex-Presidente Jo.~ Sarney, 
cujo Governo apoiamos _..:.... o seu governo teve a idéia de 
atingir a meta de 1 milhão de hectares irrigados._ Fez um 
esforço muito grande nesse sentido e, s~ não o cOnseguiu, 
naturalmente, foi por falta de recursos financeiros. Todos 

sabemos o que custa, em termos de cruzeiros para não falar 
em dólares -um hectare irrigado. É claro que num sistema 
de irrigação racional, temos que levar em conta não apenas 
o esforço do setor público, mas também, de alguma maneira, 
o do setor privado, embora no Nordeste essa participação 
seja muito modesta, na medida em que poucas empresas 
e poucas pessoas têm condições financeiraS -~de custear um 

projeto mais arrojado de irrigação. Por tudo isso é que enviei 
a V. Ex•- o nobre Senador deve ter recebido -um projeto 
de lei de minha autoria, qUe se encontra em andamento na 
Casa, já ·com· parece-r favorável do Relator da Comissão de 
Economia, no sentido de criarmos um novo instrumento para 
fomentar o desenvolvimento da região, justamente a prefe
rência para aplicação dos títulos de conversão da dívida pública 
no custeio dos projetas de desenvolvimento do Nordeste. Di
ria a V. Ex• que se trata de projetas voltados para a indústria 
de exportação, que é a nossa vocação maior, para o turismo 
e, justamente, pata ·a irrigação do semi-'árido_. Acredito que 
a sua aprovação será de suma importância, paia que possamos 
levar novos recursos financeiros pãra cUstear o desenvolvi
mento do Nordeste, particularmente os do semi-árido. E sabe 
V. Ex• que isso seria recebido como uma espécie de contra
partida para o Nordeste, já que não tivemos a oportunidade 
de ser beneficiados com o chamado "câmbio de custo., que 
foi, -no GOverno de Juscelino Kubitschek, o grande incentivo 
cambial que estimulou a industrialização do Centro-Sul, parti
cularmente de São Paulo, com a instalação da indústria auto
mobilística no ABC. Veio o Goverp.o.Jâni9 Quadros e extin
guiu o "dólar favoreçiQo". Com isso, restab~lec_eu,a verdade 
cambial, retirando-nos a possibilidade do _ _incentivo- cambial 
para a industrialização do Nordeste, levando-nos, através do 
Deputado Gileno de Carli, conterrâneo de V. Ex! , a lançar 
a idéia do iricentivO fiScal _dt4l Imposto de Renda, depois 
utras regiões e a outros setores da economia. Acredito, nobre 
Senador Marco Maciel - não por" ser de minha autoria esse 
projeto, mas contando, como_sei que contarei, Com o apoio 
de V. Ex" e de outraS Lideranças nesta Casa-se conseguirmOs 
transformar essa proposição em lei, teremos dado um grande 
passo no sentido de levar, realmente, melhores condições de 
financiamento para os projetas de desenvolvimento_ econô
mico e social da nossa regiãd. Meus parabéns a V. Ex~. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador e Líder Hum
berto Lucena, gostaria de dizer que V. Ex• situou no seu 
aparte questões muito importantes. Entre elas, gostaria de 

lembrar a questão cambial, que marcou a política brasileira, 
no fim da década de 40 até a de 50. 

Diria a V. Ex~ que sobre essa questão de política cambial, 
ela viabilizou a industrialização do Sudeste mas tani~ém fun
cionou como bomba de sucção de renda de outras r~giQe~_· 
Ela, de alguma forma, transferiu renda do Nordeste denun
ciada, aliás, por Celso Furtado. O economista Celso Furtado 
estudou muito bem o que havia naquela ocasião. Exportá
vamos produtos primários. O Sudeste beneficiava-se de uma 
política cambial favorecida, comprava os equipamentos no 
exterior, e nós, exportadores de produtos primários, de algu
ma forma fiil.anciáv'amos produtos industrializados no Cen
tro-Sul do País. 

Isso provocou, como está demonstrado, urna enorme 
transferência de renda do NOrdeste para outras regiões. 

E quero aproveitar esta ocasião para, mais uma vez, dizer 
a V. Ex• aquilo que já tive ocasião" de dizer em ·conversa 
com outros LíQeres no gabinete do Senador Mauro Benevides. 
Concordo com a proposta que V. Ex~ faz no sentido -de que 
o Nordeste se insira, merecendo um tratamento diferenciado, 
num programa de conversão de dívida. de sorte que possamos 
ter mais recursos para enfrentai'as questões da sofrida região. 

Sr. Presidente, vou concluir, solicitando mais uma vez 
do Poder Executivo_Federal, por intermédio desta Casa, provi
dências com vistas âssecas do Nordeste, Lembro o que disse, 
com muita propriedáde, certa feita, Euclides da Cunha: "Faz
se mister qi.Je ·este problema urgentíssimo das secas seja o 
motivo para darmos maior impulso a uma tarefa que é o 
mais belo ideal da nossa engenharia neste século: a definição 
exàta-e o domínio franco da grande base física" da nossa nacio~ 
nalidade". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. 
Epitácio CO.feteira, deiXa a- cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

Durante o discurs_o do_ Sr, Marco Maciel, o Sr. 
Mauro Benevides, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
convoca os Srs. Senadores que se encontram nos gabinetes 
para que compareçam ao Plenário, porque existem matérias 
que estão na pauta, prejudicando o seu andamento, por várias 
sessões. 

Logo após a palavra do próximo orador, passaremos à 
Ordem do Dia. 

Concedo a pala';:ra ao nobre Senador Amir Lando. (Pau-
SL) . 

S.Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

(Pausa,) 
S.Ex~ não se enc_ontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador_ Ra~b_i_d Saldanha 

Derzi. 

Q SR. RACHID SALDANHA DERZI (PRN-MS, Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Sis:Senaw 
dores: --

É com grande pesar que me dirijo hoje a este Plenário 
para prestar a minha homenagem póstuma ao ilustre ·mato
grossense-do-sul Ubaldo Barém, ex'Deputado Estadual, ex-
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Deputado Federal e ex~Procurador de Justiça, falecido an
teontem aqui em Brasília. 

Ubaldo, natural de Ponta Porã - MS, era uma pessoa 
de bem, que tinha na justiça a sua grande bandeira. Desde 
que se formou em CiênCiás JUrídicas e Sociais pela FacUldade 
Brasileira de Ciências JU.tídicas, do antigo DiStrito -Federal, 
em 1957, até a sua morte, a Justiça esteve sempre presente 
em sua vida. Tanto assim era que, em 1961, quatro anos 
depois de diplomado, já era Promotor de Justiça na: cidade 
de Bela Vista, próspera cidade localizada na fronteira do Brasil 
com o Paraguai. 

Logo a seguir, elegeu-se Deputado Estadual, por duas 
legisJaturas, de 1963 a 71, e Deputado Federal por quatro 
períodos seguidos, de 1971 a 1987. Nas casas legislativas do 
antigo Estado do Mato Grosso e na Câmara Federal, a sua 
atuação esteve também ligada à Justiça, pois a sua participação 
mais constante foi sempre nas Comissões de Constituição e 
Justiça. - --

Mesmo após abandonar a política, continuou naquela 
que era a sua vocação primeira: a de promover a justiça. 
A morte o colheu Procurador de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do_ Sul. 

Outro ponto marcante em sua biografia e atuação política 
foi de sempre portar-se de forma intransigente junto aos inte
resses do Centro-Oeste, como um to-do, e do Estado de Mato 
Grosso, em particular. Defensor incansávél do desmembra
mento do Estado de Mato Grosso do Sul, pôde ver o .seu 
sonho realizar-se em 1977, mas, acima de tudo, pôde ver 
o seu Estado se transformar numa grande promessa de desen
volvimento industrial e agrícola do Brasil. 

Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores, sessenta e um anos 
viveu o ex-Deputado Ubaldo Barém, até que um infarto fuhrii
nante veio tirar-lhe a vida no momento em que, praticando 
caminhada, fazia exercícios justaniénte para melhorar o fun
cionamento do seu já safenado coração. 

O Sr. Wilson Martins- V.Ex~ me concede um aparte? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- éoin muito pra- . 
zer, Senador Wilson Martins. 

O Sr. Wilson Martins - Quero associar-me a V.Ex~, 
nobre colega, quando presta sentida homen_agem pelo desapa
recimento do nosso pranteado amigo e companheiro·, -ex.;. De
putado Federal Ubaldo Barém, recentemente falecido nesta 
Capital. O desapãrecido era -i:linda um horD.em forte. Era extre
mamente ligado à política, à qual prestou relevantes serviços 
aqui no Congresso Nacional, interessando-se pelas questões 
nacionais e debatendo com freqüência os problemas da Região 
CentrO-Oeste, Como-v: Ex~ acaba de frisar: Foi um Deputado 
de grande valor, batalhador pelas questões do Mato Grosso 
do Sul. Levamos à sua família os nossos -sentimentos como
viâos dadas as ligações que com ele tínhamos. Ultimamente 
o encontramos e ele ainda se mostrava entusiasta pela vida 
pública e tinha inclusive nos dado s.ua solidariedade na luta 
que travamos hoje em favor dos problemas do nosso '"torrão" 
natal. Muito obrigado. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Agradeço-lhe, 
nobre Senador Wilson Martins. Ubaldo Barém realmente foi 
um bravo, um valente companheiro, lutador de todas as horas. 
Nunca nos abandonou no caminho, sempre esteve do nosso 
lado, lutando com a mais fétTea vontade de vencer. Foi real
mente um invejável companheiro que nos deixa muitas sau
dades. 

O Sr. Humberto Lucena -:._Permite V. Ex~ um_ aparte? 
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Com muito pra

zer, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Hn~berto Lnt:~J:,la ~ _Em meu nome pessoal e 
- em nome da Bancada do PMDB, no Senado, desejo levar 

nossa total solidariedade à homenagem que V. Ex~, em boa 
hora, presta à memória do ex-Deputado Ubaldo Barém. Foi 
meu companheiro de ·Câmara dos Deputados durante vários 
anos. Nele sempre encontrei não apenas um mato-grossense 
de boa cepa, sempre voltado para a defesa dos interesses 
da sua terra, mas particularmente um político dotado de gran
de patriotismo e espírito público. Atuava discretamente no 
plenário, mas com muita eficiência nas Comissàes Técnicas, 
procurando corresponder àqueles que o elegeram várias vezes 
representante do povo do Mato Grosso naquela Casa do Con
gresso Nacional. Tenho a melhor recordação possível da ima
gem do ex-Deputado Ubaldo Barém, e V. Ex~. nes~a~ palavras 
que ora pronuncia_;_ tiaça apenas um ligeiro perfil da"quele 
homem público que, sem dúvida, em outra oyortunidade deve
rá ser homenageado mais amplamente pela Câmara e pelo 
-congresso Nacional. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Muito grato a 
V. EX', nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Com muiio pra
zer, concedo a palavra a V. Ex~; nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Eu gostaria, a exemplo dos nossos 
colegas, Senador Wilson Martins, ex~Govemador do Estado 
do Mato Grosso do Sul, ao qual pertenceu durante várias 
legislaturas o Deputado Ubaldo Barém e do Senador Hum
berto Lucena, desejo também incorporar a minha palavra 
ao_discurso que V. EX' faz na tarde de hoje, trazendo a todos 
nós a notícia do falecimento do Deputado Ubaldo Barém. 
Tive a oportUnidade de conviver com ele durante duas Iegisla

-tUraS na Câmara dos Deputaaos. Era um Parlamentar ativo, 
que se preocupava, como lembrou o Senador Wilson Martins, 
não somente com as questões- nadónaís, nias também com 
as questões do seu Estado. Naquela ocasião, airi_da não tinha 
havido a divisão, o Mato Grosso era um Estado só. Lutou 
com muito denodo, com muita determinação no- sentido do 
desmembramento e, tendo deixado de concorrer a mandatos 
legislativos, não deixou de se interessar pelos problemas do 
seu Estado. Aqui em Brasília, eu o e-ncontÍava sempre preocu
pado com as questões do seu torrão e, por que não dizer, 
com as questões nacionais. Enfim, era Um político na plena 
acepção do termo, aquele político que faz integralmente vida 
pública e que se preocupa diutuma:mente com os problemas 
do País e de sua gente. Por isso, nobre Senador Rachid Salda
nha Derzi, eu gostaria, por intermédio de V. Ex!', de expressar 
também não os meus sentimentos pessoais apenas, mas princi
palmente os da minha Bancada, o PFL, que tenho a honra 
de Liderar nesta Casa, e solicitar a V. ·Ex• que faça chegar 
aos goVeriiãiiteS do seu Estado e, de modo especial, à família 
do ilustre falecido, Deputado Ubaldo Barém, a expressão 
do nosso pesar. Saiba que, além de Colega, ele se transformou 
em amigo e soube fazer amizades aqui e na Câmara dos 
Deputados, Casa à qual pertenceu e a que trouxe o concurso 
da sua inteligência e do seu trabalho. Por isso, concluindo 
o meu aparte, quero dizer a V. Ex• que nos associamos 
à manifestação de sentimento e traduzimos também, com 
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grande pesai:, o sentimento de todos aqueles que integram 
a Bancada do nosso Partido nesta Casa. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Muito grato a 
V. Ex•, nobre .Senador Marco Maciel. 

A sua abrupta ausência deixa desprotegidos os mato-gros
senses-do-_sul, tristes os amigos, inconsoláveis os familiares. 
Aos seus coestaduanos, que também são meus, deixo a minha 
reverência e o meu reconhecimento pelo seu trabalho desinte
ressado e voltado unicamente para o benefício de seu povo. 
À tristeza dos amigos junto a minha, pela ausência desse 
homem que soube tão bem cultivar e preservar as amizades. 
À sua esposa, D. Shirley Dornelles ~arém, e aos s~us filhos, 
Débora, Ubaldo e Raquel, levo _o _meu_ conforto, a minha 
solidariedade e o meu te.stemunhQ_ de admiração pelo que 
Ubaldo representava em termos pessoais, profissionais e polí-
ticos. -

Deus o tenha em sua companhiã e dê o devido conforto 
a seus familiares e, acima: de tudo, faça com que o seu exemplo 
de honradez e retidão de caráter frutifique entre nós, para 
que, na política e na justiça tenhamos muitoS outros Ubaldos 
Baréns a nos honrar com o seu saber, com a sua força de 
trabalho e a sua personalidade. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Com muito pra
zer, nobre Senado_r Epitácio Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Rachid Salda
nha Derzi, quero solidarizar-me com V. EX1'. Fui companheiro 
de Ubaldo Barém durante o tempo etrt que--ele esteve na 
Câmara dos Deputados. Além de suas qualidades de honra
dez, seriedade, dignidade, ou qualquer adjetivo que se possa 
usar para qualificá-lo como homem de bem, quero dizer que 
Ubaldo Barém sabia ser amigo, amigo desinteressado, amigo 
que jamais abandonou seus amigos. Foi companheiro perma
nente de Flávio Marcílio, a quem visitava todos os dom.ipgos 
para levar a sua solidariedade, quando este não era mais 
Presidente da Câmara e mesmo qUando rião era mais Depu
tado Federal. Leve ao povo do Mato GrOsso .d.o Sul um 
abraço amigo, não digo em nome do meu Partido, pois não 
o tenho, mas de um Senador do Maranhão que admirou e 
continua a admirar a figura de Ubaldo Barém. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -Nobre Senador 
Epitácio Cafeteira, naquelas horas em que -V. Ex• 'niais se 
destacava na luta pelos seus princípios, Ubaldo Barém sempre 
estava ali, ao seu lado. Realmente é invejável a amizade a 
que V. EX' faz menção, de Ubaido Barém para com Flávio 
Marcüio. Ele era um homem extraordinário; lega-nos o exem
plo de bom amigo, de bom homem público. Ubaldo Barém 
faz falta ao Mato Grosso do Sul. 

O Sr. Levy Dias-V. E·x~ me permite um aparte, Senador 
Rachid Saldanha Derzi? · · · - -

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Concedo o apar· 
te ao nobre Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias - Encontrava-me em meu gabinete, 
ouvindo a sessão do Senado, quando fui surpreendido pela 
notícia do desaparecimento do nosso querido amigo Ubaldo 
Barém. Levei um choque, porque, sinceramente, a última 
vez que estive com ele encontrei-o absolutamente bem de 
saúde, bem disposto e tranqüilo. Lamento a -perda de Ubaldo 
Barém, Senador Rachid Saldanha Derzi, e qUero cumprimen-

tá-lo pela oportunidade _desta homenagem·, porque -Ubaldo 
~arém era o representante melhor do homem do interior 
do nosso Brasil, extremamente since.ro, agressivamente pOsi
tivo, mas não conhecia os defeitos da fal~idade e os defeitos 
menores do caráter de um homem. Ele era extremamente 
sincero, positivo e leal a seus amigos e a seus companheiros. 
Quero, neste momento, deixar registrado, em meu nome, 
no de minha família e no de meus Companheiros da Bancada 
do_ PTB, a nossa total solidariedade ao seu pronunciamento 
e à famflia de Ubaldo Barém. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Muito grato a 
V. Ex\ nobre Senador Levy Dias. Por certo, Ubaldo Barém 
foi um bravo companheiro nosso, nunca fugiu da luta; sempre 
que dele precisáVamos estava ao nosso lado, dia e noite. Mui
tas vezes, caminhamos pelo Estado do Mato Grosso Sul lutan
do pelos nossos ideais, pelos nossos princípios. 

Foi um amigo da maior' lealdade. Eu admirava tanto as 
suas qualidades quanto os seus defeitos. Ubaldo Barém faz 
falta a Mato Grosso do Sul para continuar a dar o seu exemplo 
de bravura, de lealdade e de valentia para com seus amigos. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Com muito pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estamos ouvindo o 
pronunciamento de V. Er e b~m sentimos a sua emoção 
no momento em que expressa a sua linha de raciocínio,_atenta 
evidentemente ao seu coração. Nesta hora, quero prestar 
a minha solidariedade, não conhecendo bem as personagens 
do seu E~tado, porque sou de um. Estado bem distante. Sinto 
perfeitamente, ilo entanto, que V. Ex~ traz para o Senado 
Federal traços de uma personalida9e marcante e que muito 
lhe diz respe~o pelos laços de amizade e pelo valor da pessoa 
de quem fala. Por isso, estou solidário com V. Ex~, aoapartear, 
neste momento, a sua fala, nela pedindo que inclua também 
o meu sentimento. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Muito grato, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. V. EX' também é 
um bravo, como Ubaldo Barém, que tinha mais ou menos 
o- seu temperamento, a sua valentia, a sua coragem, a sua 
lealdade. Era um- homem qUe noS prOpOrcionava alegria em 
ser seu amigo, porque sabíamos que nunca iriã nós faltar 
na hora em que dele precisássemos. 

Realmente, é um exemplo que fica pãra o Mato Grosso 
do Sul, a bravura desse homem público, desse bravo compa
nheiro. Ele irá fazer falta ao nosso Estado. 

O Sr. Ruy Bacelar- Permite-me V.Ex~ um aparte? 

O SR. RACHID SALDANI:IA DERZI - Com prazer, 
nobre Senador Ru_y Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar -Senador Rachid Saldanha Derzi, 
no momento em que V.Ex~ reverencia a memória do saudoso 
Deputado_Ubaldo Barém, quero associar-me às homenagens 
prestadas ao insigne homem público. Tive o prazer de -Conhe
cê-lo e de me tornar seu amigo. Representante brilhante, 
primeiro do Estado de Mato _Qr_osso, depois do Estado de 
Mato Grosso dQ Sul; homem franco, amigo, leal; defensor 
intransigente dos interesses do. seu Estado e do seu povo; 
nada mais justo do que, nesta hora, se prestar esta homenagem 
àquele grande Deputado, sobretudo partindo de V.Er, seu 
grande amigo. Por- isso, associo-me às justas homenagens pr~s-



8708 . Quinta-feira 5 DIARIO D<TCONGRESSO NACIONAL (Seç_ão II) Novembro de 1992 

tadas por V.Er e pelos demais companheiros que já usaram 
da palavra, nesta tarde, no Senado Federal. Que esta s_olidarie
dade, prestada por V. Ex~ e, agora, por mim seja extensiva 
a sua esposa, filhos e a todos os seus familiares. Obrigado, 
Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Muito grató, . 
nobre Senador Ruy Bacelar. Ubaldo Barém era seu compa
nheiro, seu amigo, -seu admirador e estava sempre a seu 
lado quando V. Ex~ defendia seus pontos de vista. Nem sempre 
eu dava razão a V .Ex~, mas ele estava ali, como companheiro, 
dando apoio ao colega e amigo. Seí da sinceridade_das suas 
palavras e agradeço por essa homenagem àquele nosso bravo 
companheiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Rachid Saldanha Derzi, 
o Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de Secre
tário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo ....:...... Alfredo Campos -=.... Alxliír _Gabriel 

-Álvaro Pacheco- Beni V eras- Carlos De'Carli- Dario 
Pereira- Eva Bl:ij~- Flaviano Melo --dllilherme Palmeira 
-João França- Jonas Pinheiro - Juvêncio Dias- Lavoi
sier Maia - Levy Dias - Luiz Alberto - Marluce Pinto 
- Nabor Júnior- Onofre Quirian- Pedro Teixeira- Ro
nan Tito- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veias)- A Mesa associa-se 
aos Parlamentares do Mato Grosso do Sul e à família de 
Ubaldo Barém, nesta oportunidade em que ele é homena
geado por seus companheiros. 

Solicitamos aos Srs. Senadores que se encontram em seus 
gabinetes que venham ao plenário para votação de matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelos Sr. 19 Secre
tário. 

São lidos os seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 152, DE 1992, COMPLEMENTAR 

Estabelece proteção à relação de emprego contra 
despedida arbitrária, inclusive nos casos especiais em 
que é expressamente vedada, exceto por justa causa, 
determina as indenizações compensatórias e outros di
reitos, consoante o disposto no iniciso I do art. 7'~ da 
ConstituiçãO Federal. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1~ Os trabalh,adores urbanos e rurais não poderão 

ser despendidos arbitrariamente de seus cargos.efetivos sem 
que tenha ocorrido motivo de justa causa ou elevante moti
vação técnica ou de ordem económico-financeiro, devidamen
te comprovados. 

§ .19 Constituem justa cauSa para a resCisãO do contrato 
de trabalho pelo empregador a prática dos seguintes fatos 
ou a ocorrência das seguintes situações: · --- · 

a) ato de improbidade no emprego;-
b) condenação criminal, transitada em julgado, se não 

tiver havido suspensão da execução da pena; 
c) desídia no desempenho das funções; 

d) uso de tóxicos ou de álcool em serviço; 
e) indisciplina _e insubordinação após a aplicação infcial 

das penas de' advertência e de suspensão do trabalho; 
f) deslealdade para com a empresa, implicando em pre

juízo desta ou proveito para os concorrentes; 
g) abandono de emprego; 
h) inaptidão para o exercíciO da função à qual Jõi""Contra

tado, dentro do período de experiência, nunca superior a 
90 dias. 

§ 2<? Relevante motivo económico-financeiro é a neces
sidade de desativação parcial ou total do processo produtivo 
da empresa, para sua recuperação~ diante de eventualidade 
·do mercado consumidor ou por motivos de força maior que 
afetem diretamente a sua sobrevivência. 

Art. 2<? Ocorrendo a demiSsão, caberá ao ,empregador, 
se houver reclamação à Justiça trabalhista, comprovar a moti
vação dentre as mencionadas no artigo anterior. 

§ !<? Se comprovada a despedida arbitrária·, 9 empre
gado será reintegrado no emprego, com todas a~ vantagens 
legais e contratuais, inclusive o recebimento de salários do 
período de afastamento, corrigidos monetariamente e com 
juros de mora. 

§ 29 O juiz poderá .. conceder Ümin.3r de reintegração 
no emprego até decisão final no processo de reclamação traba
lhista que vise a tomar sem efeito a despedida arbitrária. 

Art. 3• Será facultado ao empregador manter a dispen
sa considerada arbitrária desde que conceda ao empregado 
indenização correspondente a seis meses de remuneração por 
ano de exercício efetivo ou fração igual a seis meses_, com 
base na maior remuneração que tenha recebido na empresa, 
após a devida correção monetária das referidas remunerações, 
sem prejuízo de outras indenizações a que tenha direito por 
qualquer diploma legal. . 

Art. 49 . Caracterizado relevante motivo técnico ou eco
nómico-financeiro que justifique a rescisão contratual, é asse
gurado a todo empregado o direito de receber indenização 
compensatória de três meses de remuneração por ano de servi
ço efetivo ou fração igual a seis meses, além de aviso prévio 

-··independente de quantitativos indenizatórias já previstos na 
CLT e em outros diplomas legais. 

§ 19 Em caso de extinção da empresa sem ocorrência 
de força maior ou caso fortuto, o empregado terá direito 
à idêntica indenização citada no caput deste artigo. 

§ 29 No primeiro ano de contrato, qualquer que tenha 
sido a sua duração após o período de experiência,· o traba
lhador receberá indenização correspondente a doze meses de 
efetivo exercício. · 

Art. 59 Não será considerada infração que motive justa 
causa a recusa do empregado em desempenhar trabalho insalu
bre ou perigoso sem que haja as necessárias medidas preven
tivas ou de proteção, de_car~ter individual e coletivo. 

Art. 69 Fica vedada a dispensa nos segufntes casos, 
exceto por justa causa, sendQÇ)brigatória a comprovação desta 
·através de Ínqué.rito administrativo realizado por comissão 
paritária de representantes dos empregados e do empregador 
acompanhado pela Justiça do Trabalho e representante sin
dical: 

I- de empregado que exerça, como efetivo ou suplente, 
cargo de direção sindical, inclusive os membros eleitos, efeti
vos e suplentes de comissão de saúde _ou de prevenção de 
acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano 
após o final de seu mandato; 
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II - da empregada gestante, desde a confirmação da 
gravidez até cinco meSes após o parto; 

III- do empregado que tenha sofrido acidente de traba
lho, que motive seu afastamento por mais de quinze dias, 
desde data do seu acidente até um ano após a sua reintegração 
no emprego. 

Parágrafo único. Comprovada a má-fé-do empregador, 
por não ter sido constatada a justa_ causa, fica este obrigado 
a pagar, em dobro, a indenização prevista no art. _3~. além 
da justa reintegração do trabalhador ao seu emprego. 

Art. 7" O contrato por prazo determinado poderá ter 
antecipado seu término pelo empregador, sendo que, neste 
caso, exceto por justa causa equipara-se à dispensa arbitrária, 
para todos os efeitos legais. 

Art. 8" Nos casos previstos por esta lei, o instrumento 
de rescisão ou recibo de quitação, só terá validade quando 
feito com assistência do respectivo sindicato ou pela ordem, 
perante autoridade do Ministério do Trabalho, representante 
do Ministério Público, Defensor Público ou JUiz de Paz, na 
falta ou impedimento dos que o antecederam. 

Art. 99 Esta_ lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogando-se as disposições em contráriO. 

Justificação 

O preSente prójeto vem regulamentar, como lei comple
mentar, o art. 7", inciso I, da República Federativa do Brasil, 
que garantiu aos trabalhadores a proteção contra a despedida 
arbitrária. 

O espíritO- do dispositivo constitucional é o de valorizar 
a relação de emprego, ipso facto, os recursos humanos do 
Pafs, tornando mais responsável um vínculo de suma impor
tância para o desenvolvimento sócio-económico da Nação e 
para a paz social, _Antes do advento da Constituição de 1988, 
a criação do FGTS, pela Lei n' 5.107, de 3-9-66, fez tábula 
rasa do vínculo empregatício, deixando ao alvedrio do empre
gador a dispensa sumária do empregado. 

Ora, tal prática trouxe abusos inaceitáveis e-, a longo 
prazo, prejuízos no investimento nos recursos humanos nacio
nais pelas empresas e desísteresse _do empregado no seu pró
prio aperfeiçoamento, uma vez que quaisquer das duas inicia
tivas tomar-se-iam despiciendas diante da possibilidade, sem
pre presente, da despedida sumária. 

A relação de_emprego não pode se constituir em obstáculo 
e cerceamento da liberdade do empregador de melhorar a 
tecnologia da sua empresa sua eficiência e eficácia, mas tam
pouco pode ser uma espada de Dâmocles perene sobre a 
cabeça dos empregados. Há que se encontrar um ·caminho 
justo que contemple os_ direitos de cada parte e faça de seus 
interesses não objetivos Conflitantes, inas em propósitos que 
se completem. 

Nos países do primeiro munQo, signatários da Convenção 
n" 158, da OIT, admite-se a despedida de empregados por 
motivos disciplinares, técnicos ou económicos, não se permi
tindo, outrossim, a dispensa arbitrária e a rotatividade extrema 
da mão-de-obra, que fragiliza o poder de barganha do traba
lhador e avilta o salário oferecido, pelo mero interesse de 
lucros maiores do patronato insensível. 

Atualmente, o trabalhador tem que se submeter passiva
mente ao comportamento caprichoso ou até indigno do empre
gador, sendo-lhe negado a defesa justa de um direito consa
grado em todas as latitudes do planeta. 

O texto deste p_rojeto de lei complementar visa, sobre
modo, restaurar a dignidade da relação de emprego, não cer
ceando o direito das partes, mas introduzindo a indenização 
compensatória que visa inibir o ato caprichoso- e abusivo, 
ainda que se flexibilizando nos casos de extrema incompati
bilidade, quando é preferível ao empregador pagar opcional
mente pesada indenização, do que reintegrar o empregado 
no _seu trabalh9. Por çmtro lado, o empregado recebe pecunia-
1.iil·inente a correspondência dil obrigação, facilitando-lhe a 
reinscerção no mercado de trabalho. 

De outra forma, direitoS inalienáveis e ínibricádos à rela
ção de emprego são assegurados ao trabalhador, asseguran
do-lhe justa indenízação nos casos de dispensa por relevantes 
motivos técnicos ou de ordem econômico-fiilariceira sObre
Vindos por força maíor, ou vedando a dispensa, exceto por 
justa causa, conforme definida no texto, nos casos expeciais 
citados. 

Seria fastidioso expeil.der considerações maiores sobre 
todos os aspectos contemplados pelo projeto de lei comple
mentar, que de outra forma podem ser facilmente apreendidos 
pela acurácia dos nobres parlamentares quando da leitura 
do texto. _ _ 

Sala das Sessões, 4 de noVembro de 19Q2. - Senador 
Mareio Lacerda. -

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL 

Art. 7'~ São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

I -relação de emprego protegida contra despedida arbi
trária ou sêiil jUSta- Causa; nos termoS de lei complementar, 
que preverá indenização compensatória, dentre outros direi
tos; - ------

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

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 153, DE 1992 

Altera do art. 7" da Lei n~ 8.162, de 8 de janeiro 
de 1991, para permitir que o tempo de serviço púbUco 
federal, prestado pelos servidores celetistas que passa
ram ao regime da Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, seja contado também para fins de anuênio, 
incorporação de-"quintos'' e licença-prêmio por assidui
dade_ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O art. 7' da Lein' 8.162; de 8 de janeiro de 
1991, revogados seus incisos I, II e III e parágrafo único, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 79 São considerados extintos, a partir de 12 
de dezembro de 1990, os contratos individuais de traba
lho dos scnJid.Yres que passaram ao regime jurídico . 
instituído pela Lei n' 8.112 de 1990, ficando-lhe assegu
rada a contagem de tempo anterior de serviço público 
federal para todos os fins~" 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 39 _ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O disposto nos incisos I, II e III do açt. _79 da Lei _n9 

8.162, de 8 de janeiro de 1991, gerou uma situação curiosa 
e que pode ser considerada discriminatória em relação à conta
gem de tempo de serviço público federal dos servidores cele
tistas que, em 12 de dezembro de 1990, passaram a integrar 
o regime jurídico único instituído pela Lei n9 8.112, de 11 
de dezembro de 1990., e- daqueles que em qualquer outra 
época passaram ou vieram a ser submetidos ao mesmo regime 
de trabalho. 

Estabelece a Lei n~ 8.112/90, em regra, o tempo de serviço 
público, inclusive o prestado às Forças Ar_madas, é _cop.tado 
para todos os efeitos- art. 100. Contudo, a Lei n.,.. 8.162191, 
referindo-se especificamente aos servidores civis federais que 
tiveram seus contratos de trabalho extintos em 12 de dezembro 
de 1990 e que passaram ao regime estatuário na mesma data, 
determina que o tempo de serviço destes ~ão é computado 
para fins de anuênio, incorporação de "quitl.tos'~ e lic_ença
prêmio por assiduidade- art. 7.,.., inc~sos I,II e III. 

Da coexistência dessas duas normas legais, resulta, hoje, 
urna situação inusitada: urna parcela de servidores pode con
tar, para todos os fins, o -tempo de serviço público federal, 
prestado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
ao passo que outros não podem f~~-lo par~ efei~9s d~ anuê
nio, "quintos" e licença-prêmio, embora estejam todos subme
tidos a um único regime jUrfdicO qual seja o da Lei n.,.. 8.112, 
de 1990. · · . . 

O presente Projeto de Lei procura corrigir tal-distorção, 
propondo que o tempo de serviço público federal, prestado 
pelos servidores celetistas incluídos em 12-12-90 no Regime 
Jurídico Único instituído pela Lei n.,.. 8.112/90, seja, igual
mente, considerado para todos os fins, inclusive para anuên
cia, "quintos" e licença-prêmio, a exemplo do que já ocorre 
com o tempo de serviço celetista dos servidores admitidos 
no regime estatuário em qualquer data diferente de 12-12-90. 

Diante das razões expostas e na busca da aplicação da: 
princípio constituciOilal de que todos são iguais perante a 
lei, esperamos contar com o apoio de nossos pares para a 
aprovação da presente proposição. -

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1992. - Senadora 
Marluce Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Pú
blicos Civis da União, das autarquias e das fundações 
públieas federais. 

LEI N' 8.162, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, 
proventos e deouUs retribuJções do servidores civis e 
a fixação dos soldos dos militares do Poder Executivo, 
na Administração direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

• 0 • 0 0 • 0 , • •~" • ~, • • ~••••~•4• •• ..... • • •""• •• n•• • • .-. • • • • • • • -. •• •• • • • • • •-• • •• • •-

Art. 7.,.. São considerados extintos, a partir de 12 de 
dezembro de 1990, os contratos individuâis de trabalho dos 

servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela 
Lei n"' 8.112, de 1990 ficando-lhe assegurado a contagem de 
tempo anterior de serviço público federal para todos os fins, 
e'xceto: 

I -anuênio; 
II - incorporação da gratificação de que trata o art. 

62 da citada lei; 
III -licença-prêmio por assíduidade. 
Parágrafo único. No caso do inciso III, o tempo anterior 

de serviço será contado para efeito· da aplicação do disposto 
no artigo 5.,.. 

(À Comissão de ConstitÚiçllo, JustiÇa- e CiiltidtiiliQ 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) --Os projetas 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' 789, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 255, inciso ll, número 12 

do Regimento Interno que além do despacho inicial constante 
do Projeto de Lei do Senado n9 43/92, de autoria da Senadora 
Marluce Pinto; seja ouvida também a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, por envofver princípios constitu
donais atinentes à isonomia e à livre iniciativa que demanda 
o pronunciamento da referida Comissão. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1992. - Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -O requerimento 
lido será publicado e incluído na Ordem do Dia, posterior-
mente. - - : -- = - ____ o-- - - - _o_ 

A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, 
'às 19h, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada 
à apreciação de medidas provisórias e de projeto de lei do 
Congresso Nacional. 

o SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do. art. 
64, § 2~', da Constituição Federal, combinado com o 
art. 375, inciso V!II, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão 
à Jet - Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Te
resina, Estado do Piauí, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plená
rio, Relator: Senador Bello Parga. 
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O Sr. Almir Gabriel - Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. ALMm GABRIEL (PSDB-PA. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, pela 
Liderança do PSDB, gostaria de colocar um problema que 
tem sido, sistematicamente, apontado pelo Senador Jutahy 
Magalhães. Vamos votar o Projeto de Decreto Legislativo 
n"? 73/92 que trata da contesSã6 de serviço- de rádiodifusão 
sonora para a cidade de Teresina -a Rádio Difusão Ltda. 

A posição do_ Senador J~tahy Magalhães, bastante conhe
cida, é a de que só devemos fazer as análises correspondentes 
a essas concessões após o exame por via do Conselho de 
CoiD.unicação Social. Em face disso e em solidariedade ao 
Senador J utahy Magalhães que, infelizmente, não se encontra 
presente -está fora do Distrito Federal, realizando atividades 
pertinentes a sua função - 0 desde logo, queremos dizer que 
votaremos contra e que solicitaremos a verificação de quorum. 

Quero dizer, também, que, para a tal verificação já 
contamos com o apoiamento das Senadoras Júnia Marise e 
Eva Blay e dos Senadores Nelson Wedekin, José Paulo Bisol, 
Esperidião Amin e Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Pois não. Vamos 
colocar a matéria em votação e depois poderá ser solicitada 
a verificaÇão de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 

O Sr. Almir Gabriel - Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum, com _p_ apoiamento a que já me- referi ánterior
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Será feita a verifi
cação solicitada pelo nobre Senador. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
A votação será feita pelo processo eletrônico. 

Os Srs. Senadores__já podem votar. 
Solicito aos _Srs_, _ S_e_nadores que se encontram em seus 

gabinetes que venham ao plenário, para que se proceda à 
votação nominal. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES: 

Affonso Cain3rgo 
Álvaro Pacheco __ _ 
Amir Lando 
Bello Parga 
César Dias 
Eva Blay 
Humberto Lucena 
João Calmon 
João França 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaca 
Júnia Marise 
LevyDias 
Lucídio Portella 

Marco Maciel 
Onofre Quinall 
Ronaldo Aragão 
Valmir Campelo 

VOTAM "NÃO" OS SENHORES SENADORES: 

Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 
Esperidião Amin 
Magno Bacelar 
Nelson Wedekin 
José Paulo Bisol 
Wilson Martins. 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OSSENHORES SENADO
RES: 

Epitácio Cafeteira 
Ruy Bacelar 

SIM 19 
ABSTENÇÃO 2 
NÃO 7 
TOTAL 28 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Votaram SIM 19 
Srs. Senadores; e NÃO 7. 

Houve duas abstenções. 
Total de votos: 28 
Não houve quorum. 
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos, 

acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores 
ao plenário. 

Está suspensa a-sessão. _ ___ __ _ __ 
--(Suspensa às 16h8min, a sessão é reaberta às 16h16 

min.) 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) ~Está reaberta. a 
sessão. 

Solicito aos Srs. Senadores que se e"nconiram nos gabi
netes_ que venham ao plenário, para que possamos pôr em 
votação, novamente, o Projeto de Decreto Legislativo n~ 
73, de 1992. 

Solicito aos S~. Senadores que ocupem os seus lugareS, 
porque a votação será nominal. 

Vai-se proceder à nova verificação. 
Os Srs. Senadores já podetn votar. (Pausa.) 
Como vota o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) - Sr. Presidente, 
a exemplo do que ternos_ feito sempre, votaremos "Sim''. 

Peço aos colegas do PFL que, se possível, se não tiverem 
nenhum compromisso, acompanhem aqUilo que habitualmen
te temos feito, aprovando o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Como vota o Lfder 
do PTB? 

O SR. JONAS PINHEmO (PTB-AP) -Sr. Presidente, 
o PTB vota "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Como yota o Líder 
doPMDB? ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Sr. Presidente, 
coerente com a sua posição originâl, o PMDB continua reco-
mendando o votQ "Sim". -
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)~ Como vota o Líder 
do PSDB? 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSD B-PA) -Sr. Presidente, 
o PSDB recomenda o voto -~·Não''. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Lembro aos Sena
dores que pediram verificação de quorum que devem votar. 
Do contrário, será anulado o pedidO. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES: 

Affonso Camargo 
Álvaro Pacheco 
Arnir Lando 
Bello Parga 
César Dias 
Dário Pereira 
E leio Álvares 
Humberto Lucena 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João França 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
Júlio Campos 
J únia Marise 
Levy Dias-
Lucídio Portella 
Marco Maciel 
Nelson Carneiro 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Raimundo Lira 
Valmir 'Campelo 
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SENHORES SENADORES.-· 

Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Esperidião Amin 
José Richa 
Magno Bacelar 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Ronaldo Aragão 
Teotonio Vilela. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENHOR SENADOR 

Ru y Bacelar. 

2• Votação 

SIM 25 
ABSTENÇÃO 
NÃO 10 
TOTAL 36 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Votaram SIM 25 
Srs. Senadores; e NÃ0-10. --

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 36. 
NãO-há núinei"o~ A votação fica adiada. 
As matérias cOnstantes da Ordem do Dia, em fase de 

votação, ficam adiadas. 
São as seguintes as matérias adiadas: 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 

29 , do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciSO 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato- que outorga permissão à Rádio A Voz de 

-.são Pedro Ltda,para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 75, DE 1992 
- (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 

2'~, da Constituição, combinado com o art. 375, inciso VIII, 
do Re~ento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de _Decreto Legis~ 
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na Cídãde- de Muzambinho,_ Estado 
de Minas Gerilis, tendo 

·. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N'77, DE 1992 
___ (Em regime de urgênci~~_noStermos do an: 336, c, do 

Regimento Interno) -- _ - -
Votação, em turno único, doProjeto de Lei da Câmara 

11" 77, de 1992 (n' 3.183/92, na Casa de origem), que dispõe 
sobre destinação das quotas de fundos ao portador e aos títulos 
ou aplicações de renda ao portador ou nominativos-endos
sáveis mencionados no caput do art. 3~> da Lei n"' 8.021, de 
!2 de abril de 1990, atualmente à disposição do Banco Central 
do Brasil, nos tennos de § 29 do (l_rt. 7"' e do caput do art. 
9' da Lei n' 8.02.4, de 12 de abril de 1990, tendo, 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Pedro Teixeira. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 41, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termOS do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 41, de 1992 (n' 2.622192, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
iiitema do Tribunal Regional do Trabalho da 1 ~ Região, com 
sede no Rio de Janeiro-RJ, e dá ou~r?S providências, tendo 
Pareceres 
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da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n9 313, de 1992, favorável ao Projeto, com emenda que _apre
senta de n9 1-CCJ; 

de Plenário, Relator: Senador Lucídio Poo_r:tell_a, favorável 
à Emenda de Plenário, com s_ubemenda que apresenta. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 43, DE 1992 
(Ein regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interpo) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~:Para 

n• 43, de 1992 (n• 2.624/92,cna Casa~ de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do- Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4• Região, com sede em ~orto Alegre-RS, e 4á _outras 
providências, tendo _ 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Luis Alberto, favoráve_l ao Projeto, com duas emendas que 
apresenta. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

w 44, bE rim .. 
(Em regime de urgência, nos termos d_o a_rt_,_ 336,- c, do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_ Câma"ra 

n• 44, de 1992 (n• 2.625/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
das~ Região, com_ sede em Salva9or-BA, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER DE PLENÁRIO, Relator: Senador Pedro 
Teixeira, fãvorável-ao Projeto e à Emendª'. 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 45, DE 1992 .. . . 
(Em regime de urgência, noS termos do art._. 336, c;-do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno únioo,-do Projeto de Lei_da Çâmara 

n, 45, de 1992 (n' 2.626/92, na Casa.de origem), de iniCiativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização int~_~n.a do Tribunal Regimial do Trabalho 
da 9• Região, com sede em Curitibá-PR, e dá outra_S PrOvidên
cias, tendo Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena-
dor Luis Alberto: . . . . . · 

1' pronunciamento: favorável ao Projeto;_ _ __ 
2~ pronunciamento: favorável à Emenda de Plç11_ário. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 48, DE 1992 . ~· ~ 

(Em regime -.de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) · -

Votação, em turno únicO;-do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 48, de 1992 (n9"2.630/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior. do Trabalho, que a:ttera a coffij)osição 
e a organizaÇão interna do Tribunal Regiomil do Trabalho 
da 3• Região, com sede em Belo Horizonte-MO, e dá outras 
providências, tendo Pareceres 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,- sob 
n~ 312, de 1992, favorável ao Projeto. 

de PlenáriO, Relator: Senador Jos3.phat Marinho, favorá
vel à Emenda de Plenário. 

-lO-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 318, DE 1991 COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n9 318, -de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau
r(<?io ÇErrêa, que detennina os· casos em que as forças estran
geiras pOssam transitar pelo territóriO nacional o~ nele perma-

-_necer temporariamente, mediante permissão do Presidente 
da República, independente da autori:taçâo do Congresso Na
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n•285, de 1992, da Comissão . 
De Relações Exteriores e DefeSa NaciOnàl, favOráVel ao 

Projeto com Emendas que apresenta "de n9s 1 a 3-CRE, e 
voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

-H-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N'77,Í>E 1992 
(Incluído em Ordem do Dia rioS termOS do art. 172, 

I~ do Regimento Interno) 
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado 

_ _n9 _77_ ,_de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin e 
outros Senhores Senadores, que_ altera o caput do art. 49 da 
Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispóe sobre a 
concessão de subvenção económica rtas ·operaç6es de crédito 
rural, tendo _ - ' 
.... PARECER DE PLENÁRIO, Relator: Senador Nabor 
Júnior, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta. 

-12-
REQUERIMENTO N' 733, DE 1992 

-votação, em turno único, do Requerimento n9 733, de 
1992, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara 
n' 47, de 1992 (n•2.628/92, na Casa de origem), de iniciativa 
4~-'!'~_bunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a orgariizaÇão interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12• Região, com sede em Florianópolis-SC, e dá outras 
providências. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESID~NTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
a V.Ex• · 

. O SlLAFFONSO CAMARGO (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orado_r.) St:~ Presidente, quero no~amente 
trazer a minha preocupação e transferi-la aos_ Líderes dos 
Partidos e, também, hoje_, ao Líde_r do Gov~mo, Se~1.ador 
Pedro Simon, com relação à f~lta de comparecimento àS nossa 
~-es~ões para viabili~ar as Votações. 

Sr. Presidente, faz trinta dias que retornei ao Senado. 
-E a Iião· ser aquela proposta de emenda do Senador Epitácio 
Cafeteii-a, que.foi colocada em boa-hora, até para possibilitar 
a votação da Emenda dos Vereadores -que acabou sendo 
rejeitada porque haviam, exatamente, 49 votos-, não conse
guimos Võtã.r qUalquer matéria no Senado. Por outro lado, 
apesaf do esforço e da preocupação, que percebi porque foi 
pública, do Presidente Mauro Benevides, tanto o projeto dos 
põrtõs Conló" o projeto das concessões e o das licitações de 
o~ras públicas continuam no mesmo lugar. 
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fizesse, em decorrência desse problema concreto de faita de 
presença para votação, uma reunião das lideniriÇ-as para se 
combinar uma maneira de todos estarem presentes. Por exem
plo, se definíssemos que quarta-feira é dia de votação, nin
guém assumiria compromisso nesse dia à tarõ.e, e tráíamos 
todo_s os Senadores presentes. Segundo o Regimento - que 
segmmos -vota-se nas terças, quartas e quintas-feiras. Po
rém alguns Senadores faltam na terça, outros na quarta- e 
outros na quinta e aCabamq~ l}ãú votando em nenhum desses 
dias. Entâo, acredito que a Mesa deveria ~ornar alguma provi
dência para sairmos dessa quase letargia que existe hoje, quan
do parece que tudo está paralisado. 

Esta é a minha proposta. 
Pedi a palavra pela ordem no sentido de colaborar para 

uma dinâmica mais eficaz do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Fazemos nossas 
as palavras do Senador Affonso Camargo. 

Passa-se à apreciação do Item 13: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N' 33, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n' 33, de 1992 (n' 3.759/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e 
dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, favorável ao Projeto, com emendas de n9s 
1 a 3 que apresenta. . . 

Em discussão o projeto e o substítutivo, em tUrno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)-:- Sr. Presidente e Srs. Senado_res, costu
mamos repetir a cada momento que esta é a Casa da Federa
ção. Mas estamos esquecendo o sentido federativo nas nossas 
deliberações. - - -

Ainda, recentemente, recebi dois apelos. Um no sentido 
de criannos uma comissão parlamentar de inquérito para e_xa
minar as conseqüências ou as causas do arra-stão que marcou, 
em determinado instante, as praias do Rio de Janeiro. Depois 
recebi um outro apelo, vindo do Espírito Santo! para que 
propusesse uma comissão parlamentar de inquéfítõ-para punir 
os deputados que fixaram os seus subsídios em 59 milhões 
de cruzeiros. 

Ora, estamos nos convertendo numa corregedoria de tudo_ 
o que acontece no País. Exemplo disso_- e chegou a hora 
de fazer o meu mea culpa, eu também tenho colaborado nesse 
erro- é que recentemente o nobre Senador Esperidião Amin, 
em face dos acontecimentos que marcaram tragicamente a 
invasão da Casa de Detenção de São Paulo, reque!eu uma 
comissão parlamentar de inquérito, que subscrevi, para que 
se apurassem os fatos e se revisse o sistema penitenCiário 
brasileiro. 

Venfio a esta tribuna fazer minha confissão: eu errei! 
. Nem o Senado nem a Câmara Federal têm competência para 

examinar as causas nem os fatos que -mar~;:;aram aquele__trágico 
acontedrriento. O que noS cabe apenas, rio requerimento 
do nobre Senador Esperidião Amin, _é _e_xaminar o sist~.ma 
penítenciário nacionaJ, propor soluçoes Para o sistem_a peni-
tenciário nacional. -

Aliás; isso não -é li'ovidade. Fui-estudar a e~tensão das 
comissões de inqu~rito e· encontrei, em Carlos Max~ili:irio, 
ao examinar a Constituição de 1946, este ensinamento-, basea-
do na lição de vários juristas alienfgenas: · 

"Entretanto como o Parlamento não pode confiar 
a uma entidade mais poderes do que ele tem, a compe
tência das comissões de inquérito não abrange senão 
assuntos da esfera de ação e vigilância do Congresso; 
não se estende, por exemplo, a processos criminais 
ou a litígios judiciários; ... " 

E continua, com a habitual clareza: 
" ... nem as matériaS cujo estudo e solução. hlçum

bern aos poderes regionais ou municipais." 
Esta é a Federação. Somos a Casa da Federação. 
O requerimento que eu próprio subscrevi vai além do 

razoável, não pode ser aceito pela Mesa naquela parte que 
manda investigar o que ocorreu na Casa ·de Detenção de São 
Paulo. O que nos cabe é a segunda parte, é estudar o sistema 
penitenciário brasileiro, criticá-lo e sugerir as medidas que 
sejam necessárias. Não podemos mandar chamar aqui o solda
do que invadiu a penitenciária, nem o- tenente-: para saber 
por que invadiu ou quem mandou invadir. Isso é da compe
tência de São Paulo! Por isso mesmo é qUe na Assembléia 
Legislativa de São Paulo há uma comissão e~pecial de inqué

-_rito para examinar o p:ioblema. Sob pena de aqui nos conver
termos -como disse - em uma corregedoria nacional, tudo 
que acontecer em todos os Estados do Brasil varrias ter de 
examinar e, para tail.to, criar novas comissões de inquéríto, 
multiplicá-las. 

Esta é a Casa- da Federação. É em nome da Fedei'ação 
que falo neste instante. Temos de restri~gir as ~Cimis~õeS de 
inquérito aOs problemas nacionais-~ àqueles que diz~_n:t respeito 
à nossa competência, e não invadil' a competência dos Estados, 
que têm Poder Legislativo, Executivo· e JudiciáriO. -

$r. Presi9ente_, minha intervenção é para chamar a· aten
Ção desta Casa e confessar nieu próprio pecado de haver, 
no primeiro iilstante, emoCionado cÕril oS áCóntecinié:ntOs -de 

·São Paulo, subscrito o pedido de comissão de inquérito do 
nobre Senador Esperidião Amin. · _ . 

Eu poderia ter retirado minha assinatura antes da publi
cação_._ mas não quis fazê-lo, porque queria, neste momento, 
cotifessar meu pecado.~Eu também errei, mas de agora em 
diant~ espero_ que o Senado não repita o erro e se restrinja 
apenas àquelas matérias que são do âmbito da sua compe-
tência, do âmbito nacional. . _ __ 

Por que não criamos uma comissão 4e inquérito para 
_ investigar a morte do Senador . O lavo Pires? Por que não 

criamos uma comissão eSpecial para ver o que aconteceu, 
para assegurar o respeito à memória daquele colega? 

Nós não podemos ser a Coiieg~~oria Nacional. . . 
DeixO aqui, Sr. Presidente, a minha confissão: errei, mas 

quero que meu erro não se reproduza e que o Cong_rc::sso 
Nacional, pela sua PresidênGia, restrinja ·aos limites exatos, 
justos, constituciomiis o requeriffiento de criaÇã~ âe u~a co
missão parlamentar de inquérito sobre os trist~s acontecimen
tos ocorridos na Casa de De~enção de São Paulo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sf. Presidente . 
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O SR. PRESIDENTE (Bení V eras)- Concedo a palavra notados entre os ríos Abaeté, Indaiá e Borrachudos, afluentes 
à nobre Senadora Júnia Marise. da_margem esquerda. 

ASRA.JÚNIAMARISE(PRN-MG. Pronunci:ioseguin- É exatamente nessa região, fora dos limites do parque 
te discurso. Sem revisão da oradora.)_ Sr. Presidente. Srs. florestal, com uma área total de 35 mil hectares, que o rio 
Senadores, esto_u aqui com uma edição da revista IstoÉ, que Doce não tem mais matas e como conseqüência, nos últimOs 
mostra um retrato da cidade de ltabira, famosa não só em 20 anos, a· sua profundidade média foi reduzida de 3 metros 
Minas Gerais, mas em todo o Brasil e até no exteríÇ)r! porque pata 90 centímetros. 
além de ser tradicionalmente uma cidade rica em minério A nossa preocupação é mostrar ao Presidente Itamar 
de ferro, é também a cidade que sedia a Coinpanhia Vale Franco o estágio de deterioração ambiental do nosso Estado, 
d_o_Rio _Doce. _ _ _ sacrificado pela extração de minério, que, como a citada maté-

Esta edição mostra, exatamente~ ·as piéoC-upii;ões ·que ria publicada pela revista IstoÉ ressalta muito bem, já tem 
unem hoje todos os mineiros, mas principalmente 0 povo data para acabar sem que as autoridades, durante todos esses 
de Itabira e os_ trabalhadores da Companhia Vale do Rio anos, tenham procurado exercer seu papel fiscalizador, visan-
Doce4 Estamos aqui para trazer a nossa preocupação e Sobre- do sobretudo à preservação da qualidade de vida das popula-
tudo o _nosso apelo ao _Governo do Pr~sidente Itamar Fra_nco, ções urbana_s e rurais, 

h b · 6 · 1 Co Itabt"ra, terra de Carlos Drummond de Andrade, é o retra-que con ece tão em a h1st _na dC tabira, da _mpanhia 
Vale do Rio Doce e as preocupações de tOda populaçãO daque- to das dificuldades por que passa a população daquela cidade, 
la região, que não fará ouVidos de mercador ante esta reali- ameaçada pela irresponsabilidade dos que não têm compro-
dade. misso com a preservação ambiental e até afetam a ordem 

institucional. E preciso haver o cumprimento da legislação 
Espero que, através das manifestações surgidas na im- hoje existente no País, mas que, paraaqueles que estão propi-

prensa diária d~ nosso E&tado e_a~~ mesmo, agora, destacada ciando a devastação e~ extraçãÕ do rriinérlo, a lei ainda está 
na revista IstoE, possamos encontrar uma solução que nos no papel. · - - · -· -
proporcione- mecanismos efiCTélltes que venham ao encontro São essas as nossas palavras, Sr. Presidente, e o nosso 
das necessidades reais daquela gente. __ testemunho das preocupações, dos anseios e das dificuldades 

O recente relatório elã.bor~do pelo- Departamento de Re- por que passa hoje toda a Região de Itabira, por meio ·dos 
cursos_ Hídricos registra que as_l4 bacias hidrográficas_nado- movimentos ecológicos, da defesa do ambiente e, sobretudo, 
nais com nascentes em Minas Gerais e as_ 69 bacias hidrográ- .da defesa_ dos interesses do nosSo Municlftio. 
ficas estaduais estão hoje seriartic~t~ _c-q_lri_P!~riiet1d3.S. O gran- · ~ra o _que tinha a diZer, Sr. ~residerite. (Muito-bem!) 
de malefíciO causado aos rios pelos projetas de irrigação é 0 SR. JÚLIO CAMPOS_ Sr. Presidente, peço a palavra 
a eliminação -das ITlãfas ciliares, problema existente desde a 
década de 1970, com o Lançamento do programa Provarzea. para uma breve comunicação. 

Demincia, ainda, esse relatório que o açorearnento -dos O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
· rios é Causado pela retirada indiScriminada da veg_etação, além a V.Ex~ 
da agressividade da atividade mineradora, que explora as ser- 0 SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para uma breve comu-
ras onde locali;zam-se quase todas as_ na~ç!,!ntes, provocando nicação._ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. a morte dos rios mineiros a partir das cabeceiras. 

0 Estado de Minas Gerais pode ser considerado um gran- e Srs. Senadores, re_alizou-se no dia 30 último, sexta-feira 
passada, em Cuiabá, mais uma audiência pública da Comissão de resetvat_ó~io de água brasileira, pois nascem ali, à exceção 

da Amazónia, todas as grandes bacias hidrográficas do País. Mista do Congresso Nacional sobre Desequilíbrio Jnter-Re-
gional Brasileiro. Esta Comissão teve a presença, na sua coarSegundo Jevant.am~nto tf<ali~~qo pelo Instituto Brasileiro de --- denação do encontro de Mato __ Grosso e do Centro-Oeste, 

Geografia e EStatfslicã (IBGE), as 14 bacias hidrogiáffcas do Senador Beni Veras, deste Senador, como, tambéii)., dos 
federais atendem a 2 milhõ_es e 400 mil estabeleciment.os agro--·- Senadores Márcio Lacerda, Louremberg Nunes Rocha, Ra-
pecuários do Nordeste, os quais atingem-- tiriia área total de chid Saldanha Derzi, Wilson Martins, Onofre Quinan, Lavoi-
88 niilhões de hectares. · sier Maia, além de empresários, professores, parlamentares 

Apesar de tudo isso, da grande extensão territorial banha- e representantes dos GoVernos de Goiás, Mato Grosso e Mato 
da pelos rios que formarri as bacias hidrografias com nascentes Grosso do Sul, bem como representantes de toda a Regiâó 
em Minas Gerais e de produtos que se utilizam de suas águas, Centro-Oeste. O_encontro contou com a presença do Gover-
o geren"Cianiento dos mananciais não é feito potque inexiste Dador de Mato Grosso, Jaime Canipos, que destac_o_u_a potenM 

·refie de estações hidroinetereológicas. cialidade da região e o programa Prodeag:ro, que vem sendo 
Diante da preCariedade das m_edidas tomad_as para a executado pelo GOverno EStadual, com apoio do Banco Mun-

salvação dos rios mineiros, é preciso que o Governo _Federal dial. 
'determine providências antes que seja tarde demais, porque Na oportunidade, também, o Senador Beni V eras, que 
a· natureza jamais perdoa as agressões que contra ela são presidiu essa Comissão, fez uma avaliação das desigualdades 
perpetradas. _ _ regionais do Brasil e apresentou uma agenda de trabalho para 

Sr. Presidente, a sitUação, hoje, existente na cidade de o Centro-Oeste, compreendendo as ações nos campos tecnoló-
Itabira é o resultado da devastação desenfreada dos minérios ____ gjco, il}du_~trial, de infra-estrutura, integração económica e. 
em nosso Estado, sem que haja qualquer fiscalização por parte- desenvolvimento· institucional. Vários palestrantes tiveram 
das aútotidades competentes. p~rtic:ipação ativa, como também um amplo debate popular. 

Entre os dados que dispomos c dos levantamentos que O encontro foi dos mais proveitosos. A nossa Região 
fiz.emos para melhor compreensão deste assunto~ __ queremos, Centro-Oeste moStrou a sua potencialidade, a sua possibi-
ainda, ressaltar a degradação ambiental na baCia do rio São lidade de contribuir m_uito m<,~.is paTa o desenVolvimento brasi-

. Francisco, ou seja, 6 aparecimento de focos de desertificação leiro, as-necessic:Jades de recursos que a Regíão CentrO-Oe~te 
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precisa para as suas obras de infra-estrutura e para melhor 
cumprir o seu papel de mola mestra do desenvolvimento nacio
nal. 

Naquela oportunidade apresentamos aos Senadores pre
sentes ao encontro da Comissão Mista do Congresso Nacional 
sobre o Desequilibrio Inter-regional Brasileiro, a declaração 
de Cuiabá, documento este que irá expor ao povo brasileiro 
e às autoridades de nosso_ País, o que foi aquele _encontro 
em Mato Grosso, quais os 3ssuntos que- foram discutidos e 
quais as soluções previstas para os-problemas da nossa Região. 

O Sr. Wilson Martins_:_ Permite-me V.Er uni aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS _::Pois não, com muita honra. 

O Sr. Wilson Martins- Senado i Júlio Campos, o encon~ 
tro de Cuiabá realizou~se na Capital de V.E~. Podemos 
deplorar, neste ano de 1992, em plena recessão econômica, 
as graves dificuldades que acontecem no progresso_ de 11ossos 
Estados, no Centro~ Oeste, de um modo_ geral, em Mato Gro-s
so e cm Mato Grosso do Sul. POdeuiõs, agora, re'-:e_r ftquele 
período em que fomos governadores, V.Ex~ do Mato Grosso 
e eu do Mato Grosso do Sul, quando com recursos abundantes 
podíamos construir usinas elétricas, estradas de rodagem, abrir 
fronteiras econômicas e dar emprego em massa a nossa popula
ção. Naquele período tínhamos, realmente, um crescimento 
apreciável do nosso Produto Interno Bruto Naçi~nal e a nossa 
participação era bem maior do que a de hoje. Louvamos 
os trabalhos desenvolvidos em Cuiabá, que foram de grande 
monta, como também o desempenho do Presidente Beni V e
ras, a sua palestra nas demais regiões do País foi magistral. 
A comissão tem sido conduzida com raro descortino por S.Ex~. 
São enfoques que tem por escopo fazer com que as regiões 
mais atrasadas no nosso País recebam, afinal, depois de apre
sentados os últimos trabalhos, feitos oS úllimos depoimentos, 
que essas regiões recebam recursos e possam ter o impulso 
necessário para o nosso desenvolvimento. Precisamos sair da 
modorra em que nos encontramos na Região- Centro-Oeste 
e em todo o País. Particularmente, gostaríamos de cumpri
mentar V.Ex~ e o nobre Governador do Mato Grosso, Jaime 
Campos, que nos criaram todas as condições para que o encon
tro decorresse da melhor maneira pos-sível e as gentilezas com 
que fomos cumulados por V .Ex• e pelo nobre Governador 
do Estado de Mato Grosso.-Muito obrigado, Senador Júlio 
Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito.obrigado. Incorporo 
com muita honra o aparte de V_Ex~ ao nosso pequeno pronun
ciamento. Esse docuinento, "Declaração de Cuiabá", que será 
assinado por todos os Senadores do Centro-Oeste e pelos 
membros da ComiSsão Místa do Congresso Nacional que estu
dou o desequilíbrio inter-regional brasileiro, estará registrado, 
não só nos Anais do Senado e do Congresso Nacional, como 
também será entregue âs autoridades do Governo Federal, 
em especial, a~ Ministro da Integração e do Desenvolvimento 
Regional, aos Ministros das áreas técnicas e da área económica 
do Governo e também a Sua Excelência o Presidente em 
exercício, Itamar Franco. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite um aparte, Senador Júlio 
Campos? · 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Concedo o aparte, com muita 
honra, Senador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel -Senador Júlio Campos, aprecio 
e louvo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Senador 

Beni Veras e pelos demais componentes da Comissão qu·e 
trata das desigualdades regionais. É um trabalho obstinado, 
difícil, que reconhecemos cheio de asperezas, cujo resultado 
tenho dúvida de que atinja aquilo que realmente todos nós 
desejamos, que é a redução das desigualdades sociais e das 
desigualdades regionais existentes ilo_ Brasil. Tenho dúvidas, 
não porque não confie nas pessoas que estejam envolvidas 
no ·problema, mas porque o Brasil convive hoje com uma 
ausência de um projeto global da Nação brasileira. Na medida 
em que os partidos, as elites dominantes ou as elites dominadas 
não são capazes de formular um projeto para a Nação brasi
leira, nós sentimos que os governos que refle~em uma ou 
outra elite, acabam não elaborando um projeto de médio 
e longo prazo. Em função disso, cada qual governa "tapando 
buracos" ,como se tem dito com freqüência. Lastimavelmente, 
o Brasil não reconheceu que nesta época pior do seu desenvol~ 
vimento é a que mais necessita de planejamento. Temos feito 
exatamente o contrário. No momento em que temos dificul
dades extraordinárias, desprezamos qualquer conceito de pla
nejamento. Então, é dentro disso que eu queria colocar uma 
preOcupação que me parece da maior importância: as nossas 
desigualdades sociais e as nossas desigualdades regionais. Na 
prática, é a velha história da briga da pobreza e miséria contra 
a riqueza ou a concentração da renda. 

Na prática, o qu_e vejo é que todos os mecanismos de 
incentivos fiscais, embora -sejam desejáveis e constituam um 
auxílio, na verdade são paliatiVos em relação ao que neces
sitam o Centro-Oeste, a Amazônia e o Nordeste.- Eu diria 
que, num certo sentido, somos até felizes por estar o Brasil 
no que se chamª_ capitalismo tardio; felizes, na medida em 
que, comparando coin outros países que já chegaram a um 
desenvolvimento maior, mas que perderam os seus recursos 
naturais, estamos num desenvolvimento menor; porém ainda 
dispomos de recursos naturais bastante grandes,_especialmen
t_e na Região amazônica e_ na Região Centro-Oeste. Isso cons
titUi um handicãp extraordinário para o nosso País, para a 
sua gente. O grande problema está sendo o fato de que não 
_h_á projetes que busquem a redução rea! das desigualdades, 
qtie não será feita pd6S-incentivos. Basta fazer um raciocínio 
simples: na medida em que o incentivo é muito menor do 
que o lucro produzido pelos 80% do Produto Nacional Bruto 
das regiões Sul e Sudeste, basta isso para saber que a concen
tração continuará" sendo ·a favor do Sul e Sudeste. Esse fenô
meno determinará as migrações do Nordeste, do Centro-Oeste 
e da Amazónia na direção do Sul/Sudeste. Eu diria que valeria 
a pena um esforço dos políticos que representamos estas re
giões - Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste - no sentido 
e toda forma conseguir recursos para a infra-estrutura dessas 
regiões. Na hora em que o Centro-Oeste tiver energia, trans
porte, condições adequadas para a produção de suas riquezas 
e transformação de seus bens naturais; na hora em que a 
Amazónia dispuser de energia abundante, que as suas hidro
vias puderem ser navegáveis de maneira adequada; na hora 
em que o Nordeste tiver energia e condições de irrigação 
adequadas, com certeza absoluta as desigualdades se reduzirão 
-extraordinariamente. Louvo o esforço empreendido pela Co
Iriissão, ma-s-precisamos juntar-nos em torno de um projeto 
maior para o Brasil. Eu diria que, se o Brasil conseguir crescer 

-_a uma taxa média de 5% ao ano até o ano 2010, chegaríamos 
a um Produto Interno Bruto de US$ 1,320 trilhão. Isso impli
caria mais do que dobrar a renda per capita, permitindo 
- se nós fizéssemos um desenvolvimento económico indu
dente - criar vinte e oito milhões de novos empregos ou 
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pontos de_renda, Certamente, isso reduziria as desigualdades 
sociais e regionais existentes no BraSil. Creio que podemos 
utilizar esses dois anos e meio de transição do Governo Itamar 
exatamente para buscar a elaboração desse grande projeto 
nacional, que é um projéto de um horizonte relativamente 
pequeno para um país - um horizonte de apenas vinte anos 
~que estamos. desde logo, alcançando. Tenho certeza absoluta 
- que as nossas bancadas podem reunir~se no sentido do 

encaminhamento político para esse problema. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Incorporo, com muita honra 
o aparte de V. Ex~ ao meu pronunciani.cnto . ConCordo plena~ 
mente quando diz que precisamos repensar o Brasil em 
todos os sentidos, para que este País tenha um futuro melhor 
nos próximos vinte anos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, (Pausa.) 

S. Exa. não se encontra em plenário. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelso_n Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) --Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
a situação de funcionáriOS. e ·de- proressores--da Universidade 
do Estado de Santa Catarina é gravíssima. Trata-se de um 
assunto eminentemente estadual, mas tenho a Õbrigaçáo de 
trazê-lo ao conhecimento de V. Exas._, pata: qtH!-seja do conhe
cimento de Casa e do público em geral a situação de extrema 
penúria com a qual convive, neste momento, a tradicional 
Udesc. 

Para se ter uma idéia do que ocorre lá, em Setembro 
deste ano o salário máJCimo de um professor, com _doutorado, 
era de Cr$ 6 milhões de cruzeiros mensais. Ã Unesp, de 
São Paulo, a UERJ, do Rio de Janeiro, pagaram, naquele 
mesmo mês, a professores de nível semelhante, Cr$ 11 mi
lhões. No ano passado~ após diversos entendimentos, foram 
aprovados na Assembléia Legislativa do Estado a Lei Comple
mentar n" 39 e a Lei n~ 8.832, ambas de seis de setembro, 
dotando a instituição de u_m_ Quadro de Pessoal Permanente, 
de um Plano de Cargos e Sa~ários e dos dispositivOs que 
garantem a autonomia L1niversitária. _ __ 

O Plano de Cargos e Salários não foi até agora implanta
do,apesar de aco.rdo ~ssinado com o Goy~nió do Estado. 
Além disso, os recursos destinados à atualização dos Labora
tórios e Oficinas daquela Universidade não apareceram. Mais 
ainda, o repasse de 1,2% da receita do Estad_o para a institui
ção não está_sendo cumprido. A Udes_ç cami.tthª- para retomar 
à situação de julho do ano passado, quando paralisou suas 
atividades na busca _de soluções para os problemas que a afli~ 
gero. É importante ressaltar que os dirigentes da Universidade 
tentaram, diversas vezes, contatos com o Govem4dor Vilson 
Kleinunbing, sem nenhum sucesso. Não foram recebj.s::los. Seus 
ofícios não foram respondidos. _ , ~ _ _ 

O salário atual é absolutamente defasado e insuficiente 
para manter os professores. Essa situação tem leyado a que 
professores desistam do magistéiíõ e a que- os ·contratados 
·sequer assumam suas vagas. A reivindicação de hoje é ames
ma de julho de 1991: aumento de 130% dos salários, referentes 
à implantação integral do Plano de. Cargos e Salários e a 
elaboração de um cronograma destinado a implantar um per
centual de 4,15% da Receita Líquida do Estado, o que deverá 
garantir a modernização e a capacitáção-da Universidade do 
Estado de Santa Catãiína:- ----

Os professores ameaçam com nova greve,_em novembro, 
caso suas reinvidicações não sejam aceitas. A situação da 
Udesc, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um retrato do descaso 
do Executivo com o ponto nevrálgico da sociedade brasileira: 
a educação. Se o Estado brasileiro não conseguir formar hoje 
os bons profissionais de amanhã é difícil imaginar um futuro 
razoável para _esse País. Apelo, aqui, ao bom senso da,s aut()ri~ 
dades de meu Esta~o no sentido de que cumpram as Leis 
e os acordos firmados no ano passado. Evitem, assim, a greve, 
o conseqüente desgaste_ político, e contribuam para que os 
estudantes tenham todas as condições para nas salas de aula 
começarem a trabalhar por um Brasil melhor e mais justo. 

Muito obri~ado. 

OSR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador_ João França._ 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS·RR. Pronuncia o seguinte 
-discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, pesquisa 
divulgada, em meados de outubro, pela Fundação Seade e 
Dieese, mostra que no mês de setembro o número de desem
pregadoS na Grande São Paulo caiu de 1.239.000 para 
1.194.000. significando que 45 mil pessoas foram absorvidas 
pelo mercado de trabalho, contratadas principalmente pelo 
setor de serviços. Com isso, a taxa de desemprego total, que 
foi de 16,1% em agosto, ficou em 15,5% em setembro. Embo
ra esse dado já sinalize alguma recuperação económica, mes
mo setorizada, ainda é muito cedo para acreditar-se numa 
retomada do crescimento económico. 

Outra pesquisa da Seade/Dieese para a-Grande_São Paulo 
_constatou que, no mês de agosto, os 25% mais ricos da popu
lação Ocupada tiveram um ganho real de 24,1% em relação 
ao mês anterior, enquanto que o rendimento dos ocupados 
de menor salário teve, eril agosto, uma recuperação de 7%, 
embora sua perda salarial no ano fosse de 33_%. _- -_ 

O jornal de Brasflia publicou, em sua edição de 4/10/92, 
o artigo denoJ!linade "Collor desemprega 1 ,8 milhão de traba
lhadores", oride se lê que essa quantidade (1,8 milhão) de 
postos formais de trabalho foram eliminados no Governo Co
llor, desde março de 1990. Isso significa que, em cada um 
desSes 930 dias, 1.935 pessoas perdiam o seu emprego. No 
ano de 1990, 884 mil vagas foram "queimadas•• no mercado 
formal; no ano pã.ssado, o número chegou a 578 mil e, nos 
primeiros sete meses deste ano, alcançou 309 miL Esses dados 
fóiam divulgados pela Secretaria Nacional de Trabalho (SNT), 

'qll_e_ recebe informações de todas as empresas do Brasil. 
A indústria de transformação foi a mais afetada: de março 

de 1990 até julho último, 908 mil postos de trabalho tinham 
já sido "queimados". Outras indústrias prejudicadas em nú
mero de vagas foram aextrativa minera_1 o comércio atacadista 
e varejista e instituições de crédito . .t certo que boa parte 
dos desempregados conseguiu uma nova oportunidade na eco
nomia informal, embora com a perda de todos os benefícios 
saciai~, coino auxílio-desemprego, FGTS, férias remuneradas 
e abono salarial. -

O impacto deste desemprego em massa foi devastado!, 
numa economia que vinha estagnada há mais de dez anos, 
e que não conseguia sequer 'crlat empregos em número sufi
ciente para os jovens que, anualmente, estavam aptos a ingres
sar nó mercado de trabalho. 

No campo do trabalho, dois são os maiores desafios: 
estancar o· desemprego e recuperar o valor real dos salários. 
A solução de ambos só virá com a reatívação da economia. 
O Presidente Collor assumiu o Governo prometendo elevar 
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o salário mínimo a US$ 400 e resgatar o paraíso dos anos 
do "milagre" para a dasse média. A herança do Governo 
Collor é bem outra: o salário mínimo está no patamar mais 
baixo dos 52 anos de sua história. A classe média foi a maior 
vítima das políticas econômica e salarial desde março de 1990. 
porque a livre negociação nesse período recessivo representou 
para ela um péssimo negódo. 

Os fatores, Srs. Senadores, que mais contribuíram para 
o achatamento salarial foram: primeiro, as cinco diferentes 
políticas salariais dos últimos anos; segundo, a política gover
namental recessiva que desmoronou os mecanismos legais de 
proteção aos salários; terceiro, a persistência de altas taxas 
de inflação; em quarto lugar, o momento econômico que de~ 
terminou a reposição da inflação dos 12 meses anteriores à 
data~base, como sendo o patamar máximo de negociação para 
a maioria das categorias; e, finalmente, a Lei n'-' 8.419, que 
favorece algumas categorias profissionais, enquanto prejudica 
outras, porque os reajustes quadrimestrais para o mínimo 
e para a faixa de até três mínimos são ··aplicados em meses 
diferentes. 

O IBGE concluiu que o salário médio no Brasil perdeu 
muito do seu poder de compra em 1991, com base em pesquisa 
feita em--seis regiões metropolitanas (de dezembro de 1990 
a dezembro de 1991). A perda foi de 23,55% para Porto 
Alegre, 20% para o Rio de Janeiro, 18,09% para São Paulo, 
13,37% para Salvador, 9% para Belo Horizonte e 2,57% para 
Recife. 

Os trabalhadores da iniciatíVa- piiVaáa-·nao foranl -o-s -úni
cos perdedores com a polítie3: económica e salar_~l do Governo 
Collor. De acordo com o Dieese, só de janeiro a julho do 
presente ano, as perdas salariaiS dos servidores públicos atingi~ 
ram 130% e estes recebem hoje, em média, 7% do que gat:tha~ 
varo em janeiro de 1990, em valoresreais. . ___ -·----

0 País já não suporta rec-essão com altas taxas de inflãÇ-ão". 
A uma taxa inflacionária de 10% ao ano, a recessão· em países 
desenvolvidos provoca desemprego-devido à depressão da ati
vidade industrial e alguns problemas sociais. A 26% ao mês, 
como é o caso brasileiro, o resultado só pode ser o aumento 
da miséria, fOme e criminalidade, que a médio prazo desem~ 
bocam na convulsão sociaL 

Todos os estudos feitos apontam na direçâo da péssima 
politica salarial vigente e da necessidade de uma nova legisla~ 
ção, que contemple a reposição salarial e a fixação do salário 
mínimo a um nível compatível com aro~ economia do mundo. 

Também não posso deixar de denunciar aqui o resultado 
perverso das altas taxa~ de juros no País. 

Além da quebradeira de empresas sólidas por todo o 
território naciOnar, O aumentO das -taxas de juros tem conse
guido apenas aprofundar a recessão. A política de juros altos 
tem efeito indesejável em dois sentidos. Primeiro, o empresa~ 
riado brasileiro entende que juros altos sinalizam maior infla~ 
ção, ou seja, que eles realimentam o nível de preços. Esta 
é a razão das remarcações de preços tão freqüentes. Em segun
do lugar, a colocação de títulos públicos vai fic3iido mais 
difícil, se estes não forem emitidos com prazos cada vez meno
res e taxas mais elevadas. Eis porque os leilões de títulos 
públicos têm encontrado tanta dificuldade de concretizar~se. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Presidente Itamar Fran
co e seus auxiliares tém um grande desafio: fazer crescer o 
País, fazer cair o desemprego, melhorãr ãs condições de vida 
da população mais cirente, mesmo às cUstas de uma taxa 
de inflação talvez um pouco mais alta. -

O Governo Collor - que tinha pretensão de ser "o re
construtor nacional"- não teve nenhum escrúpulo de provo
cara recessão, deflagrar o desemprego e praticamente destruir 
o mercado interno, em nome de idéias neoliberais. 

É hora de reconstruir e refazer o que foi desfeito._ O 
que o povo esperava do Governo, eleito em 89 e empossado 
em 90, não aconteceu. Pelo contrário, agravou-se o quadro 
económico e eclodiu a crise social numa dimensão jamais 
vista. Em aois anos e meio de "modernidade", atas irrespon
sáveis e corruptos do Governo Collor serviram a interesses 
espúrios de um grupo encastelado no poder, em prejuízo dos 
verdadeiros interesses da Nação e de seu povo. 

Ao Congresso Nacional, nesse grave momento, cabe 
transformar-se no principal agente de reconstrução, em defesa 
dos direitos consagrados pela Constituição da República, e 
em favor do povo oprimido por váriits experiências ecori6micas 
malogradas. 
· · ···· Muito ob-rigado. 

O. SR. PRESIDENTE (Beni V eras j - A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h, deSti
nada à apreciação da seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 77, de 1992 (n' 3.183192, na Casa de origem), que dispõe 
sobre destinação das quotas de fundos ao portador e aos títulos 
ou aplicações de renda ao portador ou nominativos~endos
sáveis mencionados no caput do art. 39 da Lei n'-' 8.021, de 
12 de abril de 1990, atualrnente à disposição do Banco Central 
do- Brasil, nos termos do § 29 do art. 79 e do caput do art. 
9' da Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990, tendo, 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 
Relator: Senador Pedro Teixeira. 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 41, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 41, de 1992 (n' 2.612/92, na Casa de origem), de inicíativa 
do Tribunal Supeii.or dO Trabalho, que altera a composição 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 1f Região, com 
sede no Rio de Janeiro - RJ, e dá outras providências, tendo 
Pareceres. 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cjdadania, sob 
no:> 313, de 1992, favorável ao projeto, com emty_n9-a que apre~ 
senta de n' 1-CCJ; 

- de Plenário, Relator: Senador Lucídio Portella, favorá
vel à Emenda de Plenário, com subemenda que apresenta. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 43, DE 1992 

_(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'43, de 1992 (n' 2.624/92, na Casa de origem), de iniciativa 
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EÍltão, a minha proposta - nmica fui um ne-gativiSta, 
estou querendo fazer uma proposta constr\ltiva - é _que se 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4• Região, com sede em Porto Alegre -RS,_ e dá outras 
providências, tendo. _ 

-PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Luís Alberto, favorável ao projeto, com duas emendas que 
apresenta. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 44, DE 1992 

(Em regime de urgência,- nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 4ª Câmara 
n9 44, de 1992 (n9 2.625/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da St Região, com sede em Salvador -- BA, e dá outras 
providências, tendo, 

-PARECER DE PLENÁRIO, Relator: Senador Pedro 
Teixeira, favOrável ao projeto e a emenda. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 45, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 45, de 1992 (n' 2.626/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regiciilal do Trabalho 
da 9• Região, com sede em Curitiba- PR, e dá outras provi
dências, tendo pareceres, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Luís Alberto: 

-- 1' pronunciamento: favorável ao proj€:!6; 
- 2' pronunciamento: favorável à Emenda de PlenáriO. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 48, DE 1992 
(Em regime-de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 48, de 1992 (n• 2.630/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3• Região, com ·sede em Belo Horizonte - MG, e dá 
outras providências, tendo pareceres 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n~" 312, de 1992, faVorável ao projeto. 

- de Plenário, Relator: Senador Josaphat Marinho, favo
rável à Emenda de Plenário. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 33, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I 
-do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, dO Projeto de Lei da Câmara 
ni 33, de 1992, (n' 3.759/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a profissão de Guia de Turismo e dá outras providências, 
tendo. 

-PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, favorável _ao_ projeto, com emendas de n~ 
1 a 3 que apresenta. -

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 77, DE 1992 

· (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no:> 77, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekíne 

--outros Seilhores Senadores, que altera o caput do art. 49 da 
Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a 

OOõce'ssãO de subvenção económica nas .operações de crédito 
rural, tendo. 

-PARECER, proferido em Plenário-, Relator: Senador 
Nabo r Júnior, favorável, nos termos do Substitutivo que apre
senta. 

-9-
REQUERIMENTO N' 733, DE 1992 

vOtação, em turno Óniéo~--do I(equerimento n<> 733, de 
1992, de autoria da Senador Esperidião Amin, solicitando, 
nos termos do art. 172, inciSo J, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia dO Projeto de Lei da Câmara 
n9 47, de 1992 (o9 2.628/92, na Casa de oyigem), d_e iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, __ que altera a coinposição 
_e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho_ 
da 12• Região, com sede em Florianópolis- SC, e dá outras 
providências. 

-lO

REQUERIMENTO N' 775, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 775, de 
1992, de autoria da Senador Marco Maciel, sçlicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão 

· em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n9 243, de 
1991, que tramita em coq.jUnto Cóm -os de n~ 252, 291, de 
1991, e 69, de 1992, cujos prazos na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania já se acham esgotados. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Nada mais havendo 
a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h55min.) 
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Ata da 2283 Sessão, em 4 de novembro de 1992 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Epitácio Cafeteira 

ÃS 18 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENA
DORES: 

Afronso C'.amargo.:. Albano Fra_nco --Alfredo C'.ampos 
- Almír Gabriel - Alufzio Bezerra --Alvaro Pacheco - Amir 
Landa - Antonio Mariz - Aureo Mello - Reno Parga - Re
ni Veras- Carlos De'C'.arli - César Dias- Chagas Rodrigues 
- Cid Sahoia de C'.arvalha - Darcy Ribeira - Dario Pereira 
- Divalda Suruagy - Rlcio Álvares - Epilácio Cafeteira -' 
Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco 
Rollemberg- Gerson C'.ãmata- Guilherme Palmeira- Hen
rique Almeida- Humberto J.ucena - I lydek.el Freitas - Iram 
Saraiva- lrapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho- Joao 
Calmon - Joao França - Joao Rocha - J ona• Pinheiro - Jo
saphat Marinho- Jose Fogaça- Josê Paulo Biso!- José Ri
cha- José Sarney- Júlio C'.ampos -Júnia Marise- Juvencio 
Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremherg Nunes Ro
cha - Lucfdio I'ortella - Luiz Alberto - Magno Bacelar -
Mansueto de Lavor- Mârcio I .acerda - Marco Maciel - Mâ
rio \..ovas - Marluce Pinto - Mauro Bcnevidcs - Moisés 
Abrao- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin 
- Ncy Maranhao - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro 
Teixeira- Raehid Saldanha Derzi - Raimundo l.ira - Ronal
do Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela 
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTif(Epitácio Cafeteira)::_ A lista de 
presença acusa o comparecimento de 72_ Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberia a sessão~--

Sob a proteção de Deus; iniciamos rioSSos trabalhos.· 
Não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE- (Epitácio Cafeteira) _:-Passa:se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1:-

PROJETO DtLEl DA CÂMARA 
N'77, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos_i~i.1noS dO-art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmaran'77, de 1992 (n- 3.183/92, na Casa de origem), 
que dispõe sobre destinação das quotas de fundos ao 
portador e aos títulos ou aplicações de renda. ao- porta
dor ou nominativos-endossáveis mencionados no caput 

do art. 3• da Lei n' 8.021, de 12 de abril de 1990, 
atualmente à disposiÇão do Banco Central do Brasil, 
nos termos do § 2" do art. 79 e do caput do art. 99 
da Lei n• 8.024, de 12 de abril de 1990, tendo, 

-Parecer favorável, proferido em Plenário. Rela
tor: Senador Pedro Teixeira. 

A discussão da matéria foi eD.cerrãda na sessão ordinária 
de 26 de outubro último. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r 

Secretário. 
·É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 190, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição da expressão '4e aos títulos 
ou aplicações de renda fixa ao portador ou nominativos endos
sáveis" constante do art. 1~ -e- da ementa do Projeto de Lei 
da Câmara n• 77, de 1992. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1992. - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio CafetêTra) _:_ '0 requeri
mento lido será votado oportunamente. 

Em votação o projeto, ressalvado o d~stag_ue r~_guerido. 
Os Srs. Senadores que o aprovarri queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
-·Aprovado. _ _ 

É o seguinte o projeto aprovado: 

_ PROJETO DE LEI DA CÂMÁRÁ N• 77, DE I99i 

- · (N• 3.183/92, oa Casa de origem) 

Dispõe sobre destinação das quOtas de fundos ao 
portador e aos títulos ou aplicações de renda fiXa ao 
portador ou nominativos-endossáveis mencionados no 
caput do art. 3~ da_ Lei n9 8.021, de 12 de abril de 
1990, atualmente à disposição do Banco Central do Bra
sil,_ nos_ termos do § z~ do art. 79 _e do caput do art. 
9• da Lei n• 8.024, de 12 de abril de 1990. 

O Congresso N~cional decreta: 
Art. 19 As quotas de fundos ao portador e os títulos 

ou aplicações de renda fixa ao portador ou nominativos-en
dossáveiS a que se refere o caput do art. 39 da Lel n9 8.021, 
de 12 de abril de 1990, que não tenham sido resgatados até 
dez dias após a pubHCação desta lei, reverterão em favor do 
Fundo Nacional de Saúde. 

.Parágrafo único. Os recursos totais provenientes das 
doações custodiadas pelo Banco Ceritral do Brasil e oriundas 
da campanha "Doe Ouro para o Bem do Brasil" e ou~ras 
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doações voluntárias reverterão em _favor do Fl.Jndo a_ que se 
refere este artigo. 

Art. 2" Os recursOs a que se refere o artigo anterior 
se destinarão à ampliação ou reforma de hospitaiS públicos 
e à aquisição e reparo de seus equipamentos utilizados nas 
atiVidades-fim. 

Art. 3~> O Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional, até vinte dias após a pUblicação desta lei, projeto 
de lei de crédito adicional sobre. a aplicação do total dos recur
sos revertidos ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos desta 
lei. -

Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em· contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Votação 
do requerimento de destaque para rejeiÇão da expressão "e 
aos títulos o_u aplicação de renda fixa ao portador nominativos
endossáveis", constante do art. 19 e da ementa do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perirtanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica rejeitada a expressão des-

tacada. __ 
A matéria vai à Comissão Diretora pa'ra a redaçãO _final. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -·sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora~ oferecendo a redação 
final da matéria, que será lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 
PARECER N• 344, DE 1992 

(Da Comissão Dir~tora) 
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 

de Lei da Câmara n• 77, de 1992 (n• 3.183, de 1992, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãó final da Emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 77, de 1992 
(n• 3.183, de 1992, na Casa de origem), que dispõe sobre 
destinação das quotas de fundos ao portador e aos títulos 
ou aplicações de renda fixa ao portador ou nominativos-en
dossáveis mencionados no caput do art. 3o da Lei número 
8.021, de 12 de abril de 1990, atualmente à disposição do 
Banco Central do Brasil, nos termos do § 29 do art. 7<? e 
do caput do art. 9• da Lei n• 8.024, de 12 de abril de 1990. 

Sala de Reuniões da Co_m.issão, 4 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator- Lucídio Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 344, DE 1992 

Dispõe sobre destinação das quotas de fundos ao 
portador e aos títulos ou aplicações de renda fixa ao 
portador ou nominativos-endossáveis mencionados no 
caput do art. 3• da Lei n• 8.0+1, de 12 de abrilde 
1990, atualmente à disposição do Banco Central doBra· 
sil, nos termos do § 2? do art. 7~ e do caput do art. 
99 da Lei n" 8.024, de 12 de abril de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
EMENDAN•l 

(corresponde a destaque 
aprovado em Plenário) 

À ementa e ao caput do art. 19 , suprima-se a ex
pressão: "e aos títulos ou aplicações de renda fix_a ao 
portador ou nominativos-endossáveis". 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo qUem peça- a palavra; encerro a discussão. 
Em vOfação. 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovada. 
A matéria volta à _Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 41, DE 1992 

(Em regime de urgência, ilos tennos do art. 336, 
c, do Regitilenfó Iriterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
. Câmara n•41, de 1992 (n•2.622192, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição interna do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1• Região~ com sede no Rio deJaneiro~RJ, 
e dá outras providéncias, tendo Pareceres 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sob n"' 313, de 1992, favorável ao Projeto, com 
emenda que apresenta de n9 1-CCJ; 

:.- de Plenário. Relator: Senador Lucídio Portella, 
favorável à Emenda de Plenário, com subemenda que 
apresenta. 

-A.discussão da m_a_téria foi- ence-rrada na sessão ordinária 
de 29 de outubro último. -

Passa~se à votação do projeto, sem prejuízo da emenda 
e da subemenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quelram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado:.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 41, DE 1992 

(n• 2.622/92, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1• Região, com sede no Rio de Janeiro 
- RJ, e dá outras providências. 

ti ·corigr'essci 'r:faCióhal decreta: 
Art, I • O Tribunal Regional do Trabalho da 1• Região, 

com sede no Rio de Janeiro- RJ, tem sua composição aumen~ 
tada para 54 (cinqüenta e quatro) Juízes, sendo 36_ _ _(trintª 
e seis) Togados Vitalícios e 18 (dezoito) Classistas Tempo
rários, respeitada a paridade da representação. 

Parágrafo único. Dos cargos de Juízes Togados Vitalí· 
cios constantes_deste artigo, 24 (vinte e quatro) são destinados 
à magistratura -trabalhista de carreira, 6 (seis) à representação 
da Ordem dos Advogados do Brasil e 6 à representação do 
Ministério Público do Trabalbo. 

Art. 29 Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juiz. 

1-17 (dezessete) cargos de Juiz Togado Vitalício, a se
rem providos em consonânci.á com o artigo 115 da Constituição 
Federal; 

II -8 (oito) funções de Juiz Clas~ista Tempor::trio, sendo 
quatro para representantes dos empregados e quatro para 
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representantes dos empregadores. Haverá 1 (um) suplente 
para cada Juiz Classista Temporário. 

Art. 3" O provimento dos cargos e funções de _Juiz pre
visto no art. 29 desta lei obedecerá ao que dispõe a Constituição 
Federal e a legislação pertinente. -

Art. 4"' Dentre os Juízes Togados Vitalícios 2- (dois) 
exercerão as funçõeS de Presidentes e Vice-Presidente do Tri
bunal e 2 (dois) as funções de Corregedor e Vice-Coriegedor 
Regional, respectivamente, e serão eleitos na forma regimen
tal. 

Art. 5' Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial 
equivalente, o Tribunal Rcgíónal do Trabalho da P Região 
será dividido _em Turmas e terá pelo menos uma Seção especia
lizada, respeitada a paridade da representação classista. 

§ 1' O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste incluída a composição do órgão, res
peitada a paridade da representação classista. 

§ 2" Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para uma delas, serão distribuídos os 
processos de DrSSídio Coletivo de natureza económica e/ou 
jurídica; ---

§ 3<? O JuiZ Pie_sídenfe-C OVíce-Presidente participarão 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de n-atureza econó
mica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
presidir a seção de julgamento. ______________ _ 

§ 4'! Os Juízes da Seção ou Seções ESpeciaiíz:idas serão 
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento ln ter-

no, por Juízes integrantes das Turmas, observada a paridade 
-da representação classista. 

§ 59 Ficam extintos os_Grupos de Turma:s em que Se 
dividia o Tribunal, cabendo à Seção ou Seçóes Espe_cializa~as 
que os sucederem a competência residual para julgar as Ações 
Rescisórias propost;&s contra á§ decisões por eles proferidas. 

Art. 6o São criados os cargos de Assessor de Juiz, do 
Grupo de Direção e Assessoramento Superior, Código TRT
DAS-102, e os cargOs de Diretor de Secretaria, Código TRT
DAS-101, conforme especificados no Anexo I desta lei 

§ 1" Os cargos de AssesSor de Juiz, priVativOS-de Bacha
rel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 2~ A classificação dos Cargos de Direção e Assessora
menta Superior, na escala de níveis do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Órgão Espe
cial, observada a legislação vigente. 

A'rt. 7~ São criados no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1 ~ Região 
os cargos de AtiVidades de Apoio JudiCiáriO~ Confõimé:-especi
ficã.dos no anexo II desta lei, a serem providos na forma 
estipulada na Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime 

_Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias 
e cdas Fundações Públicas Federais). 

Art. 89 As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art.- 9~ Esta lei entr~ em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as_ disposiçõeS em contrário. 

ANEXO- I 

, de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAI.IIO DA I" REGIÃO 

Quadro Permanente de Peaaoal da Secretaria 

cargos em Comiss!lo 

Grupo Num. Denomlnaç!lo Código 

Direção e 26 Assessor de Juiz 'I 'RT-1 "-DAS-I 02 
Assessoramento 4 Diretor de Secretaria TRT-1 3 -DAS-101 
Superior-
C'.ódigo TRT-1" 
DAS-100 
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ANFXO- ll 

Lei n° , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAI .110 DA I' REGIÃO 

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 

Grupo Categorias Núm. Código Classes e 
Funcionais 

Atividades de Técnico 
Apoio Judiciário 
Judiciário 
Cód. 
TRT-1'-AJ-020 

Auxiliar 
Judiciário 

Atendente 
Judiciário 

Agente de 
Segurança 
Judiciária 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Em votação 
a emenda, ressalvada a subemenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio cafeteira) -'Em votação 

a subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para·a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação 
final da matéria, que será lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte . 

PARECÉR N• 345, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 41, de 1992 (n' 2.622/92, na Casa 
de origem). 

Referencias 

50 TRT-1'-AJ- A NS-10 a NS-15 
021 (Nível B NS-16 a NS-21 
Superior) FJip. NS-22a NS-25 

100 TRT-1"-AJ- A NI-24 a Nl-27 
02.1 (Nível B NI-28 a NJ-31 
Intermediá - F-•P- NI-32 a NJ-35 
rio) 

50 TRT-1'-AJ- A Nl-24 a NJ-27 
025 (Nível B NJ-28 a NJ-31 
Intermediá - F.•p. NJ-32 a NJ-35 
rio) 

50 TRT-1'-AJ- A Nl-24 a NJ-27 
02.1 (Nível B Nl-28 a NJ-31 
Intermediá - F.•p. Nl-32 a NJ-35 
rio) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final da Emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 41, de 1992 
(n' 2.622/92, na Casa de origem), q_ue altera a composição 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da I• Região, com 
sede no Rio de Janeiro- RJ, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lavoisier Maia - Lucidio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 345, DE 1992 

Altera a composição interna do Tribnnal Regional 
do Trabalho da 1~ Região, com sede no Rio de Janeiro 
- RJ, e dá !JUtras providêricias. 

EMENDA N'l 

(Corresponde- à Emenda n? 2- Plenário e Subemenda 
do Relator.) 

Suprima-Se do texto o § 29 do art. 6~>, passando o § 1 !' 

a ser parágrafo único, e altere-se o Anexo I do Projeto q~e 
passa a ter a seguinte redação: 
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ANEXO! 

Lei n° 'de de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA t• REGIÃO 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 

Cargos em Ci:>missao 

Grupo Denominaçllo Nl!mero Código 

Direçao e Assessora- Assessor de Juiz 26 (Vinte e seis) 1RT-1'- DAS 102.5 
1RT-1'- DAS 101.5 menta Superiores Diretor de Secretaria 04 (Quatro) 

O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. __ -
Os Srs. SenadOres que a ãprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) '-Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 43, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. )36, 
c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_ 
Cãmara n'43, de 1992 (n'2.624/92, na Casa·de origem), 
de iniciativa do_ Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composiç-ão e a organizaçãO interna- do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4• Região, com sede em Porto 
Alegre~ RS, e dá outras providências, tendo 

-Parecer, proferido em plenário._ Relator: Sena
dor Luis Alberto, favorável ao Projeto, com duas 
emendas que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 29 de outubro último. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ·· 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA'"CÂMARA 
N' 43, DE 1992 

(n' 2.624/92, na Casa de origem) 
(De iniciativa do TribunaLS_uperior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, com sede 
em Porto Alegre - RS, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: . _ 
Art. 19 O Tribunal Regionãl do Tiabãlho da 4• Região, 

com sede em Porto Alegre- RS, tem sua compOsiÇão alimen
tada para trinta e seis Juízes, sendo vinte e quatro Togados 
Vitalícios e doze Cfassistas Temporários, iéSpeHâ:áa: a parid~de 
da representação. 

Parágrafo único. Dos cargos de Jufzes Togados Vitalí
cios constantes deste artigo, dezesseis são destinados à magis-

ti-atura trabalhista de -CaffCifa, quatro à representação da Or
dem dos Advogados do Brasil e quatro à representação do 
Ministério Público do Trabalho. 

Art. 29 Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juiz: 

I- sete cargos de Juiz Togado Vitalício, a serem providos 
em consonância com o art. 115 da Constituição Federal; 

II - duas funções de Juiz Classista Temporário, sendo 
uma para representante dos empregados e uma para represen
tante dos empregadores. Haverá um _suplente para cada Juiz 
Classista Temporário. 

Art. 39 O provimento dos cargos e funções de Juiz pre
vistos no artigo- anterior obedecerá ao que dispõe a Consti
tuição Federal e à legislação pertinente. 

Art. 49 Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exerce
rão as funçôes de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
e dois as funções de Corregedor e Vic_e-Corregedor Regional,· 
respectivamente, e serão eleitos na forma regimental. 

Art. 5" Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial 
equivalente, o Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região 
será dividido em Tu-rmas e terá pelo menos uma Seção Espe
cializada, respeitada a paridade da representação classista. 

§ 19 O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e Scções Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste incluída a composição do órgão, res
peitada a paridade da representação classista. 

§ 29 Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para urna delas, sc:rão _distribuídos os 
processos de Dissídio Coletivo de natureza econômica e/ou 
jurídica. . . . 

§ 3~ O Juiz Presidente e o Vice-Presidente participarão 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza econó
mica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 49 Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão 
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter
no, por Juízes integrantes das Turmas, observada a paridade 
da representação classista. 

§ 5" Ficam -~xtintos os GrupOs de Turmas em que se 
dividia o Tribunal, cabendo à Seção ou Seções Especializadas 
que os sucederem a competência residual para julgar as Ações 

" R~scisórias propostas contra as decisões por eles proferidas. 
Art. 69 Ficam criados os cargos de Assessor de Juiz, 

do Grupo-Direção e Assessoramento Superior, Código TRT
DAS-102, e os cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT
DAS-101, conforme especificados no anexo I desta lei. 
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§ 19 os·cargóS de Assessor de Juiz. privatiVos de Bacha
rel em Direito, sefãO preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem serVir. · 

§ 2? A aassífiCãÇão dos cargos de Direção e Assessora
menta Superior, na escala de níveis do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tdbu~nal<nulo Órgão Espe-
cial, observada a legislação vigente. _ 

Art. 7"~ Ficam criados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ 
Região os cargos de Atividadcs de Apoio Judidáriõ, conforme 

especificados no anexo II desta lei, a serem providos na forma 
estipulada na Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Civis da Uníão, das Autarquias 

. e das Fundações Públicas F~derais). _ _ . _ 
- Art. 8"' As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 9" Estã lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. ReVogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO·! 

Lei n• , de de 1992 

TRlBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSAO 

GRUPO NúM. DENOMINAÇAO CÓDIGO 
Direção e 13 Assessor de juiz TRT-4•-DAS-102 
Assessoramento 4 Diretor de secretaria TRT-4•-DAS-l.Ol. 
superior -
código TRT-4' 
DAS-100 

.. .• 

ANEXO-li 

,de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

GRUPO CATEGORIAS NúM. CÓDIGO CLASSES E 
FUNCIONAIS REFEl!ID<CIAS 

Atividades de Técnico 18 TRT-4•-AJ- A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário 021 {Nivel B NS-16 a NS-21 
Judiciário - superior). ~--l:ol:iof:l• 

... ~.,._ .... 
.~. ...... - ... ~ " NS ... 25 

Cód. 
'I'RT-4•-AJ-020 

Auxiliar 36 TRT-4•-AJ- A NI-24 a NI-27 
JUdiciário 023 {Nivel B NI-28 a NI-31 

Intermediá 
rio) 

Esp. NI-32 a NI-35 

Atendente 18 TRT-4•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judici~rio 025 {Nivel B NI-28 a NI-31 

rntermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

Agente de 18 TRT-4•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Sequrança 023 (Nivel B NI-28 a NI-31 
Judiciária Intermediá Esp .. NI-32 a NI-35 

rio) 

I 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ~ Votação 
em globo das emendas de parecer favorável. _ 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - SQbre a 
mesa, parecer da Comissão Ditetora, oferecendo a redação 
final da matéria, que será lido peló Sr.·l"' Secretário. 

Aprovadas. _ 
A matéria vai à Comissão Diretora para ã redação final. É lido o seguinte 
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PARECER N• 346, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Cãmaril n' 433, -de 1992 (n~ 2.624/92, na Casa 
de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação finai ctãs Emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1992 
(n• 2.624192, na Casa de origem), que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4• Região, com sede em Porto ~egre- RS, e_ dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de noveffibro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - RacWd Saldanha Derzi, 
Relator - Lavoisier Maia - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 346, DE 1992 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região, com sede 
em Porto Alegre - RS, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

EMENDAN' 1 

(Corresponde à Emenda n• I - Plenário) 
Suprima-se do texto o § 2" do art. 6", passando o § 19 

a ser parágrafo único. -- - -

EMENDAN'2 

(corresponde à Emenda n• 2, de Plenário) _ 
O Anexo I do Projeto passa a ter a seguinte redação: 

ANEXO I 

Lei n• , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4• RE
GIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRE
TARIA 

Cargos em Comissão 

Grupo DcnomiDBçAo N6mero Código 

Direçllo e Assesoor de Juiz 13 (tre>e) TRT-4•-
Assesso- DAS-1025 
ramento Diretor de Secre- 04 (quatro) TRT-4•-
Superiores taria DAS-101.5 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ..:.. Erií" discus: 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - -------
Os Srs. Senadores que a aprovam-(tueiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 44, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos -termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno,) -

Votação, em turno único, -do Projeto de Lei da 
Câmara n•44, de 1992 (n•2.625192, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do T!·dbalho, que 

altera a composição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho das~ Regiâo, com sede em Salva
dor - BA, e dá outras providências, tendo 

Parecer de plenário. Relator: Senador Pedro Tei
xeira, favorável ao projeto e à emenda. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 3 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único, sem pre
jllf:Zo da emenda. 

Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanec~r 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 44, DE 1992 

(N• 2.625192, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
Ttibuital Regional do Trabalho da s~ Região, com sede 
em Salvador - BA, e dá outras providências. 

O COngresso Nacional decretª': 
Art. 1• O Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região, 

com sede em Salvador- BA, tem sua composição aumentada 
para vinte e nove Juízes, sendo dezenove Togados Vitalícios 

·-- e dez Classistas Temporários, respeitada a paridade da repre-
sentação. 

Parágrafo único. Dos cargos de Juízes Togados Vitalí
cios constantes deste artigo, treze são destinados à magis
tratura trabalhista de carreira, três à representação da Ordem 
dos Advogados do Brasil e três à representação do Ministério 
Público do Trabalho. 

Art. 2"' -Para atender à conlposição a qúe sei -refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juiz: 

I- sete cargos de Juiz Togado Vitalício, a serem providos 
em consonância com o art. 115 da Constituição Federal; 
. II- quatro funções de Juiz Classista Temporário, sendo 
duas para representante dos empregados e duas para represen
tante dos empregadores. Haverá um suplente para cada Juiz 
Classista Temporário. 

Art. 3~ O Provimento dos cargos e funções de Juiz pre
vistos no artigo anterior obedecerá ao que dispõe a Consti
tuiçãQ Federal e a legislação pertinente. 

Art. 49 Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exerce
rão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
~- dois as funçQes de Corregedor e Vtce-Cçrr6gedor, e serão 
eleitos na forma regimental. 

Art. 5' Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial 
equivalente, -o Tribunal Regional do Trabalho da s~ Região 
será dividido em Turmas e terá pelo menos uma Seção Espe
cializada, respeitada a paridade da representação classista. 

§ 1• O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste incluída a composição do órgão, res
peitada a paridade da repres~ntação classista. 

§ 29 Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para uma delas, serão distribuídos os 
processos de Dissídio Coletívo de natureza económica e/ou 
jurídica. 
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§ 3<? O Juiz PreSidente e o Vke-Presidente participarão 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza econó
mica e/ou jurídica. Presente o Presidente,~ f?le caberá presidir 
a sessão_ de julgamento. 

§ 49 Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão 
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter
no, por Juízes_ integrantes das Turmas; observada a paridade_ 
da representação classista. 

Art. 69 Ficam Criados os cargos de Assessor de Juiz, 
do Grupo-Direção e Assessoramerito Superior, Código TRT
DAS-102, e os cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT
DAS-101, conforme especificados no anexo I desta lei. 

§ 1 <? Os cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bacha
rel em Direito, serão preenchidos mediante livre Indicação 
dos magistrados junto aos qUais fóri:::tilSáVir. 

§ 2"' A classificação dos Cargos de DireçãO e Assessora
menta Superior, na escala de níveis do respectivo_ grupo, far-

sé-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Orgão Espe
cial, observada a legislação vigente. 

Art. 7~ Ficam criados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da s~ 
Região _os cargos de Atividadesde Apoio Judiciário, conforme 
espedficados no anexo II desta lei, a serem providos na forma 
estipulada na Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Civis_ da_ União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas Federais). 

Art. 89 As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
. correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
justiça do trabalho. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO- I 

, de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSÃO 

GRUPO NúM. DENOMINAÇAO CÓDIGO 

Direção e 11 Assessor de juiz TRT-5 1 -DAS-102 

Assessoramento 3 Diretor de Secretaria TRT-5'-DAS-101 
superior -
código TRT-5 1 

DAS-100 

ANEXO- II 
, de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

GRUPó CATEGORIAS NúM. CÓDIGO CLASSES E 
FUNCIONAIS REFERtNCIAS 

Ati v idades de TécniCo 22 TRT-5•-AJ- A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário 021 (Nivel B NS-16 a NS-21 
Judiciário - Superio~) Esp. NS-22 a NS-25 
Cód. 
TRT-5 I .,-AJ -0-20 

Auxiliar •• TRT-5•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 023 (Nivel B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

A tendente 22 TRT-5•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 025 (Nivel B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a'NI-35 
rio) 

Agente de 22 TRT-5•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Segurança 023 (Nivel B NI-28 a NI-31 
Judiciária Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 

rio) 
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Votação 
em globo das emendas de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa. 

Aprovadas. 
A matéria vai .à Comissão :Diretorá" para a redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação 
final da matéria, que será lida pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 

!'ARECER N• 347, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 44, de 1992 (n• 2.625/92, na Casa 
de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a n!ctiÇão final da Emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1992 
(n" 2.625/92, na Casa de origem), que_ altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da s~ Região, com sede em Salvador - BA, e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissao, 4 àe novenihro -de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente ~ Racbid Saldanha Derzi, 
Relator - Lucídio Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 347, DE 1992 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região, com sede 
em Salvador - BA, e dá outras providências. 

O Congresso-NaciOnàl de"creta: 

EMENDAN• I 

(Corresponde à Emenda n• I - Plenário) 

Suprima-se do texto o § 2<:> do art. 69 , passando o § 1"' 
a ser parágrafo único, e altere-se o Anexo I do Projeto que 
passa a ter a seguinte redação: - · 

---ANEXO! 

Lei n"' , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5' RE· 
GIÃO 

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 

Cargos em Comissão 

Grupo Dcnomlnaçlio N1lmero C6c11Jo 

Dlreçlio e Assessor de Juiz II (on•eJ TRT-9"· 
Aalesso- DAS·102.S 
ramento Diretor de Secre- m (tres) TRT-9"· 
Superiores taria IJAS·101.5 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -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 pennanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 

O projeto- Volta à Câmara dos DeputadoS. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 45, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 

c, do Regimento Interno) 
Votaçã<>,- em turno. único, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 45, de 1992 (n•2.626/92, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
aliera a composição e a organiZaÇão interna do l'ribunal 
Regionid do Trabalho da 9' Região, com sede em Curi· 
tiba-PR, e dá outras proVidências, tendo Pareceres, 
proferidos em plenário. Relator: Senador Luis Alberto: 

;__ 1~' pronunciamento: favorável ao Projeto; 
- 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Ple-

nário. -
A discussão da matéria foi encerrãda na sessão ordinária 

de 29 de outubro último. 
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
· N• 45, DE 1992 

(n• 2.626/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, com sede 
em Curitiba - PR, e dá oUtras providências. 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art. I• O Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, 

com sede em Curitiba- PR, tem sua composição aumentada 
pará vinte e oito Juízes, sendo dezoito Togados Vitalícios 
e- dez Classistas Temporários, respeitada a paridade da repre-

_ _sentação. - ------------ --- - - --- -- --- ------
Parágrafo único. Dos cargoS de Juízes Togados Vitalí

cios constantes'_ deste artigo, doze são destinados à magis
- tratura trabalhista de carreira, três à representação da Ordem 

dos Advogados do Brasil e três à representação do Ministério 
PUblico do Trabalho. 

Art. 29 Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juiz: 

I- seis cargos_ de Juiz Togado Vitalício, a serem providos 
em consonância com o artigo 115 da Constituição Federal: --

II- quatro funções de Juiz Classista Temporário, serido 
duas para representante dos empregados e duas para represen
tante dos empregadores. H_averá um suplente para cada Juiz 
Classista Temporário. -

Art. _3 9 _O provimento dos cargos e funções de Juiz pre
vistos n·o artigo 29 desta lei obedecerá ao que dispõe a Consti
tuição Federal e a legislação pertinente. 

Art. 49 Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exerce
rão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
e um a função de Corregedor e serão eleitos na forma regi
mental. 

Art. 59 Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial 
equivalente, o Tribunal Regional do Trabalho da g. Região 
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será dividido em Turmas e terá pelo menos uma Seção Espe
cializada. respeitada a paridade da representação classista. 

§ }9 O Regimento lhtc-rno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua _competência 
e funcionamento, neste incluída a composiçãO do órgão, res
peitada a paridade da representação classista. 

§ 2Y Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para uma delas, serão distribuídos os 
processos de Dissídio COletivo de natureza económica e/ou 
jurídica. 

§ 39 O Juiz. Presidente e o Vice-Presidente participarão 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de na~ureza econó
mica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 49 Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão 
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter
no, por Juízes integrantes das Turmas, observada a paridade 
da representação classista. 

Art. 6o Ficam criados os cargos de Assessor _de Juiz, 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior, Código TRT-

DAS-1Õ2, e os cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT
DAS-101, conforme especificãdos no-anexo I desta-leí. 

§ 1~ Os cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bacha
rel em Direito~ serão ·preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 29 A clasSificação dós cargos de Direção e Assessora
mente Superior, na escala de níveis do respectivo gfupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Órgão Espe
cial, observada a legislação vigente. 

Art. 79 Ficam criados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal.Regional da 9l' Região os cargos 
de Atividades de Apoio Judiciário, conforme _especificados 
ao anexo II desta lei, ª- serem providos na forma estipulada 
na Lei n9 8.112, deli de dezembro de 1990 (Regime Jurídico 
Ú~ico dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Federais). 

Art. 89 As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 9~ Esta lei entra em vigor na datá de sua publi
cação. 

Art. 10 .. Revogãm-se as disposições erll contráriO. 

ANEXO -I 

,de de 1991 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSAO 

GRUPo NtlM. DENOMINAç:AO CÓDIGO 
Direçáo e 10 Assessor de juiz TRT-9•-0AS-102 
Assessoramento 3 Diretor de Secretaria TRT-9•-DAS-101 
superior -
código TRT-9• 
DAS-100 

ANEXO-U 

Leia" ,dr ,de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5I" REGIÁO 

QUADRO PE~U.NENTE DE PESSOAL,J)A SECRETARI!L 

'' 
GRUPO CATEGORIAS """· CÓDIGO CLASSES E 

FUNCIONAIS REFERtNCIAS 
Atividades de T'enico 20 'I'RT-'9• -AJ'- A NS;..lO ca NS-15 
Apoia Judit;:U.rio 0.21 _ (Nival a NS':"'l.6 a NS-21 
Judic:il.rio - Super~or) !ap. NS-.22 11. NS-25 
C64. 
TRT-9•-AJ-o:zo 

AUXiliar " TRT-9._-AJ- A NI-24 a NI-27 
.Juc:Uc~'rio 023 (Nivel D ~I-211 a NI-Jl 

lntermedi4 Ellp. RI-32 a NI-3~ 
rio) . 

Atendente 20 TRT-9•-AJ- A HI-24 11 NI-27 
JucUcUrio 025 (Nível B Nr-za a HI-ll 

Intermediil E•P· HI-32 a NI-35 
rio) 

Aqenta .. 20 TRT-9•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Sequr .. nça 023 (Nivd B tir-:za a Nr-:n 
JuaicUrb Inter.ed.U. .... RI-32 a NI-J5 

rio) 
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Em votação 
a emenda de parecer favorável. _ 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora -pãra a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a 
mesa, parecer _da Comissão Diretora, oferece-ndo a redação 
fi"nal da matéria, que será lido pelo Sr. 1~ SecretáriO. 

É lido o seguinte 

PARECER N•348, DE-!992 
(Da COíniSSão O"iietora)" 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Cãmara n• 45, de 1992 (n• 2.626192, na Casa 
na origem). 

A Comissão Diretora ã.presenta a redaÇão -filial aa Emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 45, de 1992, 
(n" 2.626!92, na Casa de origem), que altera a camposição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 9~ Região, com sCde em Curitiba- PR, e dá outras provi- _ 
dências. 

Sala das Reuniões da Comissão, 4 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lavoisier Maia - Lucidio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 348, DE 1992 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região, com sede 
em Curitiba - PR, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
EMENDAN•1 

Aprovada. 
A matéri~_volta à Câmara dos-=- Depu~~-<!os. _ 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Item 6: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N' 48-, DE19-92 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 

c, do Regimento Interno) 
Votação. em turno único, do Projeto de Lei da 

Cãmara n' 48, de 1992 (n' 2.630192, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3• Região, com sede em Belo 
Horizonte-MO, e dá Outras providências, tendO Pare
ceres 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Ci:iada
nia, sob n"' 312, de 1992, favorável ao projeto. 

- de Plenário. Relator: Senador Josaphat Mari
nho, favorável à Emenda de Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 29 de outubro último. 

Passa-se à votação-do projeto, sem Pre]Ufzo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, sem prejuízo da emen

da, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 48, DE 1992 

(n~ 2.630/92, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal_ ~egional d_o _Trabalho da 3~ Região, com sede 
em Belo Horizonte-MG, e dá outras providências. 

(Corresponde à Emenda n~ 1- Plenário) O Congresso Nacional decr~ta: 
Suprima-se do texto 0 § 2' do art. 6•, passando 0 § 1, Art. i' O Tribunal Regional do Trabalho da 3• Região, 

a ser parágrafo único~ e altere-se 0 Anexo 1 do Projeto que com sede em Belo Horizonte-MO, tem sua composição au-
passa a ter 3 seguinte redação: · · __ mentada para trinta e seis Juízes, sendo vinte e quatro Togado 

Vitalícios e doze Classistas Temporários, respeitada a paridade 
ANEXO I da representação. 

Lei n<> • de de de 1992 Parágrafo único. Dos cargos de Juízes Togados Vitalí-
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9• RE·- · cios constantes deste artigo, dezesseis são destinados à magis-

GIÃO _ tratura trabalhista de carreira, quatro à representação da Dr-
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRE-. ·dení dos Advogados do Brasil e quatro à representação do 

TARJA Ministério Público do Trabalho. 
Art. 2~ Para atender à composição a que se refere o 

Cargos em Comissão artigo anterior; sã<.Y criados os ·seguintes cargos e funções de 

Grupo Deoomioaçao Ntlmero Código 

Direçao e Assessor de Juiz. 10 (dez) TRT-9"-
Assesso- DJ\S-102.5 
ramento Di retor de Sccre- m (três) TRT-9"-
Superiores taria DJ\S-101.5 

-
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Em discus-

são a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro -a discussão. 
Em votação. - -
Os Srs. Senadores que a aprovam qu:eiraih perriiariecer 

sentados. (Pausa.) 

-~ -·-- -- ::-~~. ~-.~. ~. 

Juiz: 
I -dez cargOs de Juiz Togados VItalício, a s~rem provi

dos em consonância-com o art. 115 da Constituição Federal; 
II- quatro funções de Juiz ClaSsiSta Temporário, sendo 

duas para representantes dos empregados e duas para repre
sentantes dos empregadores. Haverá um suplente para cada 
Juiz Classista Temporário. -· _ 

Art. 3~ O provimento dos cargos· e funções de Juiz pre
vistos no artigo anterior obedecerá ao que dispõe a Consti
tuição Federal e a legislação pertinente. 

Art. 4o Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exerce
rão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
e doís as funções de Corregedor e Vice-Corregedor Regional, 
respectivamente, e serão eleitos na forma regimental. 
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Art. S• Além do Tribunal Pleno ou. dÓ Órgão Especial 
equivalente, o Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região 
será dividido em Turmas e terá pelo menos uma Seção Espe
cializada, respeitada a paridade da representação classista. 

§ 19 O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste- incluída a composição do órgão, res
peitada a paridade da representação classista. 

§ 29 Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para uma delas, serão distribuídos os 
processos de Dissídio Coletivo de natureza económica e/ou 
jurídica. 

§ 39 O Juiz Presidente e o Vice-Presidente participarão 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza econó
mica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 4"' Os J ufzes da Seção ou Seções Especializadas serão 
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter
no, por Juízes integrantes das Turmas, observada a paridade 
da representação classista. 

§ 5"' Ficam extintos os Grupos de Turmas em que se 
dividia o Tribunal, cabendo à Seção ou Seções Especializadas 
que os sucederem a competência residual para julgar as Ações 
ResciSóriaS propostas- contra as decisões por eles proferidas. 

Art. 6" Ficam criados os cargos de Assessor de Juiz. 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior, Código TRT
DAS-102, e os cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT
D AS-1 01, conforme especificados no anexo I desta lei. 

§ 19 Os cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bacha
rel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 29 A classificação dos cargos de Direção e Assessora
mente Superior. na escala de níveis do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Órgão Espe
cial~ observada a legislação vigente. 

Art. 79 Ficam criados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3~ 
Região os cargos de Atividades_de Apoio Judiciário, conforme 
especificados no Anexo II desta lei, a serem providos na forma 

_ estipulad~ na Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime 
Jurídico Unico dos Servidores Civis da União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas Federais). 

Art. 8" As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justi_ça do Trabalho. 

Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO·! 

Lei n• , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSÃO 

GRUPO NúM. DENOMINAÇÃO CÓDIGO 
Direção e 18 Assessor de juiz TRT-3 1 -DAS-102 
Assessoramento 4 Diretor de Secretaria TRT-3•-DAS-101 
superior -
código TRT-3 • 
DAS-100 

ANEXO·D 
Lef n• · , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 
GRUPO CATEGORIAS NtlM. 'CÓDIGO CLASSES E 

FUNCIONAIS REFEiú:NCIAS 

Atividades de Técnico 36 TRT-3•-AJ- A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário 021 (Nivel B NS-16 a NS-21 
Judiciário - superior} Esp. NS-22 a NS-25 
Cód. 
TRT-3•-AJ-020 

Auxiliar 72 TRT-3•-AJ- A NI-24 a NI-27 
J""-iciário 023 (Nivel B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

Atendente 36 TRT-3•-AJ- A NI-24 .. NI-27 
Judiciário 025 (Nivel B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

Age!)te de 36 TRT-3•-AJ- A NI-24 .. NI-27 
Segurança 023' (Nivel B NI-28 a NI-31, 
Judiciária Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 

T"in\ 

----------------------~-.,....,..-~·"··-
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira).:.._ Em votação 
a emenda de parecer favorável. _ . 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissã6Diretofa para a·redaçáo final. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação 
final da mat~ria, que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER N• 349, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 48, de 1992 (n" 2.630/92, na Casa 
de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final da Emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 48, de 1992 
(n9 2.630/92, na Casa de origem), que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3~ Região, com sede em Belo Horizonte - MG, e dá 
outras providências~ . 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lavoisier Maia- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECERN• 349, DE1992 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3~ Região, com sede 
em Belo Horizonte- MG, e dá outras providênCias. 

O Congresso Nacional decreta: 

EMENDAN• 1 
(Corresponde à Emenda o\> 1 .:__Plenário) 

Suprima-se do texto o § 2o do art. 6< passandO-O §- i 9 

a ser parágrafo único, e altere-se o Anexo I do Projeto que 
passa a ter a seguinte redação: 

ANEXO! 
Lei n" , de de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-DA 3' RE-
GIÃO - -. 

Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
Cargos em Comissão 

Grupo Dcnomlnaçllo Nllmero C6dlgo 

Direçao e Aaaessor de Juiz 8 (dezoito) TRT·3' 
Assesso- Di\S-102.5 
ramento Diretor de Secre- 04 (quatro) TRT-3• 
Superiores lllria Di\S-101.5 

O SR. PRESIDENTE (Epitáeio Cafeteira) -Em dis_eu~·. 
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perman~~er _ 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (E pitá cio Cafêteífll)- Itein 7: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 33, DE 1992 

- (Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 
172, I do Regimento Internoc) 

DiscUssão, em- turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n•33, de 1992 (n•3.759/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e 
dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em plenário. Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, favorável ao Projeto, com emendas 

- de n"?s 1 a 3 que apresenta. 

A dicussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de hoje. 

Passa-se à votação do proj_eto,_ sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. SefladoreS qUe o aprovam queiram permanecer 

sen!ados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o S.eguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1992 
(N• 3. 759/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a proriSSão de Guia de Turismo, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacíonal Decreta: 
Art. J9 O exercício da profissão de Guia de Turismo, 

no território nacional, é regulado pela presente lei. 
Art. 2~> Para os efeitos desta lei, é considerado Guia 

de Turismo o profisSional que, devidamente cadastrado no 
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), exerça atividades 
de acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas 

_--OU grupos, erii visitas, excursões urbanas, municipais, esta
duais, interestaduais, ínternado-nais Ou especializadas. 

Parágrafo único. As atividades mencionadas no caput 
deste artigo poderão, no caso de extinção da Embratur, serão 
exercidos pelo órgão nacional de turismo competente. 

Art. 3\> O exercício da prt;>fissão de Guia de Turismo 
é privativo dos: 

a) que tenham tido registro na Embratur, como Guia 
de Turismo, até a data da publicação desta lei; 

b) portadores_ de diploma de curso superior de turismo 
expedido por estabelecimento de ensino reconhecido e no 
qual tenham cursado cadeira especializada na formação de 
Guia e Turismo; - -- ----

c) portadores de diploma de 29 grau que sejam aprovados 
em cursos de guia de turismo. homologados pelo Conselho 
de Educação competente. 

Art. 49 Fica estabelecido que os Guias de Turismo terão 
classificação de acordo com curso específico que determinará 
sua categoria e seu âmbito de atuação, conforme se segue: 

a) guia local (limite do Município); - · 
b) guia de excursão regional (limite do Estado); 
c) guia de excursão nacional (limite do País); 
d) guia de excursão internacional Cone Sul (limite da 

América do Sul); 
e) guia de excursão internaciqnal (além das fronteiras 

da América do Sul); 
_f) guia especializado. 
Parágrafo único. Os Guias de Turismo, credenciados 

pela Embratur como de "excursão nacional" até a vigente 
lei, terão a sua classificação alterada para "internacional Cone 
Sul". 
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Art. 59 Constituem atribuições do Guia ·cre Turisffio:
a) acompanhar, orientar e transmitir informações a pes

soas ou grupos em visitas, eXcUciõ-es-uroanas; municipais, esta
duais, interestaduais ou especializadas dentro do território 
nacional; 

b) acompanhar ao exterior pessoas ou grupos organiza. 
dos no Brasil; 

c) promover e orientar despachos e liberação de passa
geiros e respectivas bagagens, em terminais de embarque .e 
desembarque aéreos, marítimos, fluviais, rodoviários e ferro-
viários; - --- - -

d) ter acesso a todos os veículos de transporte, durante 
o embarque ou desembarque, para orientar as pessoas ou 
grupos sua responsabilidade, observadas as normas e~pecíficas 
ou respectivo terminal; 

e) ter acesso gratuito a museus, galerias de arte! ~xpqsi· 
ções, feiras, bibliotecas e pontos de interesse tUrístiCo, quando 
estiver conduzindo ou não pessoas ou grupos,- observadas as 
normas de cada estabelecimento, desde que devidamente cre-
denciado como Guia de Turismo; -- -

0 portar, privativãmertte, _o c-rachá de Guia-de Turismo 
emitido pela Embratur. 

Art. 69 A Embratur manterá um Cadastro Nacional dos 
Guias de Turismo regionalizado com base em acordos de coo
peração técnica fumados com os órgãos· estaduais e/ou muni
cipais de turismo os quais só poderão exercer suaS ãtividades 
de acordo com sua classificação e âmbito de atuação conform-e 
art. 4• desta lei. 

Art. 79 As pessoas ou grupos de excursões provenientes 
dos diversos Estados brasileiros, ou de outros países, acompa
nhados do Guia de excursão nacional, utilizarão Guias de 
Turismo locais ou regiOnais cadastrados na Embratur, em 
cada Estado que for viSitãdo. 

Art. 89 Deferido o cadastro, a Embratur expedirá ao 
interessado crachá de identificaç_ãO, de modelo único para 
todo o território naciólial contendo nome, fotografia, âmbito 
de atuação e categoria para a qual o Guia de TurisniO estará 
habilitado a exercer a profissão. -

Parágrafo únicO. --Este modelo úriiCo deverá diferenciar 
as diversas categorias de GuiaS-de Turismo. 

Art. 99 No exercício da profissão; o Guia de Turismo 
deverá conduzir-se com dedicação, decoro e responsabilidade, 
zelando pelo bom nome do turismo no Brasil e da empresa 
à qual presta serviços, devendo ainda respeitar e cumprir leis 
e regulamentos que disciplinem a atividade turistica, podendo, 
por desempenho irregular de suas funções, vir a ser punido 
pelo seu órgão de classe. 

Art. 10. Pelo desempenho irregular de suas atribuições 
o Guia de Turismo, cdi::úormé a gravidade dá falta e seus 
antecedentes, ficará sujeito às seguintes penalídades, aplicadas 
pela Embratur: 

a) advertência; 
b) suspensão de !O (dez) dias a 1 ano do exercício da 

atividade; 
c) cancelamento do registro. 
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo 

serão aplicadas após processo administratiVO, no qual se asse
gurará ao acusado ampla defesa. 

Art. 11. A partir da publicação desta lei, as pessoas, 
empresas, instituições e entidades ligadas ao turismo só-pode
rão contratar Guias· de Turismo que estejám devidamente 
registrados na Embratur. 

Art .. 12. Os GuiãS de Turismo poderão prestar serviços 
às empresas do ramo de turismo na qualidade de autónomos 
ou com vínculo empregatício, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, obedecida a legislação em vigor quanto 
às obrigações previdenciárias. 

Art. 13. Quando o Guia de Turismo expressar-se em 
outro idioma além do português, ser-lhe-á devido um acrés
cimo nunca inferior a 25% (vinte e _cinco por cento) sobre 
sua remuneração. no caso de autónomo, ou sobre seu salário, 
no caso de empregado, por idioma para o qual ,sejam solici
tados seus serviços. 

Art. 14. Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias de sua 
publicação, o Poder Executivo regulamentará esta lei. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 16. R~vo,gam-se as c:_i~sposições em _contrátj.o. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Votação 
em bloco das Emendas de n""' 1 a 3, de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores _que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final: 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N'l 

Dê-se a seguinte redação à alínea a do art. 3~: 

"a) que tenham sido cadastrados na Embratur, co
mo Guia de Turismo, até a data da publicação desta 
lei." 

EMENDAN9 2 

Suprima-se o art. 10. 

EMENDAN'3 

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 

"Art. 11. A partir da publicação deSta lei, as pes
soas, empresas, instituições e entidades ligadas ao turismo 
s6 poderão contratar Guias de Turismo que este jaiii-devi
damente cadastrados na Embratur." 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Item 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'77, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos- termos do art. 

172, I, do Regimento Interno)~ 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n9 77, de 1992, de autoria d_o Senador Nelson 
Wedekin e outros Senhores Senadores, que altera o 
caput do art. 4• da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 
1992, que dispõe sobre ã. concessão-de subvenção eco
nómica nas operações de crédito rural, tendo 

Parecer de plenário. Relator: Senador Nabor Jú
nior, favorável, nos termos do substitutivo que apre-
senta. ·- ·· 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de hoje. 

Passa-se à votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 

Secretário. -
É lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO N• 791, DE 1992 

Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, alínea d 
do Regimento Interno, requeiro preferência ·para vota-ção do 
Substitutivo ao--Projeto de Lei do Senado n?. 77, de 1992. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1992. - Senador 
Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteirà) - Aprovado 
o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário. 

Em votação o· substitutivo. 
Os Srs. seriadores que o -a:provani -qüeiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o-substitutivo>, fica prejudic~do o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de ser redigido 

o vencido para o turno suplementar. 
É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 77, DE 1992 

(SUBSTITUTIVO) 

Altera o art. 4~ da Lei n~ 8.427, de 27 de maio 
de 1992, que "Dispõe sobre a concessão de subvenção 
económica nas operações de crédito rural". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O caput do art. 4' da Lei n• 4.827, de27 de 

maiO de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação e· acres;. 
cido de um parágrafo. renumerando-se como § 2~'-0 seu atual 
parágrafo único: 

"Art. 4~ A subvenção de equalização das taxas 
de juros ficará limitada ao diferencial de taxas entre 
os encargos cobrados do tomador final de crédito ru_ral 
e o custo de captação de recursos, acrescido dos custos 
administrativos e tributários a que estão sujeitas, nas 
suas operações ativas, as instituições financeiras oficiais 
e as cooperativas de crédito. __ _ 

§ 19 Farão jus à subvenção de que trata o caput 
deste artigo as instituições financeiraS -privadas locali
zadas em vilas, distritos, municípios ou cidades onde 
não existam agências de instituições finanCeiras oficiais 
e de cooperativas de crédito. 

§ 29 A subvenção económica a que se refere este 
artigo estende-se aos empréstimOS cOilcedidos, a partir 
de lo de julho de 1991, pelas instituições financeiras 
oficiais federais aos produtores rurais~" _ 

Art. ?.~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~' Revogam-se aS disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Epitáció.Cafeteira) -ltem 09: 
Votação, em turno únicO, do Requerimenton~>733, 

de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin, solici
tando, nos termos do art.'172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei da Câmara n• 47, de 1992 (n• 2.628/92, na Casa 
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Tra~ 
balho, que altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, com 
sede em Florianópolis-SC, e dá outras providências. 

Em votação o- re-querimento. _ _ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) -- · 

Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n"' 47, de 1992, será incluído 

na Ordem do Dia, Oportunamente. 

O SR:PI1ESIDENTE (Epitãcio Cafeteira) '- Item 10: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 775, 
de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solici
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado n• 243, de 1991, que tramita em 
conjuntO com os de n~"~ 252, 291, de 1991, e 69, de 
1992~ cujos prazos na COmiSsãO de ConStitUição, Justiça 

.- · •· ~ :-e· Cidadania já se acham ~sgotados. 
~ ·E·m vOtaÇãô o reque'rlmerito:- · ~ --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Os Projetes de Lei do Senado N~ 243, 252,291, de 1991, 

e o de n~' 69, de 1992, passarão a tramitar em conjunto. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Esgotada 

a matéria constante da Ordem do Dia. 
Não há 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 DECRETO LEGISLATIVO. 

N• 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, da Constituição Federal, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) , . 

Votação, em. -turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet - Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sOnora em onda 
média na cidad~ de Teresina, Es_tadq do Piauí, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do a:rt. 64, § 
2", do RegimentQ Interno, combinado com o art. 375, inciso 

·VIII, do Regimento Interno.) . 
Votação, em turno único, dO Projeto de Decreto Legis

lativo o• 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29~ da Constituição, coffi6inado com o art. 375, inciso VIII, 
do Regimento Interno.) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgadaà Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusãO sonora ria cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, terido 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 318, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau-

rício Corrêa, que determina os casos em que as forças estran
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente 
da República, independente da autorização do Congresso Na
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciso II, e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n• 285, de 1992, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto com Emendas que apresenta de n"' 1 a 3~CRE: 
e voto em separado do Senado~ Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 18 horas e 40 minutos.) 
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ANO XLVII- N•187 SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 229• SESSÃO, EM 5 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: · 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/84 (n' 17/83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo sobre Privilégios e Imunidades da Organliai;ão Inter
nacional de Teleacomunicações Marítimas pof Satélite -
INMARSA T, concluído em Londres, a 1' de dezembro 
de 1981. (Redação final). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 18/84 (n' 50/84, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Con
venção n" 140 e da Recomendação n~ 148, referentes à 
"licença remunerada para estudos", adotadas na 59• Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização 
Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em ju
nho de 1974. (Redação final). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 8/85 (n' 85/85,na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Conven
ção n9136 da Recomendação n9 144, da OrganiZação-Inter
nacional do Trabalho - OIT, sobre "Proteção contra os 
Riscos de Intoxicação Provocados_ pelo Benzeno", adota
das em Genebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI 
Sessão da Conferência Internacional da Tràbalho. (Reda
ção final). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 66/92 (n' 103/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado 
de Auxílio Mútuo em Matéria Penal, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio de 
1991. (Redação final). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 71192 (ni 178/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os teXtos do (1) 
Tratado de Extradição, (2) Tratado so)/re Cooperação Ju-

diciária em Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Cóôpe: -
ração Judiciária e ao Reconhecimento Recíproco de Sen
tenças em Matéria CiVil, entre os Governos do Brasil e 
o da Itália, assinados em Roma, em 17 de outubro de 
1989. (Redação final). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 77/92 (n' 161/91, 
na Câmara do.s Deputados), qu~ aprova o texto do Ac9rdo _ 
sobre Cooperação nos Campos da Ciência· e TecnOlogia, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia, em Seul, em 
8-de agosto de 1991. (Redação final). -

_ ,..-Projeto de Decreto Legislativo n' 78/92 (n' 164/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Consti
tuição e da Convenção da União Internacional de Teleco
municações, adotados na conferência de Plenipotenciários, 
em Nice, em 1989. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 79/92 (n" 169/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste 
Complementar ao Acordo de Cooperação Econôinica. 
Cienfífica e Técnica na área de Pesquisa Agrícola e Exten~ 
são Rural, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular de Angola, firma
do em Luanda, em 28 de janeiro de 1989. (Redação final). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 80/92 (n' 176/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da China, destinado a evitar 
a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em _matéria 
de_ Imposto de Renda, celebrado em Pequim, em 5· de 
agosto de 1991. (Redação final.) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 81/92 (n' 111/91, 
na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Proto~ 
colo sobre as Comemorações dos Descobrimentos Portu
gueses, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Portuguesa, eQ:J. 
Brasflia, em 7 de maio de 1991. (Redação final). 

-Projeto de Decreto Legislativo n' S2/92 (n' 187/92, 
na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo 
entre a República Federativa do Brasil e a República Italia- -
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESsO NACIONAL MANOEL VILEI.A DE MAGALHÃES 
Diretor-Gcrd do Senado Fedetal 
AGACI!lL DA SILVA MAIA 

hnpreiSo 1ob responsabilidade da Mesa do Senado Feden.l 

Diretor Executivo 
CA.RLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Di:retor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASIUS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTo CoUTINHO MADRUGA 
Dirctor Adjunto 

Semestral 

ASSINATURAS 

······-···----·--·--~·-.. -·---"-"""""''""" Q$ 70.000,00 

Tiragem 1.200 exemplares 

.... 

~ -
na sobre Cooperação no Domfriio"-do -TUriSmo, c.elebrado _ SENADOR ~ONAN TITO -Sugerindo ao Ministro 
em Roma, em 11 de dezembro de 1991. (Rcdação fírlal). da Educação a inclusão do leite na merenda escolar, o 

-Projeto de Decreto Le_gislativo n~ 83/92 (n9 190/92, que poderia superar a crise da pecuária leiteira. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Preto- . SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Requerimento 
colo para a Solução de Controvérsias, celebrado entre a de informações sobre a dívida de Estados e Municípios 
República Federativa do Brasil, a República Argentit;ta, ·junto a Caixa Econórrikà FeOeiã.l,- pi-eStes a ser cobrada _ 
a R.::pública .:!o Paraguai c a República Oríental do Uru- jm.iicialmente, conforme noticia 0 jornal "Correio Erazi-
guai, em Brasília, ell?- 17 d~_ dezembro de _1991. (Redação liense" de hoje. 
final). 

SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA -
1.2.2- Comunicação Dia da Cultura. 

Da Liderança do PSDB, referente â indicação como SENADOR ODAC!R SOARES- Gestão do ex-Mi-
membro suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito nistro Reinhold Stephanes. da Previdência Sodã.l. 
da EVasão FiScal. o_ Senador Beni"Veras. em substitutivo 
ao Senador Jutahy Magalhães. 1.2.5- Leitura de projeto 

1.2.3- ComuniCações da Presidência 

- Recebimento de expediente do Mil-tistro da Educa
ção e Desportos, comu-nicando que reservou todas as quin
tas-feiras para atender, em audiência, os Srs. Parlamen
tares, em seu gabinente. 

- Recebimef1:to de manifestações ·de apoio aO Senado 
Federal. em face do julgamento do_ Presidente da Repú
blica. do Sindicato dos Trabalhadores_ Rurais de Caicó
RN; Associ:1ç:io Mineira de Empresas de Obras PúBlicas
MO; Conselho Regional de Profissionais de Relações Pú
blicas-1• Rcgião-RJ; e do Sr. Jorge Maia da Silva._ 

-Recebimento do Ofício no·1~507/92, do Presidente 
do Banco do Brasil. encaminhando o Balanço do Fundo 
Constitucionã.I de Financiamento do CeD.tro-Oeste-FCO, 
devidamente auditado. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO - NotÍciãrÚi dos 
jornais de hoje, dando conta da disposição do CADE de 
agir contra o cartel do cimento. 

-Projeto de Lei do Senado n' 154/92, de autorid dú 
Senador _Márcio Lacerda, que altera o Código de Processo 
Penal, e dá outras providências. -

1.2.6 - Comunicação 

Da Liderança do PDT, referente a su.bstituição do 
Senador Maurício Corrêa, pelo Senador Pedro Teixeira, 
para-compor, na condição detitul?r,_ a_Comissão destinada 
a_ ~xamínar· o Projeto de Lei da Câ~ara n9 118/84, que 
m:::. litui o Cóaig~ Cívii. · · · · · 

~- 1:2.7- Comunicação da ?residê:~cia 

são. 

são 

Inexistência de quorum para o prosseguimento_da ses· 

1.2.8- Designa~ão da Ordem do Dia da próxima ses-

J3- ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

N• 432 a 436/92 
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Ata da 22ga Sessão, em 5 de novembro de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 
Presidência dos Srs. Magno Bacelar e Epitácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS R 30 MINUTOS, AClfAM,~F. PRE
SENTES OS SRS. SF.NADORF.S: 

Affonso C..amargo - Albano Franco - Amir T .ando - . 
Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras 
- Cbagas Rodrigues - Cid Saboia de C'.arvalho - Darcy Ri
beiro - Flcio Alvares - Epitácio C'.afeteira -'" F.•peridiao 
Amin- Flaviano Melo- Francisco Rollcmber,g- Gerson Ca
mata - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- llumber
to Lucena- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- lrapuan Cos
ta Júnior - Joao Calmou - Joao Rocha - Jo"nas Plnhdro -
Josê Fogaça -José Richa - Josê Sarney - J6iio C'.ampos -
J6nia Marise- l.evy Dias- l.ouremberg Nunes Rocha- Lu
cfdio Portclla - Magno Bacelar - Mansueto de l.avor - Má
rio Covas- Mauro Benevides- Nabor J6nior- Neloon C..ar
neiro - Nelson Wedckin - Ney Maranhao - Odacir Soares 
- Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derz: -
Raimundo Lira- Ronaldo Araga.o - Ronan Tito - Teotonio 
Vilela Filho - Valmir C'.ampclo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 51 Srs. S6nadói"~s. Havendo. 
número regim~ntal, declaro aberta a sessão. -- ____ -~--- _ 

So_b a proteção de Deus~ iniciamos -riosSõs traba\!Ios. 
O Sr. P Secretá_rio proCederá à leitura~~ Expediep.te. 

É lido o seguinte: 

PARECERES 
PARECER N• 350, DE 1992 

(Da Comissão Díretora) 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo 
r"10, de 1984(n' 17 de 1983, na Câmara<losDeputado<). 

A Comissão DiretÇn'a a-presenta a r_edação finarao Projeto 
de Decreto Legislativo n• 10, de 1984 (n' 17, de 1983, na 
Câmara dos Deputados), que apó:~va o texto do Prot~colo 
sobre Privilégios e_ Imunidad~s da Organi~ação lntemaetonal 
de Telecomunicações Marítimas por Satélite- INMARSAT, 
concluído em Londres, a 1• de dezembro de 1981. 

Sala de Reuniões da CoiDis;sãÕ, 5 de noV_embro de 1992. 
- 1\'lat~ro Benevides, Presidente - Racbid Saldiulbã Deai, 
Relator - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 350, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo o• 10, 
de 1984 (o' 17, de 1983, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o CongressO Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos 
do 2-rt. 48, item 28, do Regimento Interno, }lromulgo o ..;,e
guinte-

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o texto do Protocolo sobre Privilégios e 
Imunidades da Organização Internacional de Telecomu
nicações Marítimas por Satélites - INMARSA T, con' 
cluído em Londres, a 1~ de dezembro de 1981. 

Art. 19 É aprovaôo, com reserva ao cut. 17, o texto 
do Protocolo sobre Priyilégios e Imunidades da Organização 
Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite -
INMARSAT, concluído em Londres, a 1• de dezembro de 
1981. . 

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 351, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 18, de 1984 (n~ 50, de 1984, na Câmara dos Depu
tados). 

-··-A Comissão Difetoia apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 18, de 1984 (n' 50, de 1984, na 
Câmara dos Deputados), que aprova -os textos da Convenção 
Jl9 _140, e da Recomendação n"' 148, referentes s "licença remu 
neradã pãi-a estudOs·-·, adOfidas na _59~ Sessão da COnft::;rencia 
InternaCional do Trabalho, da Organização Internacional do 
Trabalho, realizada em Genebra, em junho de 1974. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de novembro de 19412. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator- Lucfdio Portel,la- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 351, DE 1992 

Redação fmal do Projeto de Decreto J,egislativo n• 18, 
de 1984 (n• 50, de 1984, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o CongressO" Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova osct~xtos da COnVenção n~ 14a e da Recomeno 
dação n~ 148, referentes a "licença remunerada para 
estudos", adotadas oa 59~ Sessão da Conferência Inter
nacional do Trabalho, realizada em Genebra, em junho. 
de 1974. 

Art. 1"' São aprovados os textos da_ Convenção n"' 140 
e da Recomendação~"' 148, referentes a '"licença remunerada 
para estudos", adotadas na 59~ Sessão da Conferência Interna
cional do Trabalho, da Organiz3.ção Intem~!::m:ll do Traba 
lho, realizada em Genebra, em junho de 1974. 
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Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 352, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

, Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 8, de 1985 (n• 85 de 1985, na Cãmara dos Depulados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 8, de 1985 (n' de 1985, na Cãmara 
doe Deputados), que aprova os textos da Convenção n9 136 
e da Recomendação n"' 144, da Organização Internacional 
~o Trabalho - OIT, sobre "Proteção contra os Riscos de 
Intoxicação Provocados pelo Benzeno, adotadas em Genebra, 
a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de novembro de 1992. 
- Mauro Beoevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzl, 
Relator - Lucidio Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 352, DE 1992. 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 8, de 1985 (n•85, de 1985, na Cámara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos tennos do art. 48, iteQl 
28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGlSLATIVO N• , DE 1992 

Aprova os textos da Convenção n• 136 e- da Reco
mendação n' 144, da Organização Internacional do Tra
balho - OIT, sobre "Proteção contra os Riscos de Into
xicação Provocados pelo Benzeno", adotadas em Gene· 
bra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão da 
Conferência Internacional do Trabalho. 

Art. 1 '! São aprovados os textos da Convenção n'! 136 
e da Recomendação n"' 144, da Organização Internacional 
do Trabalho - OIT, sobre "Proteção contra os Riscos de 
Intoxicação Provocados pelo Benzno", adotadas em Genebra, 
a 30 de junho de 1971, durante a L VI Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho. ----

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 353, DE 1992 
(Da Comissão biretora) 

Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo 
D' 66, de 1992 (n• 103 de 1991, na Câmara dos Depu
lados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final dO PrOjetO 
de Decreto Legislativo n• 66, de 1992 (n' 103, de 1991, na 
Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de 
Auxílio Mútuo em Matéria Penal, entre o Governo -da Repú· 
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Portu~ 
guesa, assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de nov~mbro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachld Saldanha Derzi, 
Relator - Lucídio Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER No 353, DE 1992 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 66, de 1992 (n• 103, de 1991, na Cámara dos Depu
tados). 

'i, UU%. 

Faço saber que o Congresso Nacional aproyou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o toxto do Tratado de Au:állo Mútuo em 
Matéria Penal, •ntre o Governo da RepúbUca Federa· 
tiva do Brasll e o Governo da RepúbUca Portuguesa, 
assinado em BrasOia, em 7 de maio de 1991. 

Art. 1 '! É aprovado o texto do Tratado de Auxfiio Mú
tuo em Matéria Penal, finnado entre o Governo da Rep\blica 
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, 
em Brasfiia, em 7 de maio de 1991. 

Parágrafo úriico. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
presente Tratado, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos ao património 
nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 354, DE 19_92 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 71, de 1992 (n• 178 de 1992, na Câmara dos Depu· 
tados). 

A Comissão Oiretora apresenta a redação ffnal do Projeto 
de~ Decreto Legislativo n• 71, de 1992 (n' 178, de 1992, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do (I) Tratado 
de Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação Judiciária em 
Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária 
e ao Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Matéria 
CiVil, entre_ os Governos do Bras;!l e o da Itália, assinados 
em Roma, em 17 de OUtubro de 1989. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lucidio Portella - Benl V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 354, DE 1992 

RCdação fmaJ do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 71, de 1992 (n• 178, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
• Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova os textos do (1) Tratado de Extradição, 
(2) Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria 
PenaJ, e (3) Tratado Relativo à. Cooperação Judiciária 
e ao Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Maté
ria Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália, 
assinados em Roma, em 17 de outubro de 1989. 

Art. I• São aprovados os textos do(!) Tratado de Ex
tradição, (2) Tratado sobre Cooperação Judiciária erii Matéria 
Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao 
Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Matéria Civil, 
entre os Governos do Brasil e o da Itália, assinados em Roma, 
em 17 de outubro de 1989. 
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos 
referidos tratados, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso.!, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. -

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 355, DE 1992 
(Da Comissão- Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 77, de 1992 (n• 161 de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 77, de 1992 (n• 161, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação nos Campos da Ciência e TecnOlogia, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 
1991. . 

Sala de Reuniões da Comissão, ·s de-n:ovem6ro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid -SalCianha Derzi, 
Relator - Lucídio PorteUa - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 355, DE1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 77, de 1992 (n' 161, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do ·art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETOLEG!SLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos 
campos da Ciência e Tecoo~ogia, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 
1991. 

Art. 1"' É aprovado o texto do Acordo ~()bre Coope
ração nos campos da Ciência e Tecnologia, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e Q Governo 
da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 1991. 

Parági'afo único. Sãó sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão ou 
modificação do presente Acordo, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromi~sos gravosos 
ao património nacional. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 356, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 78, de 1992 (n• 164 de 1992, na Câmara dos Depu· 
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 78, de 1992 (n• 164, de 1992, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Constituição 
e da Convenção da União Iotemacional de Telecomunicações, · 

adotados na Conferê1_1cia de PlenipotenciáríõS, em Nice, em 
1989. . 

Sala de Reuniões da ComiSsão, 5 de novembro ·de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 

- RelãlOr - Lucídio Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 356, DE !992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 78, de 1992 (n' 164, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova os textos da Constituição e da Convenção 
da União Internacional de Telecomunicações, adotados 
na Conferência de Plenipotenciários, em Nice, em 1989. 

-Art. 1"' São aprovados os textos da Cot;~.stituição da 
Convenção da União Internacional de Telecomunicações, 
adotados na Conferência de Plenipotenciários, em Nice, em 
1989. .... . .... -

Parágrafo único. São sujeitOS ã aprOVãÇãO do'Córig'resso 
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do 
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 357, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 79, de 1992 (n~ 169 de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

A ComissãO Diretora apresenta aredação final4o Projeto 
de Decreto Legislativo n• 79, de 1992 (n' 169, de 1989, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste Com
plementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Cierttffica 
e Técri.ica na área de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular de Angola, firmado em Luanda, 
ein 28 de janeiro de 1989. ·· 

Sala de Reuniões da ComisSãO, 5 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid S31danha Derzi, 
Relator - Luddio Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 357, DE 1992 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 79, de 1992 (n• 169, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo 
de Cooperação Económica, Científica e Técnica na área 
de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repó-
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blica Popular de Angola, firmado em Luanda, em 28 
de janeiro de 1989. -

Art. 1"' É aprovado o texto do Ajuste Complementar -
ao Acordo ·cte Cooperação Económica, Científica e Técnica 
na área de Pesquisa Agrícola e· Extensão Rural, entre o Gow 
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular de Angola, firm_3:99_~ní Luanda, em 28 
de janeiro de 1989. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. · · 

PARECER N• 358, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 80, de 1992 (n9 176 de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora ãpreserita a-redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n'80, de 1992 (n' 176, de !992, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil _e o Governo _ 
da República Popular da China, destinado a evitar a dupla 
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de Imposto 
de Renda, celebrado em Pequim, em 5 de agosto de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lucfdio PorteUa- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 358, DE-1992-

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 80, de 1992 (n~ 176, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Corigiesso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal; nos termos do art. 

48, item 28,-do Regimento Interno, pronlulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE1992 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular da China destinado a evitar a dupla tributação 
e prevenir a evasão fiscal, em matéria. de Imposto de 
Renda, celebrado em Pequim, em 5 de agosto de 1991. 

Art. l\' É aprovado o texto do Acordo entre o GOverno 
da República Federativa do Brasil e o GoVer~o ·da Repú~lica 
Popular da China destinado _a evi~~_r_a dupla tributação e preve- -
nir a ev-asão fisCal, em matéria de Imposto _de Renda, cele
brado em Pequim, em 5 de agosto de 1991. 

Parágrafo úniCO. São sujeitoS- à aprovaÇãO do Con
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos_ termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos_ grayosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em -vigor na daia 
de sua publicação. 

PARECER N• 359, DE 1992 
(Da Corilissâó Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 81, de 1992 (n• 111 de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 81, de 1992 (n~ 111, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
sobre as Comemorações dos Descobrimento~ Portugueses, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa, em- Brasília, em 7 
de maio de 1991. .. 

Sala de ·Reuniões da ComiSSão, 5_de novembrO de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi. 
Relator - Lucídio -Portella - Beni Verãs-. 

ANEXO A() PARECER Ne 359, IíE 1992 

Redação final do Projeto_ de Decreto Legislativo 
n' 81, de 1992 (n~ 111, de 199i, iia Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o C0ngresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

_ _ Aprova o texto do Protocolo sobre as Comemo
rações dos Descobrimentos Portugueses, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Portuguesa, em Brasflia, 7 de maio 
de 1991. 

Art. 19 Ê aprovado o texto do Protocolo sobre as Come
morações dos Desco.brimentos Portugueses, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o GovernO 
da República Portuguesa, em Braslli~, em 7 de maio, d~ 199_1. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição· 
Federal, acarretem encargos ou compromiss~s gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2\' Este_ Décreto LégisllHivO"entra·em'Vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 360, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 82, de 1992 (n' 187 de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 82, de 1992 (n' 187, de 1992, na 
Câmara dos_ Deputados). que aprova o texto do Acordo entre 
a República Federativa do Brasil e a República Italiana sobre 
Cóópei-ação no Domínio do Turismo,- celebrado em Roma, 
em 11 de dezembro de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de novembro_ de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator - Lucídi=> Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 360, DE 1992 

Redação riD.at d-o Projeto de ·Décreto Legislativo 
n• 82, de 1992 (n9 187, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o CongresSo Nacional aprovou, e ~u. 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28~ do Regimentú Interno. promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGlSLATlVQ W , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo e_ntJ:~e_ a República Fede~ 
rativa do Brasil e a República Italiana sobre Cooperação 
no Domínio do Turismo, celebrado em Roma, em 11 
de dezembro de 1991. 

Art. 1 ~> É aprovado o texto do Acordo entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a República Italiana sobre Coope
ração no Domínio do Turismo, celebrado em Roma, em 11 
de dezembro de 1991. 

Parágrafo único. São suJdioS-ã; apreciação do Congres
so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional.. . _ -- -

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 361, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 83, de 1992 (n9 190 de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fiáal do Projeto_ 
de Decreto Legislativo n' 83,~ de 1992 (n• 190, de 1992, na 
Câmara _dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
para a Solução de Controvér§iã.s, celebr~do ~ntr~--~-!t~pública 
Federativa do Brasil, _a República Argentina, a República 
do Paraguai e a República Orierital do Uruguai~-em. Brasília, 
em 17 de dezembro de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha· Oe"rzi, 
Relator- Lucídio Portella- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 361, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 83, de 1992 (n~ 190, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regiriú!Dto Interno, promulr;0 o seguinte 

DECRETO LEGISL_AI!VO N• , J:)E 1992 ~ 

Aprova o texto do Protocolo para a Solução de 
Controvérsias, celebrado entre a República Federativa 
do Brasil, a República Argentina, a República do Para
guai e a· República Oriental do Uruguai, em Brasília, 
em 17 de dezembro de 1991. 

Art. 19 É aprovado o texto do Protocolo para a Solução 
de Controvérsias, celebrado entre a Repúb!::;a Federativa do 
Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e 
a República Oriental do Uruguai, em Brasília, em 17 de âe
·zembro de 1991. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congres
so Nacional quaisquer atos que possam resultai em revisão 
do referido Protocolo, bem corno quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art~ 49, indso 1_, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presi
dência, que ~ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) :_:_ O ~Expe
diente lido vai à publiCação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
táriO. 

É lida a seguinte: 

Brasília, 4 de novembro de 1992. 

Senhór Presid_~nte_·,_ _ _ _ _ 
De acordo com o Regimento Interno desta Casa, venho 

indiçar como Membro Suplente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Evasão Fiscal, o Senador B_eni V eras, em substi
tuição ao Senador Jutahy_ Magalhães,_ que passou a oc~par 
a vaga de Titular anteriormente ocupada pelo Senador Fernan
do Henrique Cardoso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ meus 
protestos de consider;tç~o e apreço.- Senador Chagas Rodri
gues, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE(Epitácio Cafeteira) -'- Será feita 
a substituição solicitada. 

A Presidência recebeu do Miriistro da Educação e Des
·porms--; Murilo de Avellar Hingel, expediente comunicando 
que reservou todas .as quintas-feiras para atender' em audiên
cia, os Senhores Parlamentares, em seu gabinete. Tal inidãfiVa 
objetiva agilizar os-pleitos encariiinhados, além de desenvolver 
um intercâmbio com ó Legislativo. 

O SR. PRESIJ.)ENTE (Epitácio Cafeteira) - A. Presi· 
dência recebeu manifestações de apoio ao Senado_ Federal, 
em face do julgamento do Presidente da República, das se
guintes entidades: 

-Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caicó _--:- RN; 
-Associação Mineira de Empresas de Obras Públicas 

-MG· 
-'conselho Regional de ProfissiOnais de Relações Públi-

cas- 1~ Região-ID; e 
-:-Sr._Jorge Maia da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Epitiício Cafeteira r~ A Presi
dência recebeu do P_residente do Banco do Brasil S.A. o Ofício 
n9 1.507, de 1992, encaminhando a esta Casa, nos termos 
do art. 20, § 4', da Lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
o Balanço do Fundo Constitucional de Fjnanciameittó d9 Cen-
tro-Oeste- FCO, devidamente auditado. . __ 

O expediente será encamfuhado à Comissão de Assuntos 
Econôm.ioo·s,·para ·conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Há oradores 
inscritos. 

Coilcedo a palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Jú
nior. (Pausa.) 

___ S. EX' não se encontra em plenário. 

sa.) 
Concedo a palavr~ ao nobre Senador José Fogaça. (l»au-

S. Ex~ também não se encontra em plenário. 
- "COil.Cedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 

(Pausa.) 
S~ E r üão está prebente em plenário. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia d~ Car-
valho. (Pausa.) 

S. Er não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN .:_: PE. Pronuncia o 
segUinte discurso. Sem revisão do orador.)..:....__ Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, a imprensa publica, hoje, em destaque, 
notícia de que o Governo irá processai: Vários empresários 
do ramo do cimento, através do CADE, que é o órgão fiscali
zador desse setor produtivo do País. 

Sabemos que, hoje, no Brasil, Sr. Presidente, existem 
grandes problemáticas que-dificultam tremendamente a admi
nistração pública, contra as quais não canso de me bater. 

Tenho certeza de que o Congresso.~~cjç~al talvez possa, 
no plebiscito de 21 de abril, modificar, regulamentar, enxugar 
a nossa Constituição, com 78 artigos de direitos, 46 de garan
tias, 4 de deveres e 1 de produtividade. 

Quando falo desta maneira, Sr. Presidente, é porque viajo 
muito para o exterior e conheço países com problemas mais 
graves do que o nosso, na área social e ecOnómica, resolven
do-os com galhardia. 

Acredito que o laboratório e O espelho para soluÇão dOs 
problemas brasileiros é a China Contiflent3.l, ·Formosa, Hong 
Kong, que, no meu entender, será 9 pafS do futuro, o país 
do 39 milénio. · 

Há pouco tempo, os altos dirigentes da China COntinental 
se reuniram e estabeleceram a abertura dos investimentos 
do capital estrangeiro em todas as áreas. ED.quanto isso, aqui, 
no Brasil, ainda estamos es~udando a cri;:tção de uma ZPE, 
a China já possui onze. Uma das ZPE que conheci deixou-me 
a~~smado, como a maioria dos parlamentares brasileiros que 
VISltou aquele país. Trata-se da ZPE de Hang-Tcheú, que 
une Hong Kong ~o continente; possessão que será_ eritregue, 
em 1997, pela Inglaterra, à China Continbital. Essa ZPE 
tem um movimento· mensal de mais de 1 bilhão de dólares. 

Baseado nesses trabalhos e nesses exemplos, este Senador 
apresentou, há três anos, um projeto que tramita ria-COmissão 
de Assuntos EconômicOs-, tendo parecer favorável do Relator, 
Senador Odacir ~oares. Esse projeto visa prestigiar as micro, 
pequenas e médtas empresas deste País, que são justamente 
o grande segredo de Formosa, um país m6nõr que a -Paraíba, 
que possui a maior" reserva ·cambial do mundo e onde não 

há desemprego. . 
A justificativa do projeto é baseada nos trh _volum~s 

sobre investimento e capital estrangeiro da China comunista, 
que dão direito aos micro, pequenos e médios empresários 
de remeterem para fora do país os seus lucros sem nenhum 
problema. E nós, aqui, Sr. Presidente, estamos, com- essa 
Constituíção do Muro de Berlim e do Leste Europeu, coi'h 
75% do seu texto ainda a ser regulamentado. Nós estamos 
tratando da remessa de lucro das micro, pequenas e médias 
empresas. Essa é uma dificuldade, Sr. Presidente, dos gover-
nantes deste País. · -

Seja quem ~or que assuma a Presidência da Reprlbllca, 
o Congresso, hoje, tem ~a responsabilidade muito grande, 
principalmente na interinidade do Presidente Itamar Franco, 
que passou para o Parlamento a responsab!J.idade da adminis
traçiio. 

Esta~os tendo, Sr. Presidente, um goVerno parlãmen
tariStil de fato, mas não de direito. E os Congressistas irão 
tratar desse assunto e terão que ter juízo, porqu·ê o-·povó 
brasileiro está aguardando o veredito, no dia 21 de abril, 

sobre a mudança do sistema de governo. Eu tenho certeza 
absoluta de que 70% .dos Parlamentares são parlamentaristas, 
II).as entre ser parlamentarista e o parlamentarismo funcionar, 
há um caminho muito longo. 

Temos, agora, um exemplo: o Presidente Itamar Franco 
está considerando o Congresso seu parceiro, seu sócio nesse 
grande projeto de refonna que estamos precisando fazer neste 
País. 

Falo com autoridade porque sou presidencialista convic
to. Inclusive, esta Casa me deu apoio em uma emenda presi
dencialista, baseada no que acontece nos Estados Unidos, 
onde por 200 anos perdura o presidencialismo. 

Sr. Presidente, a minha emenda prevê a reeleição de 
Presidente, Governador e Prefeito. Assim o povo poderá jul
gar o governo. 

Ontem, nos Estados Unidos, o Presidente George Bush, 
que na Gueira do Golfo tinha quase 90% de apoio do povo 
norte- americano, perdeu a eleição, porque foi cuidar da 
casa dos outros e deixou a própria casa sem-cuidados. O 
resultado foi que os democrataS ganharam a eleição. 

A minha emenda é nesse sentido. Espero que os parla
mentaristas aproveitem o perlodo até o dia 21 de abril, porque 
o povo vai acompanhar de perto. Essas mudanças tém que 
ser para valer. Essa reforma depende do voto decisivo do 
povo brasileiro no dia 21 de abril. 

Então, dentro dess:! parâmetro, Sr. Presidente, quando 
chamo a atenção da Casa, lembro outra grande dificuldade, 
sobre a qual sempre me manifestd aQui- e falo com convic
ção e com dados estatísticos -, que são os cartéis. Mostrei 
que a economia brasileira é toda cartelizada, que em qualquer 
área da economia- sefa agricultura, pecuáriã., iridústria leve 
ou pesada -, quatro empresas, unidas, dominam o ranking 
nacional. 

Hoje quero me congratular com esse órgão de controle 
dos cartéis, o CADE, que via imprensa divulga uma lista 
de empresas que, está provado, estão cartelizando, _cujos pre
ços são todos iguais, do Oiapoque ao Chuí. No caso do cimen
to, o· "chefe da quadrilha"' -Ç- acho que neste plenário todos 
sabem de quem se trata quando a ele me refiro -é o Dr. 
Antônio Ermfrio de Moraes, empresário competente. O ci
mento, que é um material de importânCia fundamental para 
o povo brasileiro, principalmente para as classes menos favore-

- cidas, tem o· seu p_reço aumentado todo dia, aumenta mais 
que o dólar. E, Sr. Presidente, graÇas ao Presidente Fernando 
Collor, estamos importando cimento da Rússia e da Turquia 
com preço 40% mais baixo do que o cimento nacional. 

Então, Sr. Presidente, faço um apelo ao Presidente inte
rino Itamar Franco para que cada _vez mais prestigie esse 
órgão de combate aos cartéis neste Pafs, )á que a imprensa 
vem demonstrando, diuturnamente, o poderio, o controle, 
a ganância e a força que essa gente tem em todas as áreas 
da economia naciçnal. 

Portanto, Sr. Presidente, quero me congratular com o 
CADE, através do MinistériO da Justiça, por não deixar esmo
recer o combate aos cartéis e pedir ao Congresso que prepare
uma lei justa, enxuta, para que esses cartéis sejani -por ela 
alcançados; que não apenas as "sardinhas" e os "peixinhos" 
f~çam um curso de ~'leão", mas também e principalmente 

os "tubarões brancos••, que são aqueles que devoram insacia
velmente a economia deste Pafs, principalmente a das classes 
menos favórecídas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Durqnte o discurso do Sr. Ney_ Mar_anhão, o Sr. 
Epitácio Cafeteira deiXa_ a cadeira da Presidtncia, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma ccmunicação de Lideran';a. 

O Sr. Konan Tito- Sr. Presiden~e, peço a palavra como 
Líder. . 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin para uma comuni
cação de Liderança. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente ,aguardarei 
a fala do nobre Senador Ronan Tito e, logo em seguida, 
assomarei à tribuna. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
agradece a V. Ex~ pela gentileza. 

Concedo a palavra ao nobre Líder Ronan Tito. 

0 SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Como Líder, pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ínicialmente, devo registrar essa 
gentileza do Senador Esperidião Amin, que é costUmeira. · 

Neste momento, Sr. Presidente, dt?sta tribuna~ gostaria 
apenas de fazer uma sugestão. O Senhor Presidente Itamar 
Franco já nianifestou, algumas vezes, preocupação pelo mo
mento que atravessamos. 

O Sr. Ministro do Planejamento, Dr. Paulo Haddad, dis
se, também, que precisamos de uma política sociàl compen
satória. 

Por outro lado, a pecuária leiteir"a" brasileira passa por 
uma crise indescritível. Estamos assistindo pela televisão e 
lendo nos jornais que o leite, muitas vezes, é jôgaao pelo 
esgoto. Então, por ·que não restabelecer o programa bem 
sucedido de distribuição de tíquetes de leite para atender às 
pessoas de baixa renda, aos desempregados, a ·fim de que 
possam atravessar este momento difícil? Isso beneficiaria n&q 
SÓ a pecuária leiteira, mas, principalmente, as j>esSoãs ca
rentes. 

Devemos nos lembrar, Sr. Presidente, que neste mome.n
to, neste ano em que sobra. leite da n_ossa pecuária leiteira, 
foram importadas 90 mil toneladas de leite subsidiado da Eu
ropa. 

Então, o Governo tem disponfve;s essas 90 mil toneladas 
de leite em pó e, além disso, a que a nossa pecuária leiteira 
possa fornecer. 

Esta é uma sugestão que gostaria de, daqui, mandar ao 
Ministro Paulo Had.dad e ao Presidente Itamar Franco. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
pede aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário, pois 
a lista de presença assinala que há 58 Srs. Senadores na Casa 
e precisamos passar à Ordem do Dia logo após o pronuncia
mento do nobre Líder Esperidião Amin, a quem concedo 
a palavra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC. Para uma comu
nicação de liderança. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o jornal CorTeio Braziliense de hoje, 
complementando matéria que vem sendo divulgad<i.eriit:Odo o 
País, à pág. 11, informa que o Sr. Danilo de Castro, Presidente 
da Caixa Económica Federal, anu~gou que pretende promo
ver a cobrança da dívida atrasada dos Estados e municípios 

jrintri.àquela instituição e que tal dívida- suponho que não 
seja toda ela atrasada - vai a 25 trilhões de cruzeiros ou 
aproximadamente 3 bilhões de dólares. Essa seria a dívida 
que os Estados e municípios não honraram. · 

Estou endereçando um requerimento de informação ao 
Ministério da Fa~nda para conhecer o conteúdo dessa dívida. 

Por que raZão? Porque, nós, do Congresso Nacional, 
não estaremos sendo conseqüentes se_ não fizermos um levan
tamento a fundo de tais responsabilidades. Primeiro, o dinhei
ro não é da CaiXa Económica Federal e muito menos do 
GOVerno Federal. A Caixa Económica Federal é gestora de 
fundos, principalmente do Fundo de Garantia do Tempo de 
SerViÇO e, complementarmente, do PISIPASEP, portanto, é 
gestora de fundos que têm como origem a poupança do traba
lhador brasileiro C9mp regra. 

Segundo, o Senado Federal, no dia 20 de dezembro passa
do - vai fazer um ano dentro de um mês e quinze dias -
aprovou a toque de caixa - contra o meu voto - a Lei 
ri~> 8.388, que dispõe sobre o reescalonamento da dívida interna 
e externa dos Estados e Municípios; lei esta que tinha seis 
meses para ser regulamentada e que ensejou uma nova Resolu
ção de n• 36/92, do Senado Federal, de 30 de junbo deste 
ano, e que caduca no final deste ano. A lei tem que ser 
transformada em acordos com os Estados no final d~ste ano 
e até hoje someni~ um Estado da Federação ftrmou o termo 
de compromisso, ou seja, a pfomessa de fumar o acordo 
da sua dívida. TQdos os outros Estados, como regra, ignora
ram, solenemente, o cumprimento da lei, mas percebo por 
essa notícia que estão a se valer da lei para descumprir os 
seus compromissos. 

O requerimento de informaç6es, portanto, quer saber 
quem deve à Caixa Económica Federal; qual a origem do 
dinheiro, ou seja, quais são as rubricas, as datas das contra
tações das verbas e, finalmente, quais as providências qUe 
a Caixa Econôrilica· Federal tomou ou estar a tómar neste 
particular. 

Digo isto, també.m, Sr. Presidente, na condição de repre
stmtante de Sant!l Catarina, pois a·nteeipo que o meU Estado 
não deve constar da lista de devedores recalcitranteS, a não 
ser que tenha havido uma turbulência nos últimos dias. 

·o Sr. Epitácio Careteira- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobno Senador 
Epitácio Cafeteira. · 

O s •. Epitácio Cafeteira.- Nobre Senador Esperidião 
Armm, V. E~ nessa relação va1 encontrar referência aO Estado 
do Maranhão. Durante os 3 anos do meu governo àquele 
Estado, não solicitei nenhum empréstimo externo. O Senado 
sabe disso porque qualquer empréstimo precisaria de autori
zação desta Casa. Então não endividei o Estado para fazer 
qualquer ob~a fan~ônica, mas, participei do endiVidamento 
~ Co~panhta d.e Aguas do _Estado do Maranhão em emprés
tlnlOS Junto à Ca1~a Econômtc;a Federal, para buscar a solução 

, de problemas sénos e graves. De uma maneira geral, a União 
quer que o Estado cuide da saúde do povo, e é obrigação 
do ._Governo do Estado zelar por ela. E o cuidado com a 
saúde co~eça pelo ~rabalho preventivo. O empréstimo que 
fizemos Junto à Cruxa Económica Federal teve o objetivo 
exatamente de dotar o nosso Estado de melhores condições 
de saneamento. Na realidade, o Governo Federal não nos 
re!lleteu nenhuma verba a fundo perdido. Tudo o que foi 
fetto em termos de saneamento no Maranhão, repito, deveu-se 
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a empréstimos- junto à Caixa Económica Federal. Qu-er~ine 
parecer que um trabalho da envergadura do sanean:ent?• um 
trabalho em defesa da saúde do povo e com a fmahdade 
de evitar doenças, devesse ter juros subsidiados. Não me preo
cupei, na época, em lutar ~:or esses juros subsidiados. ? i~
portante era que o pov'o hvesse água para beber. Fm fetta 
a triplicação do serviço de águas para a capital do Estado. 
Essa água é retiradà do rio Itapicuru para São Luís a uma 
distância razoável. Então triplicamos a águã em São Luís, 
duplicamos o seu uso em Imperatriz e fizemos o serviço de 
água no resto do Estado. Naturalmente que há um débito 
a esse respeito, mas o débito foi feito pela Companhia de 
Água do Estado do Maranhão. Entendo que na hora que 
o Governo pensa em defe-nder o povo, não apenas--do cólera, 
mas de outras doenças que só podem ser evitadas com o 
uso de água de primeira qualidade, ele terá que estudar uma 
fomia de ajudar os Estados que já fizeram isso por anteci
seus munícipes uma condição de vida me:lho_!. Então, o que 

aconteceu no meu- GoVerno foi que já havia um contrato 
de serviço quando assumi, mas que, com certeza, fiz co-m 
muita alegria, porque- saciei a sede do povo de minha terra. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço ao nobre Sena
dor Epitácio Cafeteira, pelo aparte que nos traz informações 
muito pertinentes a j:)fopõSitO-da sua gestão como Governador 
e do fato de ter, no cumprimento do seQ. dever, aplicado 
recursos originários de empréstimos da Caixa Económica Fe
deral, no caso, certamente, do Fundo de Garantia. 

-õ s;. EPttáé~ Caf~teira-=- Nob-re Senador Esperidião 
Amin, apenas gostaria de aduzir à coincidência que se faz_ 
No meu Governo, o ·superintendente da Caixa Económica 
Federal, no Maranhão, era o correto e dinâinico funcionário 
Danilo de Castro, muitO bem escolhido pelo Presidente Itamar 
Franco para a Presidência daquela instituição. S- S~ ~ab~ ~mo 
foram aplicados os tecu:tSóS~-o empréstimo ocorreu quando 
ele era o Superintendente da Caixa Económica- Federal no 
Estado do Maranhão. ~ ~ ~ ~ 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço ao nobre Sena
dor Epitácio Cafeteira o aparte agora ~e~quecido por _essa 
informação de natureza pessoal, ~em duv1da alg_uma, váhd~. 

Gostaria de concluir a descnção do requenmento de m
formação que vou apresenta~, salient~nd.o duas declarações 
do já citado Presidente da Catxa Eccnomtca ,Fe<!e~al. _, . 

A primeira diz respeito aos pro~lemas ~écmcos da Le1 
n"' 8.388~ aqui aprovada a toque de cru.xa, reptto, com o meu 
protesto, no dia 20 de dezembro do ano passado. . 

O Sr- Presidente da Caixa Económica Federal dtsse: 
"A lei da rolagem estabelece renegociação das dí

vidas estaduais por prazo de vinte anos e a taxas defini
das, é incoritpãtíVel cõ~- as o:e~raçõe~ fechadas pela 
Caixa, a maiOr ·parte com recursos do F?:_n~? ,~e Garan
tia por Tempo de Serviço. TemOs, por exemp~o, fi~an
ciamentos com prazo de oito anos e, pela lei, senam 
renegociados em vinte anos, o que é íricOmpatfvel" 
-explicou. - _ ___ _ .-

"Em refação às taxas de juros, m~:uta~ vezes os 
financiamentos originais foram contratados com taxa::. 
superiores ou inferiores às estabelecidas na lei, o que 
também gera distorções. -

Há um grupo -de trabalho que es~~- ~tudan~o_ as 
alterações da Lei n• 8.388 pata adequá-la conforme 
os interesses das partes." -

E, finalmente, a última citação ·que eu gostaria de fazer 
é que a Caixa ECOnómica Federal é credora de cerca de 25% 
da dívida global dos Estados e Municípios junto ao Governo 
Federal. Segundo Danilo de Castro, 98% do débito são origi
nários de empréstimos com recurso-s do FGTS __ cO~cedidos 
nos últimos dez anos. -- -

Ora, a crise Uus recursos do Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço já foi objeto de uma CPI presidida pelo Senaçlor 
Garibaldi Alves Pilho. Os jornais de hoje também divulgam 
que o rombo no Pundo de Garantia é da ordem de 75 trilh.Ses 
de cruzeiros. 

Todos estamos acompanhando as acusações, as críticas 
à gestão da Caixa Económica Federal, especialmente nesse 
período final do exercício do Presidente afastado, Fernando 
Collor de Mello, e desejo deixar, aqui, ·claro e esclarecido 
o seguinte ponto. se a Lei n"' 8.388, que foi aqui apresentada 
como a salvação, como um milagre para resolver o problema 
da dívida dos Estados e Municípios tem esses defeitos técnicos 
apontados pelo Presidente da Caixa Económica Federal, ela 
tem ainda um outro defeito político,-porque está a permitir 
que os Estados, p-rincipalmente os maiores Estados do Brasil, 

-Os grandes devedores, usem a lei para deixar de pagar as 
suas dívidas. Não é este o caminho por onde _se começa um 
aJust~ fiscal, jx)r onde se passa o País a linipo-, e muito menos 
-é este o ·caminl1v para se iniciar uma jornada, para elc'iar 
a·càtg'a tributária brasileira. 

Sou daque"les que defendem uni-ã:]uste fiscal amplo, com
Preendendo uma reforma tributária t?o pro_fund~ e ab~ange?te 
quanto possível, alargando a base tnbutána ao l':lvés ~~_,_sim
plesmente, aumentar a carga tributária dos que Já pagam. 

Mas também entendo que o Estado brasileiro, como um 
todo, União, Estado, Distrito Federal e Município não vão 
assaltar a sociedade brasileira cobri.ndo as feridas dos seus 
desperdícios, sonegando informações_ sobre seus calotes; nã.o 
é este o caminho que é exigido pela ética, que está se consoli
dando no nosso· País. 

Ajuste fiscal, sim, reforma trib-Utária tão ampla qua-nto 
possível, mas a contenção de gastos se alia à necessidade 
de os Estados e Municípios honrarem as suas dívidas, fazerem 
com: que o texto da Lei n9 8.388, que teVe nos Governadores 
dos maiores Estados do Brasil, principalmente de São Paulo, 
os seus grandes C'?.bos eleitorais, interferindo nesta Casa, como 
eu áenunciei no dia 20 de dezembro do ano passa-do. bles 
não tém o direito -o Estado brasileiro e os seus dirigentes 
-de impor uma refonna tributária que, simplesmente, au
mente o peso do tributo ·sobre a sociedade-brasileira, sem 
mostrar, claramente, o que estão a fazer para melhorar a 
gestão das suas contas nos respectivos Estados e, também, 
no caso da União federal. 

Eram essas as observações que eu gostaria de fazer, a 
propósito do reouerimento·de informaçã~ que estou .e':ll vi~s 
de encaminhar à Mesa, solicitando, desde Já, que o Mm1sténo 
da Fazenda se mobilize para prestar essas info!maçõ~s, no 
prazo que a Constituição e o Regimento estabele.Çf!in. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente."·(Mmto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presid~ncia 
aguarda o requerimento de V. Ex~ para proceder o encaminha
mento regimental. 

Concedo a paiavra ao nObre Senador Louremberg Nunes 
Rocha. 
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O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB .,-- MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Senadores, hoje, celeb_ram~se três efemérides: o dia da 
Cultura, o dia do Cinema _Brasileiro -e o dia do Radioamador. 

Não me deterei sobre essas três realiQade$; quero apenas 
lembrar o Dia da Cultura. 

Começarei afi~nlando que a cultura ·eStá 'par3. o cinetüa 
e para o radioamadorismo como o recipiente eStá para o con~ 
teúdo, pois tudo é cultural, embora a cultura não esgote todas 
as facetas da vida e da históJja __ de um _povo. ___ _ 

É- importante, Sr. Presidente _e SÍ's. Setiadores, para o 
País não se deix_a_r_ passar em brancas nuvens esta data, porque 
o Brasil, com seus cento e cinqüenta milh_ões de habita1,1tes, 
com sua longa experiência de subdesc;:nyol vimentoo global e 
de avanços setoriais, chegará maiS ou menos rapidamente 
aos degraus superiores do progresso e do bem-estar, depc.il
dendo da maior ou da menor criatividade e vivacidade da 
cultura do seu povo. . , _ - . -

A atividade cultural é histórica e socialmente inerente 
ao ser humano, e está sujeita a aprofundamentos, a desco
bertas, a desdobramentos e a variáveis de lógicas sociocul-
turais. -

A cultura compreende um corij-unto de experiêtlCias e 
práticas vivenciadas no carripo da imaginaçã~, da simbologia 
e da materialidade. É um conjunto de experiências e práticas 
que confere ao povo a guarda de um saber acumul.ado, dinâ
mico, de um padrão de comportamento normª'tiYo_ que dá 
sentido ao progresso e à vida. Esse sentido, estruturado de 
maneira consciente ou inconsciente, em última instâilcia legiti
mador de todas as cond.u_t4s_ c.ult~rais de um _grupo, assegura, 
no contexto do _esforço _para a sobrevivência no presente e 
no futuro, a adaptação ambiental, geográfica, sócio-histórica 
e cosmológica. --

0 sentido da coletividade, a própria compreensão da con
dição humana é cultural. A cultura, portanto, envolve a globa
lidade da vida de cada grupo humano; diz respeito ao signifi~ 
cado da produção material, ao sentido da conduta social e 
da criação intelectual e espiritual. 

Nesse âmbito, a cultura não é uma soma diante da qual 
se possa identificar uma cultura da humanidade; a cultura 
é o distintivo de um povo, é a característica descritiva e diversi
ficadora dos povos, sem denominadores comuns que impo
nham etnocentrismos amordaçadores das impropriamente 
chamadas culturas inferiores. 

Para um País como o Brasil, portanto, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, é de grande importância que ·esta data pro
porcione um momento de profunda reflexão a todos, especial
mente para os que têm responsabilidade na condução da coisa 
pública e no disciplinamento da vida comunitária, para que 
não se confunda superioridade tecnológiCa oom cultura supe~ 
rior, empurrando populações inteiras para o desequilibrlo éti
co, social e comunic~tivo. 

Um progresso sóhdo tem como pressuposto o respeito 
aos valores culturais, que, quanto mais respeitados e incenti
vados na sua originalidade e especifícidade, mais ativos e ino
vadores se revelam_. Ne~s_e_ campo, __ !em papel primordial a 
educação, que deve valorizar a história.-_e __ ª_ -\;Í.~~c:;idade do 
povo, para provocar reações positiVas de transformação e cres
cimento. 

No que se refefe à iab0i-10Sã arte' de ~t'iabii}b,.,_:r e inventar 
para sobreviver, no que concerne ao enContio ·diuiumo áo 
relacionamento e da troca de experiências, d Brasil ainda 

não descobriu, muito menos praticou, de modo profundo e 
totalizante, á potencialidade da cultura do seu povo, fruto 
prototípico dO caldeamento do branco, do negro e do índio. 

Essa miscigenação, no horizonte do tempo e da· vastidão 
espacial do Brasil, tem uma mensagem concreta para dar ao 
mundo, uma visão de vida de simplicidade e criatividade~ 
de respeito e de paz. É 8uficiente, para tanto, que seja desco
berta e motivada a inteligência criadora do povo, através de 
instrumentos adequados, particuhmnente por meio da educa
ção, despertando e instrumentalizando a cultura implícita, 
silenci()_Sa~ e a explícita, dos anónimos grupamentos humanos 
espalhados por todos os rincões brasileiros._ 

Não existe, nem se faz modernidade por atos volunta
.riStás; constrói-se e chega-se à modernidade através da histó
ria, que tem seu ritmo e da qual todos participam. 

Nesse sentido, temos um longo caminho a percorrer, mas 
é um caminho concreto, porque parte de um povo concreto, 
com possibilidades reais. 

Nenhuma proposta de progresso e felicidade tem força 
-de convencimento e de mobilização se não partir do momento, 
do espaço e da lógica cultural do povo. 
- -- Era o que tinha a dizer, neste Dia da Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Sfs.-Senadóres, falar 

_ ~o!Jr~ Previdência Social em nosso País, especialmente nos 
últimoS anos, é, quase sempre, falar em filas, sonegação, frau
des, falhas no sistema de atendimento ao segurado, além de 
insolvência financeira. --

-_ Assim, é ~m g_~ande sat~sfação que ocupo hoje esta Tri
buna do Senado Federal para- fazer um contráporito a esse 
quadro crónico tão-negãtívo; destaca~do neste-pronunciamen
to o saldo extremamente positivo deixado para a vida pública 
do País pela gestão do nosso nobre colega de Parlamento, 
Deputado Federal Reiilhold Stephanes, no MinistériO da Pre

-vidência-Social, durante parte do Governo do Presidente Fer
nando Collor de Mello. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gestão do nobre Depu
tado Reinhold Stephanes oomo Ministro de Estado da Previ
dência Social foi um marcO, Um Verdadeiro avanço no trato 
das questões previdenciárias em nosso País. Digo isso recõfihe
cendo, é claro, como bem sabem V.Exas., que permanecem 
extremamente graves os problemas da Previdência SOcial err 
nosso País. 

Ao ·assumir o MiniStério, -o Ilustre Deputado pelo PFL 
do Paraná - um dos mais respeitados estudiosos da Previ
dência - apontou as ·causas das crises da nossa estrutura 
pú:Videnciária; tanto as cauSas gereridais como as causas eStrU
turais. 

Como os seus antecessOres no qargo, o Ministro Stepha
nes- encontrou a Previdência com graves problemas geren
ciais; -tom total ausência de profissionalismo na gestão previ
denciária: Perdia-se de vista, por conseqüência, a estrutura 

- da Previdência enquanto empresa seguradora. Em paralelo 
aos graves problemas gerenciais encontrados pelo ex~Ministro 
e a sua equipe de_ assessores, existiam-; ainda, o·processo infla
cionário e de receSsió-, agravantes do gerenciamento previden-
ciárlo em nosso País. - · _ 
, . . ~ Co~o problemas estru_t1:1ra~s, o ilustre Deputado -Stepha
nes encontrou o atúal modelo previdenciário permitindo que 
perdêssemos de vista as fontes de firianciamerito e a relação 
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de contribuição/acesso aos benefícios, originandO perversa re
lação de um aposentado para apenas três contribuintes, den
tre outras impropriedades. Isso levou nos últimos anos~ como 
não podia deixar de ser, aos antídotos tradicionais, de achata
mento de benefícios e de elevação de alíquotas como fonna 
de reequilibrar o modelo. _ __ _ __ 

Sr. Presidente, Srs. Seti3.dores, alguns exemplos são a 
marca do quadro de dificuldades dentro do qual assw,niu o · 
comando da Previdência Social o nobre Deputado Reinhold 
Stephanes: · 

-o orçamento do setor não contemplava determinadas 
despesas; não previa a sua realização, como foi o __ caso dos 
147% de reajuste aos beneficiários ou a revisão compulsória 
dos benefícios concedidos após a promulgação da Constituiw 
ção, e até o período de sua regulamen~ação; 

-estimava-se que havia 1,5 milhão de bene~c!_os reti
dos DOS pOStOS, :>Or razões várias, Sendo 3s principais a falta 
de recursos, de normas e procedimentos; 

- a regulamentação constitucional, com a promulgação 
dos Planos de Benefício e Custeio, continha impropriedades 
que tiveram que ser revistas; _ ' 

- a Dataprev e o INSS tinham tido diversas de suas 
funçOes suprimidas, concentradas, central~das no Ministé-
rio; - - -

-as superintendências estaduais do INSS perderam sua 
autonomia, não dispondo de programas de trabal~C!_ ou de 
orçamento próprios; -

-não havia norma ou procedimento orientando os traba
lhos para a revisão dos 962 mil benefícios- concedidos após 
a promulgação da Cc;ms_tituição, e que não obedeceram aos 
critéiios de conc-essão estabelecidos na mesma; 

-os benefícios estavam nos últimos anos sendo conce
didos para pessoas que só haviam contribuído em apenas 12 
meses para a Previdência Social; 

- a inscrição dos contribu~ntes individ_~ais __ estava sus
pensa; 

- a arrecadação estava em queda; 
- a Dataprev não dispunha de orçamento para investi-

mentos; ---- _ _ _ 
- não havia um sistema de informação adequado, quer 

de estatística contínua quer de i~ormações gerenciais; 
- convivia....:..Se com fraUdes bilionárias na área_ de benew 

fícios. · -- - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com COI_11.petência que lhe 
é própria, o ex-Ministro Stephanes conseguiu minimizar o 
quadro de dificuldades na área previdenciáría e obter durante 
a sua gestão no Ministério os seguintes resultados extrema-
mente positivos: - -

-o reequih'brio econômico-finan-ceíro do sistema, per
mitindo que todos os compromissos atrasados~ como o reajuste 
de 54,6% para 79,9% e Jogo em seguida da diferença para 
os 147%~ que, a preços de maio, geraram um desembolso 
adicional de Cr$ 3 trilhões, e ainda dispõe de saldos financeiros 
em caixa; · · 

-a elevação da receita em níveis muito além das expecta
tivas, apresentando crescimento em relação à evolução da 
massa salarial; _ 

-a eliminação das filas nos bancos, quando do recebi
mento, pelos segurados, de seus benefíCios; 

- a antecipação do início do pagamento dos mesmos 
para o dia 111 de cada mês; 

- a recuperação da imagem- da instituição~ devolvendo 
credibilidade e confiança aos seus atos; 

- existência de um saldo, em caixa, em 30/09192, da 
ordem de Cr$ 14,6 trilhões; 

- a expectativa df: apresentação de superávit, ao final 
do exercício, da ordem de 4,8 trilhões; 

- além da incorporação de mais de uni milhão de novos 
-benefícios, que estavam represados na rede previdenciária; 

- a expectativa de, mantido esse comportamento das 
receitas e despesas, pagar os atrasados dos reajustes de 147%, 
previstos para o ano que vem, sem elevação de alíquota de 
contribuição; 

- o cancelamento de aproximadamente 200 mil bene
fícios urbanos e rurais, irregUlares, entre outros resultados. 

Sr. Pr~dente, Srs. Senadores, como pode ser constatada, 
a atuaçáo de Reinhold Stephanes no Ministério da Previdência 
hOnrou o partido a que pertencemos, o PFL, e, também ao 
Congresso Nacional, que tem a satisfação de ter, entre os 
seus membros, pessoa digna, como é o ilustre Deputado e 
ex-Ministro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPÀRECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Dario Pereira - Divaldo Suruagy 
-Eva Blay-João !'rança-Luiz Alberto -Márcio Lacerda 
--Marco Maciel - Moisés Abrão - Onofre Quinan - Ruy 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 154, DE 1992 

Altera o Código de Processo Penal, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Código de Processo Penal (Decreto-Lei n• 

3.689, de 3 de outubro de 1941) passa a vigorar com a seguintes 
alterações: 

"Art. 59 ·······4·····4·················~-4~40 .........•.. ~ .. 
§ 5" Nos crimes de ação privada, a 3utcrridade 

policial somente procederá a inquérito por determi
nação da autoridade judicial. 

§ 6~' Nos crimP.s culpo-,os, ainda que de ação pú
blica, e nos dolosos que não sejam contra vida, o inqué
rito policial será suprido por uma informação sumária 
da _autoridade policial, a qual conterá os elementos 
referidos no § 1" deste artigo. 

Art. 6;> ·······-····•······u·~············-········· ... ········ 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo 

processo datiloscópio, se possível. e caso não apresente 
ele prova da sua identidade civil, fazer juntar aos autos 
do inquérito,_ ou da informação sumária, a sua folha 
de antecedentes. 

Art. 9'l' As peças do inquérito policiai, ou da in
formação policial sumária, serão, num só prõcessado, 
reduzidas a escrito, ou datilografadas, ou digitadas e 
impressas em microcompUtador, e rubricadas pela au
toridade responsável. 

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo 
de 10 e a informação sumária no de 5 dias. se indiciado 
tiver sido pi-eso em flagrante, ou estiver-preso pievetiti-
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vamente, contado o prazo, neste caso, à partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ·ou no prazo 
de 30 dias, o iilquérito, e de 10~-à informação sumária, 
quando estiver solto mediante fi:inça- ou sem ela. 

§ 19 A autoridade fará relatório, minucioso em 
caso de inquérito, e sintéticO~ 110 de infOrmações surná~ 
ria, do que tiver sido_ apurado, e enviará os autos ao 
juiz competente. 
...... , ............. ~~~···. ····--··· - ..... ~K·L_·: '. , ...... _ .. ~ .. ,."~. ~··~·-..· 

Art. 12. O inquérito policial, ou a informação 
policial sumária, acompanhar'á a denúncia ou a qUeixa, 
sempre que servir de base a uma ou a outra. 

Art. 16. O Ministério Público não poderá reque
rer a devolução do inquérito ou da ill_fOririaÇãõSi.iril.áriá 
à autoridade policial, senão para novas diligências, im
prescindíveiS- ao oferecíménto da denú11cia. 

Art. 17. A autoridade policial não poderá man
dar arquivar autos de inquérito ou de informação sumá
ria. 

Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento- do 
inquérito; ou da informação sumária, pela autoridade 
judiciária, por falta de base para a denúncia, a autori
dade policial poderá proceder a novas pesquisas, se 
de outras provas tiver notícia. 

Art. 19. Nos crimes em que não couber ação 
pública, os autos da informação sumáf..a,_ou, do inqué
rito, se tiver havido, serão remetidos ao juízo compe
tente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de 
seu representante legal, ou serão entregues ~o .r~que
rente, se o pedir, mediante traslado. 

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito, 
ou na informação sumária, o sigilo necessário ·à eluci
dação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 

Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas com 
mais de uma circunscrição policial, a autoridade curo 
exercício em uma delas poderá, nos "inquéritos ou nas 
informações suMárias- a que esteja ·proc:eâendo, orde
nar diligências em circunscrição de outrã., independen
temente de precatórias ou- requisições, e bem assim 
providenciará, ate que-compareça a 'aUtoridade compe
tente, sobre qualquer fato que ocorra em sua preSença, 
noutra circunscrição. 

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inqué
rito, ou da informação Sumária, ao·juiz-compettfnte,
a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identifi
cação e Crlminalística, ou repartição congênere, men
cionando o juízo a que tiverem sido distribuídos_, e 
os dados relativos à infração penal e à pessoa_do indi
ciado. 

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao 
invés de apresentar dem:íncia, reque-rer o-ãfQUIVamerato 
do inquérito policial ou da informação policial sumária, 
ou de quaisquer peças de infonnação. o juiZ, no caso 
de considerar improcedentes as razões invOcadas, fará 
remessa do inquérito, ou da informação sumária, ou 
das peças de informação ao procurador-geral, e este 
oferecerá denúncia, designará outro órgão do Minis
tério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido 
de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obri
gado a atender." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

- · _ Justificação 

Vis':l este projeto de lei alterar o Código de Processo 
Penal na parte refer'eflie ao inqut!ritó policial. Parte do pfessti
posto de que o üi.iJ.uérítC) policiãl é um procedimentO nem 
_s_e:wpre necessário, ou indispensável, podendo ser substituído 
por um procedimento menos complexo e dotado de uma certa 
rapidez. 

Propõe uma série de pequenas mudanças importantes, 
que limitam a feitura de inquérito policial, nos crimes de
ação privada, à hipótese de exigência ou determinação por 
parte do juiz; su~stítuem o inquérito policial por uma infor
mação- stiihária n~OS 'ciiriles culposas e nos dolosos que não 
sejam contra·a vida." 

Pensamos que, com essas inovações na matériã do pro
cesso- penal, estará o Senado contribuindo muito positiva
mente, e de modo bastante criador, para o trabalho de simplifi
cação dos procedimentos pré-judiciários- isto é, os da fase 
policial - das ações penais. 

Não propusemos a abolição pura e simples do inquérito 
policial, por havermos verificado, na nossa reflexão sobre 
esse assunto, que a participação "investigatória da polícia, em 
certos crimes, é nathral e indispensável. 

Esperamos contar com a compreensão e o apoio dos nos
sos ilus-tres pares pã.ra aprovarmos, o mais rápido possível, 
esta proposta que -ora apresentamos. 

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1992. - Senador 
Márcio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO D~ PROCESSO PENAL 

TITULO II 

Do Inquérito PoHcial 

Art. 49 A polícia judiciária será exercida pelas autori
dades policiais no território de suas respectivas jurisdições 
e terá por fim a apuração .das infrações penais e da sua autoria. 

• Vide art. 144, § 1~. IV, da Constituição Federal de 1988. 

Parágrafo úniOO,_A competênda definida neste artien 11iio 
excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja 
cometida a mesma função. 

• Vide arts. 4~, 12, 13, 16 a 18 e 22". 

Art. 5" Nos crimes de ação pública o inquérito policial 
será iniciado: -- -

l-de ofíCio; 
--II- mediante requisição da autoridade judiciária ou do 

Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de 
quem tiVer qualidade para representá-lo. 

§ 19 O requerimento a que se refere o n" II conterá 
sempre que possível: 

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
- b) a individualização do indicía-do ou seus sinaiS caracte

rístico_s e as razões de convicção ou de presunção de ser ele 
o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o 
fazer; 
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c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua 
profissão e residência. 

§ 2~' Do despachO que indeferir o requerimento de aber
tura de inquérito Caberá recurso para o chefe de Polícia. 

§ 39 Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento 
da existência de infração penal em que .caiba ação pública 
poderá, verbalmente ou put estrito, comunicá:-la à autoridade 
policial, e esta, verificada a procedência das informações, man
dará instaurar inquérito. 

§ 49 O inquérito~- iiôs crimes em que a ação pública 
depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. 

§ 5' Nos crimes de ação privada, a autoridade policial 
somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem 
tenha qualidade para intentá-la. .. _ , 

Art. 69 Logo que tiver conhecimento da prática da in
fração penal, a autoridade policial deverá: 

I-se possível e conveniente, dirigir-se ao local, provi
denciando para que se não alterem o estado e conservação 
das _coisas, enquanto necessário; · 

II- apreender os instrumentos e todos os objetos que 
tiverem relação com o fato; 

III- colher todas as provas que servirem para o esclareci
mento do fato e suas circunstâncias; 

IV- ouvir o ofendido; 
V -ouvir o indiciado,'com observância, no que for apli

cável, do disposto no Capítulo II do Título VII, deste Livro, 
devendo o respectivo termo ser assinado_ por 2 (duas) testemu
nhas que lhe tenham ouvido a leitura; 

• Vide arts. 185 a 196, sobre interrogatório do acusado. 

VI- procedera reconhecimento de pessoas e coisas e 
a acareaçõeS:; - '· · 

VII- determinar, se for caso, que se ·proceda a exame 
de corpo de delito e a quaisquer outras perfcias; 

• Vide arts. 158 a 184, sobre exame de corpo de delito e das perícias 
em geral. 

VIII -ordenar a identificação do indíciado pelo processo 
datiloscópico, se possível, e faZer juritãi -aos autos sua folha 
de antecedentes; 

• Vide art, 5?, LVIII, da Constituição Federal de 1988. 

IX- averiguar-a-vida pregressa do indiciado, sob o ponto 
de vista individual, familiar e social, sua condição económica, 
sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e 
durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem 
para a apreciação do seu 'temperamento e caráter. 

• Vide arts. 240 a 250, sobre busca e apreensão. 
• Vide art. 91, II, a, dQCódígo Penal. 

Art. 79 Para verificar a possibilidade de-b3ver a ii:t,fràção 
sido praticada de determinado modo, a autoridade policial 
poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que 
esta não contrarie a morãliâãde ou a ordem pública. 

• Vide artigo anterior. 

Art. 89 Havendo prisão em flagrante, será observado 
o disposto no capíti.do II do Título IX deste Livro. 

• Vide arts. 301 a 310, sobre prisão em flagrante. 

Art. 9" Todas as peç-as do inquérito policial serão, num 
só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 
caso. rubricadas pela autoridade. 

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 
(dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou 
estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipó· 
tese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, 
ou no prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 

§ 1» A autoridade fará minucioso relatório do que tiver 
sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. 

§ 2~ No relatório poderá a autoridade indicar testemu
nhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar 
onde possam ser encontradas. _ _ 

§ 39 Quando o fato for de difícil elucidação, e o indicia· 
do estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolu
ção dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas 
no prazo marcado pelo juiz. 

Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os obje
tos que interes-sarem à prova, acompanharão os autos do in· 
quérito. 

• Vide arts. 155 a 250, sobre prova. 

_ Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia· 
ou queixa, sempre que servir de base a uma "Ou outra. 

: ArL 13. Incümbirá ainda à autorida~e policial: 
I - fornecer às auto!ida<!_C?~ju_c!!-~iárias as "informações ne

cessárias ã liiStruç"ão, e julgamento dos processo~; 
II- realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo 

Ministério Público; · · 
III- cumprir os mandados de prisão e;rcpedidos pelas 

autoridades judiciárias;· 
IV- representar acerca da prisão preventiva. 
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o 

-indiciado poderão requerer quãlquer diligência, que será reali-
zada, ou não, a juízo da autoridade. __ 

Art, 15. Se o indiciado for menor. ser-lhe-á nomeado 
curador pela autoridade policial. 

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a 
devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas 
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 

Art. 17. À autoridade policial não poderá mandar ar~ 
quivar de inquérito. 

Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inqué
rito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denún
cia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, 
se de outras prova-s· tiver notícia. 

• Vide Súmula 524 do STF. 

Art. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, 
os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, 
onde aguardarão a inici.itíva do ofendido ou de seu represe~
tante legal, ou serão entregues ao requerente, se o ped1r, 
mediante traslado. - --
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Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito -o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 
sociedade. 

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe 
forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar 
quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito con
tra os requerentes, salvo no caso de existir cOndenação ante
rior. 

• Parágrafo acrescentado pela Lei n• 6.900, àe 14 de abril de 1981. 

Art. 21. A incomuniCãbilidade do indiciado dependerá 
sempre de despacho nos autos e somente será permitida quan
do o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação 
oexigir. -

Parágrafo únicó. A -incomunicabilidade, que não exce
derá de 3 (três) dias, será decretada vor despacho funda
mentado do juiz, a requeririiento da autoridade policial, ou 
do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipó
tese, o disposto no art. 89, III, do Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil (Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963). 

• Parágrafo com redação detenn~nada pela Lei ni>S.otO, de 30 de maio 
de 1966, que organizou a Justiça Federal de primeira instância. 

• A Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, estabelece em seu aTt. 89, 
III, ser direitO do advogado comunicar-se, pessoal e reservadamente, com 
os seus clientes, ainda quando estes se achem presos ou detidos em estabele
cimento civil ou militar, mesmo incomunicáveis. 

• Vide art. 136, § 3•, IV; da Constituição federal de 1988. 

Art. 22:- No Distrito Federal e nas comarcas em que 
houver mais de urna circunstância policial, a autoridade com 
exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a cjue esteja 
procedendo, ordenar diligências em circUnscrição de outra, 
independentemente de precatórias ou requisíÇões, e bem as
sim proVidenciará, até que compareça a aUtoridade compe
tente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra 
circunscrição. 

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao 
,juiz competente, a ·auwridade policial oficiará ao Instituto 
de Identificação e Estatística, oü repartição congênete, men
cionando o jufzo ·a que tiverem sido distribuídos, e os dados 
relativos à infração penal e â pes~oa do incíiciado. 

• Vide Decreto-Lei n~3.992, de30 de dezembro de 1941, sobre estatísticas 
criminais. 

• Vide arts. 40 e 41 da Lei n~ 5.250, de 9 de fevereiTo de 1967, sobre 
ação penal nos crimes de imprensa. 

TíTULO III 

Da Ação Penal 

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promo
vida por denúncia do Ministério .Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, 
ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade 
para rrpresentá-lo. 

• Vide Súmula 388 d_o STF_. 

Parágrafo -úriicO: No caso de morte do ofendido _ou quan
do declarado ausente por decisão judiéíal, o direito de repre-

seotação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou ir
mão. 

• Vide Súmula 594 do STF. 

Art. 25. A representação será irretratável, depois de 
oferecida a de_tl!Índa. 

Art. 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada 
com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria 
expedida pela autoridade judiciária ou pOliCial. 

• Vide Súmula 601 do STF. Vide arts. 5Y, LXI, e 129, I, da Constituição 
Federal de 1988. 

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a 
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a 
ação pública, fornecendo~ lhe, por escrito, informações sObre 
o fato e a autoria e-indicando o tempo, o lugar e os elementos 
de convicção. 

• Vide art. 5Y, LXXIII, da Constituição Fede-Tal de 1988. 

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés 
de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inqué
rito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, 
no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, 

· fará remessa do iriquérito ou peças de- informaçãO ao procura
dor~geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão 
do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido 
de arquivamento, ao qual só então estará o juíi obrigado 
a atender. 

(A COii!issdo de Constituição, Justiça e Cidadania 
- decisão terminativã.) · -· 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente-. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 '? Secre-
tário. - - - -

É lida a seguinte: 

Of. n' 294/92 GLPDT 
Brasília, 3 de novembro de 1992 

Senhor Presidente, 
-comunico a- V. Ex•, na qualidade de Líder do PDT, 

a substituição do nome do Senador Maurício Corrêa, pelo 
nome do Senador Pedro Teixeira, para compor, na condição 
de titular, a Comissão destinada a examinar o Projeto de 
Lei da Câmara n"' 118, de 1984, que institui o Código Civil. 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus distinguidos votos 
de consid~ração e apreço. --Senador .Nelson Wedekin, Líder 
doPDT. ' 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Será feita a 
substituição solicitada. 

A Presidência verifica a inexistência· de número mínimo 
regimental para o prosseguimento da sessão._ 

Em conseqüência, as matérias constantes da pauta de 
hoje, todas em fase de votação, ficam com sua apreciação 
adiada.-

São as seguintes as matérias adiadas: 
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-l-

PROJETO DE..DECRETO LEGISLATIVO 
N9 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos, termos· do art. 64, § 
29, da Constituição Federal, combinado com_o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legi::,-;. 
lativo n' 73, de 1992 (n' 107191, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à J et -Radiodifusão 
Ltcla. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Teres!na,:Estado do Piauí, tendo 

PARECER FA VORA VEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 74, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 

29, do Regime-nto Interno, combinado com o art. 375, inciSo 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto-Legis
lativo n' 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga pennissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão Sonora 
em freqüência modulada na cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'75, DE 1992 . 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, da Constituição, combinado com o art. 375, inCisO VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos..Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessã0 outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para explorar serviço 
de radio<iifu~ão sonora na cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador BeniVeras. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 318, 

DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno únicO~- qo Projeto de Lei do Senado 
n' 318, de 1991-Compleme-ntar, de autoria do-Senador Mau
ócio Corrêa, que determina os casos em que as forças estran
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante penriiSSáo do Presidente 
da República, independente da autorizaçãO do Congresso Na
clonai, nos termos do disposto nos arts. 21~ inciso IV, 49, 
inciso II, e 84, inciso XXII, da ConstituiÇã({Nidçral, tendo 

PARECER, sob n•285, de 1992, da Comllisâo 
- De Relações Exteriores e Defesa Naéion.ál, favorável 

ao Projeto com Emendas que apresenta de n~·.f.a_ 3-CRE, 
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nos termos 
do art. 155, § 49, do Regimento Interno, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 73, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 

29, da Constituição Federal, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto_de Decreto Legis
lativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet -Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos -termos do _art. 64, § 
29, do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-. 
lativo n' 74, de 1992 (n' 127/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, da Constituição Federal, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento interno.) 

Votação, em turno único, do Projete de Decreto Legis
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concess_ão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Lida. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, tendo 

PARECER, favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 30 mi_nutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 432, DE 1992 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa f"IXll

da no Orçamento do Senado Federal, para o exercício 
de 1992. 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 
que-Ifie--confere o Regimento Interno, e tendo em vista o 
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disposto no art. 49, § 3•, da Lei n' 8.211, de 22 de julho 
de 1991, resolve; 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicaw 
ção, retroagindo os ~(eitos a esta _data. 

Art. l\' Fica alterado, na forma dos Anexos I e II, o 
Quadro de Detalhamento da Despesa fixada no Orçamento 
da unidade 02.101 -Senado Federal, que com este baixa. 

Art. 3~' Revogam-se as_ disposiÇões em contrário. 
Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 

Mauro Benevides, Presidente. 

ANEXO I 
02.000 - SENADO FEDERAL 
02 101 - SENADO FEDERAL - SECRETARIA . Em Cr$ t.o:xJ,OO 

QUAIRl 1:E DETALHAI-ENTO DA DESPESA - CAN:EL.Af.ENTO_ RE.a..RSOS lE TOOAS AS FOOTES E: l'RANSf"ERtN:IAS - f"'SCAL 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA 1 FONTE DETALHADO I T 0 T A L 

01.001.0001.2021- Administraç~o e Coordenação dos Serviços . Legislativos 
01.001.0001.2021/0002- Funcionamento do Senado Federal 3.4.90.30 100 700.000 700.000 

· 03.007.0025.2022 - Reparos e Conservaçfto de Imóveis 
03.007.0025.2022/0002 - Conservaç§o e Reparos de Imóveis da 

Senado Feceral 3.4.90.30 100 750.000 750.000 

02. 000 - SENADO FEDERAL 
02.101 - SENADO FEDERAL - SECRETARIA Elo Cr$ 1 COO 00 ' 

Q1.lAOOO OE IJETAI.HA>ENTO DA DESPESA - S1.1'LE>e<TAÇAO REll..RSOS (E llDAS AS FCM'ES E TRANSFEREN:IAS - riSCAI.. 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA FONTE I DETALHADO T O T A. L 

01.001.001.2021 - Administraçfto e Coordenação dos Serviços 
Legislativos 

01.001.0001.2021/0002 -Funcionamento do Senado Federal 3.4.90.39 100 700.000 700.000 

03.007.0025.2022 - Reparos e Conservação de Imóveis 
03.007.0025.2022/0002 - Conservação e Reparos de Imóveis do 

~~na_do Federal .. -· 3.4.90.39 100 750.000 750.000 

I 



02.000 - SENADO FEDERAL 
ANEXO II 

02.101- SENADO FEDERAL- SECRETARIA Em Cr$ 1.1XXJ,C!) 

11JI\000 a:: CI::TALHAM:NTO DA DESPESA - CANCELPJ.ENTO RECLRSOS Cl:: TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS - SEGffiiDAOE 

I E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA I FONTE DETALHADO T O T A L 

13.075.0428.2004 - Assistência Médica e Odontológica a Ser- I 
! 

vidores 

13.075.0428.2004/0001 - Assistência Médico-Hospitalar a Parla-

' mentares, Servidores e seus Dependentes 3.4.90.30 100 700.000 700.000 

02.000 - SENADO FEDERAL 
02.101- SENADO FEDERAL- SECRETARIA Em Cr$ 1.1XXJ,OO 

I f1JAOOO Cl:: OCTALHAM:NTO DA DESPESA - SU'!..EJ.ENTAÇJ10 RECI.JlSOS DE TODAS AS FONTES E TIW!SFEREICIAS - SEGffiiDAOE I 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA FONTE DETALHADO I T O T A. L 

I 13.075.0428.2004 - Assistência Médica e Odontológica a Ser-

vidores 

13.075.0428.2004/0001 - Assistência Médico-Hospitalar a Parla-

mentares, Servidores e seus Dependentes 3.4.90.39 100 700.000 700.000~ 
-------- ----- ' 
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ATO DO PRESIDENTE N• 433, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em Conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~" 2, de 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, e tendo em vista o que 
consta do Processo n" 014.662192-2, resolve exonerar JOSÉ 
ROBERTO LUGON, do cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, do Gabinete da Primeira Vice-Presidên
cia, a partir de 26 de outubro de I992. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 434, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso-da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora: h~ 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, e tendo em vista o que 
consta do Processo n~ 014.722/92-5, resOlve exonerar CONS
TANTINO COMNINOS do cargo, em comissão; de Secre
tário Parlamentar, Código AS-I, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, do Gabinete do Senador Henrique Almeida, 
a partir de 28 de outubro de 1992. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 435, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, ~~ conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissão Diretorà Íl'~ 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 014.875/92-6, resolve exonerar DONI
ZETE JOSÉ TOKARSKI do cargo, em comissao, âe Assessor 
Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, do Gabinete do Senador Onofre QUinan, 
a partir de 29 de outubro de 1992. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro-:Üenevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 436, DE 1992 

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 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, e no Ato da 
Comissão Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n' 014.723/92-1, resolve nomear MARINA 
AMÉLIA PERNEITA CARPAZANO, para exercer o car
go, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, 
do Quadro de PesSoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Henrique Almeida. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 
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ANO XLVD- N•188 SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 1992 BRASÍLIA DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 230' "ES8ÁO, EM 6 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1 ,.--ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1- Leitura de Proposta de Emenda à Coostltulção 
- N• 10, de 1992, que altera o art. 159 da Constituição 

_Federal, criando o Fundo de Participação do DistritOre
deral. 

1.2.2 - Requerimentos 
- N' 792, de 1992, de autoria do Sr. Cid Sabóia de 

Carvalho_ e_ outros Srs. Senadores, solicitando a prorro
. gaçãÕ, PQr"niaís 90 dlàS: dO pràzo dã Comissão Parlalllentar 
de Inquérito destinada a apurar denúncias de- irregulari
dades cometidas em Fundos de PenSões Estatais e na Petio-
brás. · 

- N• 793, de 1'992, ae ·autoria do Senador ESperidião 
Amin, requerendo à Mesa que seja solicitada ao Sr. Minis
tro da Fazenda e Administração Pública, aS informações 
que me~çi<!~~ _ __ __ __ __ _ 

- N• 794, de 1992, de autoria do Senador Ron:in 
·Tito, requerendo seja solicitada,ao Ministério da Educação 
e Desporto, a remessa de todas as peças do inquérito admi
'nistrativo ora em andamento na Escola Agrotécnica Fede
ral de Uberlândia. 

- N' 7.95, de 1992, de aut<lria do Senador Carlos 
IDe'Carli, de licença para tratamento de saúde. Aprovado. 

1.2.3 - lliocDnoo do E,.p..n..te . . 
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA~ Paralelo 

entre a prisão de brasilei!'os pela Unitas, em Angola, e 
a prisão de brancos pelqs.fndios Guajajara, no Maranhão. 

. SENADOR PEDitP TEIXEIRA - Considerações 
sobre a Proposta de Emencja à Constituição o• 10, de 1991!, 
~~ciativa de S. EX' lida na presen!e sessão. 

1.3 -ORDEM DO DIA · . 
Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de f992 (n' 

107/91, na Cãmaia doo Deputados), que aprova o$ que 
outOQ!Il coni:essão à Jet- Radiodifusio Lt4a., para expio

. llii servjs<l, de radiodifil_são ~n!'r!!, em onda média, na 

Cidade de Teresina; Estado do Piaul. Votação adiada por 
falta de quonun. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 74, de 1992 (n' 
127/91; na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio A Voz de São Pedro Lt4ai 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência" 
modulada, na Cidade de São Pedro, Estado de São Paulo. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 75, de 199-2 (n? 
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão õutorgada à Sociedade Rádio Rural 
de Muzambinho Ltda., para explorar serv.iço de radiodi· 
fusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas 
Gerais. Votação adiada por falta de q110n1111. 

1.3.1 - Dlocunoo opôs ; Ordem do Dia 
SENÀDOR NElSON WEDEKIN, -A questão edu-

cacional no Brasil. · 
SENADOR ODAClRSOARES- Concessão de cré· 

ditos or~mentários necessários para a ·ronti:Duidade dó 
. Programa AM-X e a sobrevivência da indústri8 aeronáutica 
brasileira. 

1.3.2 - ComVJÚN!ÇáO da l'noldfDda 
-Término de prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei da Qlmaran• 25,de 1992-(n• 5.8117/92, 
na Casa de origem), sendo que ao mesmo não forlÍm. OfcrC- · 
cidas emendas. 

são. 
1.3.3 - 1\erlpoçio da Ordem do Dia da prildma -

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PIIESlDENTE. 
- N~ 437 a 441, de 1992 
- N~ 283189, 18, 197, 305, 756 e 779/91; 362192 (Apos' 

ttlas). . 

3- MESA.DiRETORA 

4.=.ÚDE~ E viçi-~US_DE PAR'l'IDOil 
5-CO~ÇÁ9DUêOMissoES-~ TES ... . 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁI'ICO DO SBNADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGAUIÃES 
Direto;r.Octal do Sendo Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dirctor BD"tivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dire.,. AdaWotrativo 

. ri!ÁRIÓ DO CONGRESSO NAcioNAL 

Impreuo 1ob re.pouabiUdadc da Meu elo Senado Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ··-··----··· ... ---·-·---·---···-----·-- C.S 70.000,00 
DireUir b.dutrial 
PLORIAN AUOUSIO CX>UTINHO MADRUGA 
Dirotor Adjuto 

Ata da 23()8 Sessão, em 6 de novembro de 1992 

.. za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência do Sr. Mauro Benevides, BeniVeras e Bpitácià Cafeteira 

ÀS 9 HORAS, ACfiAM~'>R PRTISENTRS. OS SRS. 
SENADORES: . . 

. Antonio Mariz - Elcio Álwrcs - Epitâcio Cafeteira -
Francisco Ro!lemberg - Ge1'80n Camata - Henrique Almei
da - Iram Saraiw - João Fqtnça -Jonas Pinheiro - JOS!! 
Richa - Jo~ Sarney - Mauro Benevides - Odacir Soares -
Ronaldo Aragao - Valmir Campelo. 

O SR. PJIESII)ENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento-de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a seSsão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossõs trabalhos. 
Sobre a mesa, proposta de emenda que será lida pelo 

Sr. 1~" Secretário. - - -
É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA 
Á CONSTITtJI(:ÃO N' 10, DE 1992 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos_ termos do art. 60, § 3~> da Constituição Federal, prom~lgain 
a seguinte Emepd~ ao texto constitucional: -

Altera o art. !59 da Constituição Federal, criando 
o Fundo de Participação do Distrito Federal. 

Art. 1' Dê-se ao art. 159 da Consti>uição · a seguinte 
redação: 

"Art. 159. A União entregará: 
I-Do produto da arrecadação dos impostos sobre 

a renda e proventos de qualquer natureza e sobre pro
dutos industrializados, cinqüenta inteirOs· por cento na 
seguinte forma: 

a) vinte inteiros por cento ao Fundo ·de Participação 
dos Est'!,dos; 

b) vinte e dois inteiros por ceritO ao Fundo de Partici
pação dos Municípios; 

c) ••••••onooh····-.-~···-----~-·--·~·-··-~---··-~--.tt~---~----··••r·····' 
-d) cinco inteUibs-por-cento para o Fundo de Participação 

do Distrito Federal.'' · · · ' · 

Art. 39 Esta emenda entra: em vigor 'na- data, de sua 
publicação. 

Justllicação 

V oca cio nada para funcionar como sede do poder central, 
Brasília, que é a Região Administrativa n9 1 do Governo ~ 
do Distrito Federal, tem sucumbido junto com suas doze çida- ' 
des~satélites às crescentes necessidades de recursos para o 
~nciamento do_setor público Iocif.Delin,eia-~, .. assim, :uma : 
insústentável situação -de vulnerabilidade financeira em uma _ 
cidade que, como Capital da República, tem a nobre missão 
de sediar o poder público federal, arcando, por consequinte, 
com as onerosas responsabilidades dela decorrentes. 

A despeito dessas evidências, o GovernO dO Presidente 
Collor ameaçou, através do Decreto n' 323/91 - revogado 
no último instante de sua permanência no cargo - cortar 
as tranSferências negociadas da União para o custeio do DF. · 
Isto teria sido um desastre, Pois estas transferências têm histo- · 
ricamente garantido o_funcionamento_cJa cidade. 

A situação das fin~nças públicas no Distrito Federal está, ' 
pois, a merecer cuidadosa atenção do CongressO Nacional, 
a fim de que não_ se coloque em cheque esta fantástica expe- ' 
ri~ncia representada por BrasOia. · 

O Distrito Federal, através de sua administração local, 
exerce funções nacionais, como sede do Governo central. Não 
é justo que tais encargos recaiam sobre o morador local. De 
resto, a União não paga IP11J sobre os imóveis que ocupa. 

Mas Brasília é aJgo mais do que a sede do GoVerno. 
É a realização de um sonho secular do povo brasileiro 

il,tici~~ ,P?los ~o.confidentes: tral!Sferir a capital para·o interior 
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do País, de onde brotariam os laços para uma nação mais 
integrada e homogénea. 

A cidade, com 32 anos, recém-desperta para esta função 
e deve, portanto, ser mantida como um projeto federal priori
tário, apoiado por um fundo próprio tal como estamos a pro
por- o Fundo de Participação do Distrito Federal e incluído, 
como tal, no Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Além disto Brasília é o maior projeto cultural realizado 
no País, hoje consagrado como Património da Humanidade. 

Por todas estas razões deve õDistrito Federal consolidar, 
sua posição no contexto federativo, como uma unidade própria 
e exclusiva com direito a um fundo de participação com recur
sos suficiéntes para assegurar tanto o seu funcionamento coin.o 
capital da República, como Q exercício de suas funções cultu
rais e regionais. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1992. --Pedro Tei
xeira - Lucídio Portella -Lavoisier Maia-Wilson Martins 
-Carlos De'Carli- Onofre Quinan -José Fogaça -"- Ro
naldo Aragão - Irapuan COsta Júnior - Esperidião Amin 
-João Rocha- Francisco Rollemberg- Lourenberg Nuneo 
Rocha- Magno Bacelar- Nelson Wedekin- Amir Lando 
-~Nabor Júnior --Áureo Mello - Darcy Ribeiro - Luiz 
Alberto- Jonas Pinheiro- Alvaro Pacheco- Alfredo Cam

. pos - Bello Parga - Ney Maranhão - João Calmon -
· Josaphat Marinho ~ Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A proposta 
de emenda à Constituição que acaba de ser lido está srije"ita 
às disposiÇões específicas constantes do art. 354 e segç.intes 
do Regimento Interno. 

A matéria vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'» 

· Secretário.-- - -

. ' · É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 792, DE 1!192 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicitamos a Vossa Excelência 

a prorrogação por mais 90 (noventa) dias, do prazo da Co~ 
são Parlamentar de Inquérito destinada a "Apurar Denúncias 
de Irregularidades Cometidas em Fundos de Pensões de Esta-
tais: e na Petrobrás". -
· Sala das Sessõe~. 6 de novembro de 1992. -Cid Sabóia 
de Carvalho - Henrique Almeida --,Jonas Pinbeiro - Fran
cisco Rollemberg - Elcio Álvares - Nelson Carneiro ...:..,_ 
Antoni6 Mariz-Iram Saraiva-Mário CovaS~ João França· 
- Louremberg Nunes Rocha - Beni V eras -João Calmon 
-José Pàulo Bisol - César Dias -Moisés Abrão -Eva 
Bloy- Nabor Júnior- José Fogaça- Teotonio Vilela
Áureo ~e li o-Esperidião AD!in-Maguo Bacelar- Gerson 
Calnata - Ronan Tito - Ruy Bacelar - João Roch~. 

• O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerj· 
mento lido contém subscritores em número suficiente para 
a prorrogação automática•do prazo concedido à comissão. 

O expediente vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

19 SecretáiiO. 

São lidos os segu~tes: 

REQUERIMENTO N' 793, DE 1992 

Requeiro à Mesa, na forma do art. 216 do Regilnento 
I,ptemo do Senado Federal.; sejam Solicitadas ao Exm"' Sr. 

Ministro da Fazenda e Administração Pública, tendo em vista 
as notícias veiculadas na imprensa (anexo matéria publica 
no Con:do lkazlllense de hoje, dia 5-11-92 -pág. 11), relati
vamente à problemática e rolageni da dívida atrasada dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, as seguintes infor
mações: 

1) Qual o montante global da divida dos Estados, Muni
cípios e do Distrito Federal junto à CEF? 

2) Especificamente, quanto cada Estado e Município de
ve à CEF? 

3) Quais Estados da Federação estão inadimplentes junto 
à CEF, e desde quando? 

4) Qual o montante vencido da divida junto à CEF, espe
cificamente por Estados, Municípios e Distrito Federal? 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1292. - Senador 
Esperldlão Amía, Líder do PDS. 

DANILO QUER COBRAR DÍVIDAS DOS ESTADOS 

O Presidente da Caixa Económica Federal (CEF), Danilo 
de Castro, anunciou ontem que a instituição já está se recupe
rando do vendaval de setembro, quando chegou a pedir um 
socorro de mais de Cr$ 4 trilhões do Banco Central para 
fechar suas posições diárias. "Nós ainda estamos indo ao inter
bancário e ao empréstiiito de liquidez, mas em níveis 30 poi' 
cento inferiores", declarou. 

Segundo Danilo de Castro, o Governo está avançando 
nos estudos para facilitar a_ negociação _da dívida .-trasada 
dos_ es:tados e municípios junto à institlli~ão (cercã. ·de Cr$ 
~ trilhões) ainda neste ano, uma outra medida que permitírá 
a Caixa se reequilibrar. Três pontos estão sendo discutidos: 
a ampliação do prazo - pela lei da rolagem, 30 de setembro 
de 1991-que limita as dívidas acuinU.ladas que podem entrar 
na renegociação (a intenção é estabelecer uma data mais re
cente), a flexibilização dos prazos de rolagem e das taxas 
de juros estabelecidas na lei. 

Segundo explicou o presidente da Caixa, a lei da rolagem, 
que estabelece renegociação das dividas estaduais por prazo 
de 20 anos e a taxas definidas, é incompatível com as opetações 
fechadas pela Caixa, a maior parte com recursos do FGTS. 
"Nós temos, por exemplo, financiamentos com prazo de oito 
:_m-os~ e-, ·pela lei, eléS sedam renegOCiados em 209 anos, o 
que é incoinpatível'', explicou. Em relação às taxas de juros, 
muitas vezes os financiamentos originais foram contratados 
com taxas superiores ou inferiores às estabelecidas na lei, 
o que também gera distorções. "Existe lnn grupo de trabalho 
que está estudando as alterações da Lei n• 8.388 (Lei da Rola· 
gem das Dividas) para adequá-las dentro dos interesses das 
partes", esclareceu Danilo de Castro. 

Todas essas modificações terão que passar pelo Congresso 
Nacional e terão que ser rapidamente aprovadas pa~a que 
OS aOOriloS possam ser firmados airida dentro do prazo fixado 
anteriormente para a renegociação - 31 de dezembro próxi
mo. Danilo de Castro diz que, com a lei atual, a cobrança 
das dívidas é praticamente inviável "Da maneira que esta 
aí, não adianta cobrar, porq~e os estados não têm capacidade 
de pagamento para quitar a parte da dívida que venceu depois 
de 30·de setembro de 1991", explicou. A ampliação do prazo
liniite beneficiaria os estados e municípios nesta situação. "E. 
_que, na expectativa de renegociação das dívidas, muitos come
,çaram a atrasar os pagamentos mais recentes, e, para terem 
direito à rolagem é preciso que estejam em dia com as suas 
dividas de 30 de setembro de 1991 em djante. 
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A· Caixa EconmruCá -é "trodora de cérca dé 25- pór cenlo 
da dívida global dos estados e municípios junto ao Governo 
federal. Segundo Danilo de Castro, 98 por cento do débito· 
são originários de emprêstimos com recursos do FGTS conce
.didos há mais de dez anos. 

(Ao qame da Comissão Diretora) 

O SR. PRFSIDENTE (Mauro Benevides)- Os 
requerimentos tidos seriio despachados à· Mesa Dire
tora para decisão, nos termos do art. 216 do Regimento· 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento quer será li~~ pe~o 
Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 794, DE 11192 

Nos termos dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno, 
requeiro seja solicita ao Ministério da Educação e Desporto 
a remessa, de todas as peças do inquérito administrativo ora 
em andamento na Escola Agrotécnica Federal de Uberlándia. 

Sala das Sess6es, 6 de novembro de J.992. - Senador -Tito. . 
(Ao Exame da Comissão Diretora) 

REQUERIMENTO N• 795, DE 11192 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, Inciso I, do Regimento Interno, 

requeiro licença para tratamento de minha saúde, no período 
de 9-11-92, conforme laudo de inspeção médica em anexo. 

Brasllia, 6 de novembro de 1992. - Senador Carlos De' 
Caril, 2• Vice-Presidente do Senado Federal. 

ATESTADO 

Atesto para fins de prova junto ao Senado Federal que 
o Exm• Sr. Senador Carlos Alberto De'Carli necessita perma
. necer afastado de suas funções parlamentares durante o perío
do de 9-11-92 a 20-11-92 em decorrência de tratamento de 
saúde, a que deverá submeter~se em clínica especializada, 
na cidade de New York dos Estados Unidos da América do 
Norte. 

'C.I.D. 250.7/0 
Brasllia, 5 de novembro de 1992. - Dr. Edgdson José 

TUJiao c-., Dlretor da Suboecntarla de AsslsUocia M~ 
d!!;!o .• Soda!. 

O SR. PRESIDENTE (Mauw Benevides) - o· requeri
. mento está devidamente instruído com atestado médico. 

Em votação o reqüerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimentO, fica Concedida a licença solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a pa~avra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPITÁClO CAFETEIRA ( - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o noticiário de hoje nos dá conta de todos 
.os esforços do Governo para libertar, ainda hoje, os dezoito 

brasileiros reiD:anescentes em Angola, ~p;tisionados pela UNJ.. 
TA. 

Por outro lado, apenas informa que medi4as estão sendo 
encetadas pelo Ministério da Justiça para liberar os reféns 
dos índios Guajajaras~ no Maranhão. 

Enquanto nos apressamos para soltar dezoito brasileiros 
em Angola, parece que vamos devagar na hora em que temos 
que enfrentar os índios Guajajaras para livrar os reféns que~ 
segundo um jornal~ chegam -.a mais de cem e. segundo outro, 
chegam a quatrocentos. 

Fui Goverriador do Maranhão e conheço o proble19a da 
aldeia de São Pedro dos Cacetes~ que é realmente um enclave 
branco em território Guajajara, maS que l;lãO interfere em 
coisa alguma na vida dos índios. 

Tive opOrtunidade, como Governador, de tentar uma 
negociação com os Guajajaras, oferecendo-lhes, em terras, 
o dobro do'"" território -ocupado pelos brancos na aldeia de 
São Pedro dos Cacetes. Sr: Presidente, é preciso que fique 
registrada a resposta que tive -dos fudios: eles não aceitaram 
a proposta, dizendo que não era a quantidade de terras o 
que queriam, e sim as casas, a luz elétrica, o serviço de água. 
Eles querem, enfim, encontrar tudo pronto e tomar conta, 
porque, segundo a demarcação, aquela aldeia estava no en:cla
ve dos Guajajaras. Mas os· brancos moram _lá há mais de 
100 anos. O que quer parec.er, Sr. Presidente- aqui aproveito 
para fazer o ·registro -..:. Que" estamos tentando uposar'" para 
os outros países. Estamos querendo aparentar_.,.dentro do que 
preceituou, examinou e tratou a Rio-92, perante o mundo, 
como uma nação que respeita o índio, seus difeitos, a ecologia, 
enfim, que abre mão até mesmo dos direitos dos seus cidadãos 
em benefício dos índios. 

Durante a Conferência Rio-92, aconteceu o caso do 
Paulinho Paiakã, que estuprou uma branca, fiçou dentro da 
sua aldeia e disse:_daqui não saio. E não saiu.'~ não se diga 
que é um índio que não sabe o. que faz. Ele é culturado 
e muito rico; següildO" dizem, tem até o seu próprio avião 
e o pilota. Mas tem o direito de sair da sua aldeia, estuprar 
~~ ficir por isso. mesmo? 

Na hora em que os índios fazem reféns, é formada uma 
comissão. Aqui diz o O Globo: 

"O Minístério da JuStiça formou ontem uma co
missão com representantes_da Funai, do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), 
do_Governo do Maranhão e da Procuradoria-Geral da 
República, para estudar a situação da reserva. •' 

M3.s estuda~ a situação da reserva é algo vago, não sabe
mo~ quando vai terminar. O que querenios saber é como 
vamos resolver o problema desses reféns, que estão ·muito 
mais angustiados e sofrendo mais do que os dezoito brasileiros 
que ainda restam em Ahgola e que, segundo as informações, 
e~ão sendo tratados de forma civilizada. 

O Sr. Gerson Camata-Permite-me V. E~ um aparte? 

. O SR. EPIT ÁCIO CÁFETEffiA - Com muito p~azer, 
, :nobre Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata - Senador Epitácio Cafeteira, 
tenho acompanhado -não com o mesmo conhecimento que 
tem V. E)C', mas com muito interesse - a situação de seu 
Estado com o problema da reserva dos índios Guajajara. Vá
rias vezes problemas semelhantes têm sido apresentados aqui 
no plenário e sempre -tenho dito que a culpa não é dos índios, 
m-ª-s da política que o Governo brasileiro e nós, os caras-pá-
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lidas, temos com relação a eles. Repito um exemplo que já 
citei aqUi: no Espírito Santo, ocorreu um fato milito interes
sante da política indigenista brasileira, pois O Espírito Santo, 
pelo que me lembro, nunca teve índios. No descobrimento 
do Brasil, havia lá a tdbo dos Teniminós e, segundo se diz, 
também uma outra tribo de Tamoios, que eram índios que 
vinham do Estado do Rio de Janeiro para o nOrte do Brasil 
e pararam no Espírito Santo. Quando assumi o Governo p.o 
Estado, apareceu a Funai, na cidade Aracruz, numa fazenda 
onde moravam algumas pessoas, dizendo que aquela área 
não era propriedade de ninguém, porque era uma reserva 
dos índios. Eu disse: ''Mas não tem índios." Então, o pessoal 
da Funai foi ao Rio Grande do Sul e arranjou uina tribo 
de índio Guaranis; cõlocar"aili-nos em mais ou ·menos vinte 
ônibus e levaram-nos até AraCruz. Lá, eles começaram a dar 
pauladas com tacape na cabeça dos fazendeiros e de pessoas 
humildes, e, assim; o Governo do Estado teve que fazer um 
conjunto residencial na cidade para tirar os moradores que 
estavam esparsos por aquelas terras, ocupadas muito antes 
da chegada dos guaranis. Nunca houve índios guaranis no 
Espírito Santo antes e os atuais falam espanhol - devem 
ser do Paraguai, porque os guaranis, pelo que soube, são 
de lá. Pois bem, é isso que a Funai faz. Esse "pi:'óbleina foi 
resolvido, graças a Deus, os índios estão bem ~colhidos. _Mais 
i.Dteressante ainda- vou coDt:ar a V. Ex' outro fato até htláiio 
- é que os índios que estão lá vivem e se sustentam ·da 
venda de arcos e flechas, até muito bem feitos. Quem vai 
àquelas praias da região de Aracruz encontra crianças índias 
vendendo arcos e :G~chas. Há pouco mais de um ano, fui 
ao· bairro de Jardim América visitar um amigo de quem ia 
ser padrinho de casamento e ele me levou a U__IJ[---ª fábrica 
de móveis onde vi pilhas de arcos e flechas. Descobri, então, 
que o arco e a flecha dos índios são feitos por urifp<irtuguês; 
os índios vão lá e os e-ncomendam ao português, que os fabrica 
para que eles vendam. Veja V. Ex• como a política indigenista 
é mal conduzida. Essa teoria, que é símile da igreja càtólica 
--quem fala a V. Ex• é um católico, mas que tem feito 
essa crítica dentro da igreja -, propala esse tipo de doutrina 
de que o índio deve ser abandonado, vivendo na idade da 
pedra lascada, numa civilização meio autóctone, sólta. Ora, 
todo mundo tem o direito aos avanços do conhecimento, aos 
progressos_da humanidade, mas o índio não; tem que ficar 
no mato rachando pedra, jogando flecha um no outro e comen
do peixe, quando consegue; e fruta que cai das árvores. Acho 
que ele deve ser aculturado. Como todo ser humano, ele 
tem direito a tudo isso que a humanidade alcança e que, 
·há séculos e séculos de trabalho de pesquisa, vem conseguindo. 
O índio tem que ter avião, tem que ter satélite, tem que 
ter televisão e não ficar· abandonado. Se nós, os caras;.pálidas, 
mudannos esse tipo de comportamento, através da correção 
que deve ser feita na Funai, daqui a um pouco esses prOblemas 
deixarão de existir, porque os índios serão cidadãos como 
nós e, civilizados, não vão fazer ninguém de refém e também 
não vão querer um território, como receptemente os ianoma-' 
m.is que ganharam um área maior do que uns dez países da 
Europa, para 100 mil índios que moram por lá. Há necessidade 
de que se mude o _conceito que a Funai tem em relação aos 
índios. Solidarizo-me com a preocupação de V. Ex~, na quali
dade de eficiente ex-governador que foi do seu Estado, compe
tente parlamentar, Deputado e Prefeito que não podia deixar 
de posicionar-se diante de mais esse problema enfrentado 
por seu Estado e diante da excitação do momento para resolver 
um problema que não é apenas da reserva: são seres humanos 

qUe estão lá aflitos, prisioneiros de alguém que, por incultura, 
pode até sacrificá-los_. Deus não queira que isso aconteç~. 
·cumprimento V. Ex~ pela oportunidade do pronunciamento. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA -Nobre Senador Ger· 
son Camata, o aparte de V. Ex• enriquece o meu pronuncia
mento e acrescenta dados realmente hilários sobre essa ques
tão indigenista. 

Digo mais a V. Ex~, chegamos a tal ponto que precisanios 
raciocinar sobre o que está ocorrendo no que tange, por exem
plo, à demarcação de reserva, como a Ianomâmi e outras 
tantas. 

Por que essas demarcações? Porque aplaudidas pelos paí
ses, principalmente, da Europa e da América. Na medida 
em que esses territórios forem indígenas,_ amarihã, riem nós 
vamos poder entrar lá. A ONU pode perfeitamente assuinir 
o controle da defesa dos direitos do índio; o terreno deixa 
de ser brasileiro e passa a ser de uma nação indígena~ EsSa 
é a minha primeira preocupação. 

Lembra V. Ex~ que esse mesm9. Paulinho Paiakan, que 
estuprou uma moça no Pará, era r"ecebido na Europa como 
Chefe de Estado, tendo recepções mais concorridas do que 
os nossos próprios representantes do Itamarati, como uma 
demonstração de apoio e prestígio? 

Quando Paulinho Paiakan foi acusado pelo estupro, fican
dO -conírrmado que não era a primeira vez, quem ficou mais 
abalado com isso foram os europeus e os americanos, que 
queriam colocá-lo num pedestal, para fazerem negócios futu
ros entre a tribo de Paiakan e os países do Leste Europeu. 
Portanto, isso é preocupante. 

Os joinais nos dão conta de que o nosso colega, hoje 
MiniStro da Justiça, Maurfcio Corrêa, determinou à Polícia 
Federal a abertura de inquérito para apurar a niorte do índio 
guajajara, assim como prioridade a abertura de inquérito so
bre a soltura dos reféns. 

Durante os três anos em que fui Governador do Mara
nhão não houve nenhum problema com os índios. 

É preciso que se entenda que existe um grupo realmente 
ihoCen.te --não digo débil ~ental -, mas que, por falta 
de cultura e pela sua formação, são conduzídos por outros 
mais iriteligentes e vivos, começando até mesmo por represen.: 
tantes da Funai, os chamados aculturadores, que terminam 
sendo mais advogados dos índios do que representantes do 
Go~erno. Nas negociações entre o Governo-e os-índios, eles 
falam. como representantes do Governo, mas posteriormente 
conversam com os índios e recomendam -lhes que não aceitem 
a proposta. 

Então, cria-se eSsa diferença entre ôs Indios que viveni, 
realmente, na reserva e os que vivem em nossas cidades, 
fazendo com que fique difícil de se distinguir se ele é um 
índio ou um "cara pálida". Na realidade, todos nós somos 
oriundos dos índios, há uma mixagem. É preciso que se enten
da que essa gente que sai e volta, aproveitando-se da condição 
da política indigenista para fugir às responsabilidades, tem 
~rfeito conhecimento do que é certo e errado. Então, precisa 
submeter-se à legislação e, conseqüentemente, sofrer a puni
ção pelos crimes que comete. Paulinho Paiakan é um dos 
que mais sabe disso. Não vi nenhum_ movimento do Gove~o 
para puni-lo pelos crímes - não digo pelo Ultimo - que 
praticou, escondendo-se atrás do seu cocar. 

O Sr. Ronaldo Aragão - V. Ex~. me permite um aparte, 
nobre Senador Epitácio Cafeteira? 
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O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA --.,. Ouço, com muità 
ale,gria. o nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Senador E.pitácio Cafeteira, 
ouço o pronunciamento de V. Ex~ hoje, reportando-se à polí
tica indigenista no Brasil. Quero, aqui, dar um testemunho 
a V. Ex• do que ocorre no meu· Estado, Rondônia. O IBAMA 

.. proíbe o cidadão que vai_ para o Estado de RonQ.ônia para 
t,ornar-se agricultor de abrir a floresta_ para plantar milho, 
feijão, arroz, cacau, café etc. havendo uma política reStritiva, 
que chega ao extremo de levar esse agricultor às barras 4:)a 
prisão. Enquarito 3. Funai protege o índio -meia dúzia-:-, 
que fica na aldeia; outros são negociantes e estão vendendo 
toda a madeira da reserva indígena sem _qu~ haja um ''Pai 
Nosso" de penitência, sendo acobertados pel~ política ind~g~
nista e pelo Ministério da Justiça. Hoje, temos índios andando 
em automóvel Santana 2.000; equipã.do com ar conqiciOnado, 
gastando o dinheiro resultante da venda da madeira em boates, 
com mulheres, em motéis. E não vejo nenhurita ação da Funai 
e dos órgãos responsáveis ·pela proteção indígena para que 
se coíba esse abuso. V. Ex~ tem toda a razão quando fala 
do Paíak3n, que é um. homem rj.c9, que explora as reserrvas 
minerais;· ·qúando diz que riãO há nenhuma ação dos órgãos 
competentes; que há a proü~ção total da lei, da _Funai, do 
Ministério da Saúde, do Ministério- da JustiÇa etc. É preciSo 
que se faça uma revisão dessa-política indigenista n:o Brasil, 
onde o índio tem toda proteção. Dou tim testemunho do 
que presenciei étn conversa com um índio, chamado Roberto 
Carlos, em Rondônia, ao· pedir-lhe uma explicação sobre a 
venda da madeira. Ele respondeu: ''Estou vendendo a madeira 
e depois voti vender a terra, porque a· terra é minha". Veja 
V. Ex• a que ponto estamos -com essa polftica de excegso
de proteção, que está sendo dada a determínados índios_._ En
tendo que deve existir a proteção, mas do verdadeiro índio, 
daquele que ainda não quis se integrar à civilização, daquele 
que está na maloca. Mas em nome desse é que se está devas
tando, indiscriminadamente, na Amazônia, se explorando o 
minério, Onde meia dúzia está se -apoderando e fazendo daque
les que são realmente índios escravos dos próprios índios, 
com a cobertura da legislação que aí esta. Parabenizo V. 
EX'. pelo discurso. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - N~bre Senador Roo 
naldo Aragão, V. Ex•. enriquece o meu discurso com seu 
aparte. Entendo, como V. Ex~., que há necessidade de prote
ger o desprotegido. Disse, em meu pronunciamento, que exis
te o índio desprotegido, que não tem a malícia do_"cara páli
da". Mas existe o índio que tem a malícia do "cara pálida" 
e a cara de índio; é esse o responsâVéi por todas essas mazelas; 
ele se esconde debaixo do cocar; vesÍido de índio ele faz 
o que quer; e veste-se de índio toda vez que tem de prestar 
contas dos seus erros. O que existe é que eles negociam com 
garimpeiros pru:a que entrem eiri suas terras· para garimpar; 
negociam com madeireiros e vendem a ma-deira da terra indí
gena; negociam com traficant~s~de tóxico, plantam maconha 
- porque não podem ser presos por essa plantação .........,. e 
a vendem. A esse respeito há, inclusive, o último problema 
acontecido no Maranhão, quando a Pollcia Federal en"tiou 
em terras indígenas em busca de umct--plaÕt3ção de macÓnha 
e foi dominada pelos índios, que bateram _nos policiais, tom~~
ram as suas armas e ficaram com os seus veículos. 

Na realidade, aquele grupo é de marginais e não de índios 
que precisam de proteção. Pelo contrário, quem acabou pteci-

sando de proteção foi a Polícia Federal, que foi maltratada 
dentro da reserva. 

Os íi:ldios de que estamos tratando aqui são aqueles que 
compram· dólares, aplicam no mercado financeiro, vão para 
o exterior, coniprain autOmóveis; aviões, têril antena parabó
lica, compram certificados de ouro no mercado futuro, enfim, 
são marginais escondidos na condição de índios. 

Quero, neste meu pronunciamento, fazer um apelo vee
mente ao nosso colega, Senador Maurício Corrêa, hoje Minis
tro da Justiça, para que envide todos os esforços, para que 
vá, ime4J~tamente, em socorro daqueles reféns, que estão 
sQfrendo mais do que os dezoito brasileiros que ainda éstão 
em Angola - segundo as informaçõ~s d.as Nações Unidas 
eles estão sendo bem tratados. 

Se os reféns dos guajajaras estiverem sendo tratados como 
a.~olícja_ Federal foi tr?tada, eles não estão J.endo respeitados 
os seus direitos. E isso acontece porque há a desculpa: o 
índio não sabe o_ que são direitos humanos. Eles .não sabem 
o que é direito humano quando se trata do direito dos outros; 
quando se trata do seu direito, eles sabem o que é. Não 
~l>em o que é direito humano quando s~em para estuprar; 
mas sabem o que é quando uma índia é e~tuprada. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR; ÉPITÁC{Ó CAFETEiRA~ Co~cedo. o ~p~rte ao 
nobre _s_enador Jonas Pinheiro, com-muito prazer._ 

O sr. Jonas Pinheiro ~ Quero somente dizer a V. E r 
e à Casa quão oportuno é este tema trazido neste momento 
à nossa consideração. A par-dos numerosos problemas citados 
por V. Ex~, pelo Senad_or Gerson Camata e também pelo 
Senador Ronaldo Aragão, quero apenas acrescentar uma ou
trã informação que, somada às já aqui citadas, produzirá uma 
reflexão densa sobre a questão indígena, sobre a polítiCa indi~ .. 
genista em nosso País. Veja V. Ex~ que nesta discussão não 
poderíamos deixar de considerar a questão ianomâmi. O Esta
do de Roraima está inviabilizado' economi~ente, porque, 
eu creio, não passou de uma atitude extrema.-.uente dema
gógica a delimitação de uma área de quase 10 milhões de 
hectares para um número redu-lido de índios - menos de 
quatro mil -que vivem naquela região tão rica, uma província 
lliifieral sem precedentes, sem Similar no

6 

nossO País .. Essa 
área imensa, contingenciada que está, fica inutilii_a_da, porque 
essa reduzida população indígena jamais a exploral-á economi
camente. Ademais, devo aduzir que ·os índios vivem lá mima 
situação de desamparo, de descuido, doentes, morrendo à 
iníngua em cima de um património, de uma área riquíssima, 
que poderia, dentro de uma política criteriosa, conscienciosa, 
voltada para a real proteção do índio, ser muito bem explorada 
economicamente. ConcOrdo com. V. EX', exatamente comes
ses termos que colocou: há os que são índios e os que estão 
traves.tidos de índios, que se utilizam dos benefícios da lei 
de proteção ao índio e também dos benefícios que os. 'põem 
fora do alcance da lei quando praticam algum delito. Parabe
nizar V. Ex• pela oportunidade com que traz ao debate. essa 
questão, e dizer que já passou da hora de se encarar com 
realidade e sem demagogia a política indigenista em nosso 
País. É um assunto da maior _gravidade, que está repleto de 
ações demagógicas, encobrindo a realidade, disfarçando, ca
muflando, escamotéaildo a. verdade real sobre os índios, e 
·que há políticas que procuram 'Sensibilizar o emocionalismo, 
o e}llotivo da nosso população, explor~ndo-o na defesa de 
interesses que são escuses: do emprego, de interesses econó
micos, de interesses da mais variada ordem. De modo que 
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eu queria apenas acrescentar mais essa informação, para se 
somar às aqui já -dadas, e dizer que está passando da hora 
de derramarmos a nossa preocupação sobre esse problema; 
que é passível d~ lJII13. soh,1ção defiqitiva. Meus parabéns a 
V. E~. que com_ tanta_ oportunidade tr~z ao 4ebate esse tema. 

O SR. EPITÁCJO CAFETEIRA- Nobre Senador Jona~ 
Pinheiro, agradeço o aparte de V. Ex•, que enriquece o meu 
discurso na medida em qUe mostra o seu Estado exatamente 
na situação angustiante dessa demarcação. 

O que está nos faltando, nobre Senador, é coragt'!m para 
desmascarar os interesses escusas que estão por detrás das 
notícias. Estamos em ·nossa terra e de repente chega um Sr. 
Sting e vai para o ·AmaZonas e lá faz o seu marketing; man~ 
confeccionar camisas para vender com estampas do Amazonas 
e com o seu nome. Usa e abusa. 

Paiakan, como falei ainda há poUco, desfilou de cocar 
pela Europa e foi sempre bem tratado. Mas por quê? Porque 
naqueles países há o desejo de ver esse território ·ctestacado 
das terras brasileiras, colocado, amanhã, sob a proteção da 
ONU. E vamos ficar olhando as nossas riquezas, aquelas men
cionadas por V. Ex•, que estão ·sem poder ser exploradas 
- pois os índios fOram CólOcãdos sobre elas, para não haver 
a exploração -, até que eles venham retirá-las. 

A Amazônia, que, segundo a músi~,.c$ a insôni.a do 
mundo, está sendo por eles preservada para poderem usá-la. 
E vão querer usá-:-la à custa desse simbolismo,· criado em 
função do índio. Faz-se unia demarcação como a dos _ianomâ
mis sabendo que eles não têm condição sequer de migrararem 
com as suas ·colónias dentro do seu território. 

Entendo que o Governo tem que funciOiíar comcq)rote:tor 
do índio, como protetor daquele que não· sabe o qúe é. certo 
e o que é errado. Mas para proteger o índio que não Sabe 
o que é o certo ·e o que é erradoj_ ele tem que utilizar a 
técnica que usamos com os nossos filhos: o prêmio no acerto 
e a punição no erro·, para ele distingUir o certo _do. erraclo. 

Não podemos assistir, de braços cruzados, que se façam 
reféns- não sei se cem ou quatrocentos, pois as informações 
variam de um jornal para outro. Mas vimos os ónibus todos 
parados na estrada; estrada parada e reféns. E o inquérito 
foi aberto apenas para se saber quem matou o rapaz índio 
que deu origem a todo esse tumult_o. _ 

Não há como· abrir um processo contra os índios, que, 
de forma sabida, como sabidos que são, criaram esses reféns. 
Eles querem a aldeia de São Pedro dos Cacetes ~oro suas 
terras cultivadas, com_ as suas casas, com a sua água, com 
a sua luz, enfim, com todos_ os seus benefícios. Isso -é malan
dragem e não pode ser acobertada pelo Governo,- gue deve 
educar para o bem, e não para a malandragem! E preciso 
que o Governo atente, para retirar, com urgência e com autori
dade, os reféns feitos pelos índios guajajaras. _ -_ 

Não sei se os reféns são todos. maranhenses Olt 'Se são 
brasileiros de outros Estados que estavam de passagem naque
la estrada. Mas, sejam ou não maranhenses, quero, em nome 
do Maranhão, como Senador daquele Estado, reclamar e pedir 
urgência para o socorro a pessoas que estão, eu diria, seqües
tradas, turbadas no seu direito constitucional de ir e vir. E 
a competência para resolver este problema é e~atamente do 
Governo Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 
Durante o discurso do Sr. Epitácio _Cafeteira, o 

Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a. cadeira da 
presidência, queéocup-adapeloSr. Beni V eras, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT- DF. Pronuncia o 
segUinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senõtdores, uma razão 
ape-nas me traz a esta tribuna na manhã de hoje: a urgência 
na solução do grave problema do financiamento do setor públi
co ·em Brasma. 

Independentemente da r;ninha condição de representante' 
do _Distrito Federal nesta Casa, .não ]19sSo permãilecer calado. 
enquanto se deterioram os serviços públicos· desta cidade que 
tem a elevada responsabilidade de sediar a capital do nosso 
Pa~. · 

A gravidade do assunto não admite delongas. Assistindo 
aos últimos notiCiários sobre as _dificuldades financeiras do 
Governo do Distrito Federal, si.Q.t9-me inclinado a tentar ime
diat~ente uma solução, o que me leva a estar-apresentando, 
nesfi oportunidade, uma proposta - já enCa:ritinhãdã à M~sa 
- de emeAda à Constituição Federal neste sentido. 

Todos' os áutores são unânimes ao reafirrq.arem que a 
origem da dependência financeira do Distrito Fedet:al não 
é económica mas institucional, eis que essa unidade da Federa
ção, tal como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Minas, transfere recursos para a União e dela não 
drena tais recursos para o _seu custeio. 

Esta situação origina-se do fato de que o Distrito Federal 
está situado no rateio do produto da arrecadação federal como 
Estado e m_uniCípio e não cOmo uma unidade específica, parã 
cumprir papéis também específicos no selO- da Nação. Esta 
incorreção, Sr. Presidente, a nosso ver, de colocar-se o Distrito 
Federal nesses liames na distribUição das transferências vincu~ 
!adas, faz com que apenas 0,6% do Fundo de Participação 
dos Estados retome aos cofres da Capital Federal, num valor 
médio aproximado, nliJS últimos anos, em torno de 30 milhões 
de dólares. Vejam só: ~O milhões de. dólares, enquanto a 
arrecadação federal em seu território é superior a 2 bilhões 
de dólates. Arrecadam-se 2 bilhões de dólares e dá-se ao 
Distrito Federal30 milhões de dólares. Mesmo assim, normal
me_I!!e, cpiil o pires naS mãos. 

Já como município, a condição de Brasília perde-se entre 
outras 4 mil unidades, que igualmente se reparte na disputa 
pelas transferências vinculadas do Fundo de Participação dos 
Municípios. 

Ora, a condição do Distrito Federal é exclusiva e nada 
juS.tifi~ situá-lo, para efeitos das transferências vinculadas, 
como Estado e município. 

Como já disse, trago de pronto, à apreciação do Con
gresso Nacional, uma proposta de emenda constitucional-so
bre a matéria; único ciuninbo capaz de equacionar institucio
nalmente a questão da dita dependência financeira do Distrito 
Federal frente à União. 

Propondo - e estou certo de receber o apoio desta Casa, 
que teve, desde a inauguração de Brasília, competências legis- · 
lati v as sobre o Distrito Federal e que, por isso mesmo, respon-· 
sabiliza-se pelo seu futuro- a criação de um Fundo de Partici
pação do Distrito Federal, com base na alíquota de 5% sobre 
o produto da arrecadação federal do IPI e Imposto de Renda. 

O Distrito Federal tem sido impropriamente tratado co
mo a soma aritmética de Estado e município e, por isso, 
cOntemplado com a dupla competência tributária de um e 
de outro. 

Por esse fatO, tem sido beneficiado também no rateio 
dos fundos vinculados - Fundo de Participação dos Estados 
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e Fundo de Participação dos MunicípiOs - como um e outro. 
Mas não somos jurídica, doutrinária ou politicamente nem 
um nem outro . .Somos uma unidade específica do contexto 
federativo, dotado de autonomia administrativa e_ financeira, 
destinada a ser a Capital Federal de todos QS brasileiros, se
diando os Poderes da República. 

Podemos ter, por eqüidade tributária e forçoso impera
tivo de igualação de preços no mercado, c_ompeténcias tributá
rias de Estado e município, mas isso não nos pode condenar 
a participar dos fundos vinculados - Fundo de Part_jcipação 
dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios-, quando 
esse processo -nos penaliza e leva à instabilidade a função 
capital de sede do governo. 

A origem da dependência financeira do Distrito Federal, 
frente ao Tesouro Nacional, tem sido estudada por diversos 
especialistas, dentre os quais <:festacamos o jqrnalista Expedi~o 
Quintas e o econoinista Paulo Timm, além de váriõs pãrfãmen
tares locais que vêm se debruçando sobre o tema. Todos são 
unânimes ao assinalar a necessidade de se institucionalizar 
um mecanismo que eleve o nível das -recC::itas próPrias de 
Brasília, dando-lhe, assim, maior autononlia financeíra. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite V.Ex!' um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muita honra, nobre 
Senador Jonas PinheirO. 

O Sr. Jonas Piltbeiro - Eu desejo parabenizar V.Exa 
pela iriiciativa de oferecer uma emenda à_Çl;:>nstituíção, Oójeti
vando instituCionalizar mecanismos fina.OceiroS que asSegurem 
a Brasília as condições de que ela tanto necessita como Capital 
do País e, portanto, alvo das atenções de tç:>dos os brasileiros 
e estrangeiros que aqui acodem, a negócios ou em_ viagem 
turística. Tais pessoas necessitam encontrar nesta cidade, que 
é o cartão de visita de nosso -País, as melhores condições 
possíveis. Embora parabenize a iniciativa de V .E~, eu viJO 
que ela, neste momento, talvez não tenha alcançado seu obje
tivo enquanto emenda a ser aprovaçla, porque estamos no 
final do exercício, nO final desta legislatura, mas serve, pelo 
menos, de um alerta e que já coloca nas nossas mentes a 
preocupação e a disposição de nos juntarmos para aprová-la 
por ocasião da revisão da Constituição;·que está prevista para 
5 de outubro do próximo ano, mas já se fala, de forma muito 
concreta, de sua antecipação para o mês de maio do ano 
vindouro, faltando, portanto, um prazo muito exíguo parã 
que comecemos a revisão constitucional. Essa emenda, que 
não creio venha a ser aprovada até lá, será utilíssima corno 
suporte, para que íricluamos, na revisão constitucioiial, os 
dispositivos, os mecanismos que assegurem esses recursos ao 
Distrito Federal, que é uma unidade singular e, portanto, 
merece um tratamento exclusivo e diferenciado. Até porque, 
como disse, é a Caj)it3l do País, e para Brasília estão voltadas 
as atenções dos brasileiros e dos estrangeiros. Parabenizo V. 
Ex~, dizendo que pode contar ·com a nossa solidariedade e 
com a Bancada do PTB nas duas Casas, para apoiar essa 
justa aspiração que V. Ex• traz em nome dos brasilienses. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Agradeço a interferência 
do nobre Senador Jonas Pinheiro. Não podia deixar de ser 

·essa a nossa expectativa, por sabê-lo um homem compro
missado com as nossas esquinas, ·com as nossas-prOblemáticas 
e de uma grande sensibilidade e, por certo, será um arauto 
dessa nossa proposição: nasça hoje ou nasça na época apraza
da. Mas o importante é que essa luz no fundo do túnel merece 
de todos nós brasilienses um exame profundo e um apoia-

mente, como nos· está sendo fornecido, a priori, aqui. Fico 
muito enriquecido e o Distrito Federal, a sua população ~ 
nós; que aqu·í Viv~mos~ ficamos honrados, certamente fortale:.. 
cidos e robustecidos nessa nossa proposição. 

Sr. Presidente ,leio, a propósito, a justificação da emenda 
que já apresentei à Mesa, para melhor esclarecer tão discutido 
assunto. 

Vocacionada para funcionar como sede do poder central, 
Brasfiia, que é a-Re"gião Administrativa n;. 1 do Governo 
do Distrito Federal, tem sucumbido junto com sUas 12 cidades 
Satélites às crescentes necessidades de recursos para o financia
mento do setor público local. Delineia-se, assim, uma insusten
tável situação de vulnerabilidade financeira em uma cidade 
que, como Capital Federal, tem a nobre- missão de sediar 
o Poder Público Federal arcando, por conseguiilte, com as 
onerosas responsabilidades_dela decorrentes. 

A despeito dessas_ evidências, o Governo do Presidente 
Collor ameaçou - esta é a palavra - através do Decreto n'~ 
323/91 - revogado no último instante de sua permanência no 
cargo - cortar as transferências negociadas da União para 
o custeio do Distrito Federal. Isto teria sido um desastre, 
pois essas transferências têm historicãmentç: garantido o fun
cionamento da nossa cidade, da Capital de todos os brasileiros. 

Sr._ Presidente e Srs. Senadores, a situação das finanças 
públicas no Distrito Federal está- pois a merecer cuidadosa 
atenção do Congresso Nacional, a fim de que não se coloque 

- em cheque essa fantástica experiência representada por Bra
sília. 

O Distrito Federal, através de sua adminístrãção loca{, 
exerce funções nacionais como sede do Governo Central, pois 
é a hospedeira do Brasil e do mundo. 

Se analisarmos, vamos verificar que dificilmente um go
vernador do Estado de V .Ex~, o Maranhão, será recepcionado 

---em Santa Catarina ou no Sul e, no entanto, todos os governa
dores serão receBcionados, aqui, todos o funcionários públicos 
federais, inclusiVe os desta Casa, têm a sua disposição, desde 
o alvorecer do dia, um poder de polícia, uma assistência médi
ca de plantão, escolas, colégios, _tudo isso para que realmente 
seja-essa extraordinária cidade- vamos dizer numa linguagem 
até comum -gostosa de se viver, tranqüila, onde as decisões 
nacionais têm sido adotadas na sua soberania, exatamente 
porque é a capital de todos os brasileiros, e foi mercê de 
Deus feita para que o Brasil pudesse crescer em direção ao 
Oeste e ao mundo. 

Sr. Presidente, diria eu que Brasília exerce funções nacio
nais como sede do Governo Central. Não é justo que tais 
encargos recaiam sobre o morador local. De resto, entre outras 
coisas, a União não paga nem o IPTU sobre os imóveis que 
ocupa! 

Mas Brasília é algo mais do que a sede do Governo. 
É a realização de um sonho secular do povo brasilei_ro que 
teve início com os inconfidentes: transferir a capital para o 
interior do Pãís, de onde brotariam os laços para uma Nação 
mais integrada e homogénea. 

A Cidade, com 32 anos, recém desperta para essa função, 
deve ser mantida como um projeto federal prioritário, apoiado 
por um fundo próprio, tal como estamos a propor, o Fundo 
de Participação do Distrito Federal e iilcluído, como tal, no 
Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Além disso, Brasília é o maio!" projeto cultural realizado 
no País, hoje consagrada como Património da Humanidade. 

A propósito, o jornal Correio Braziliense, em seu editorial 
da última segunda-feira, ressalta a necessidade da reposição, 
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ao Distrito Federal, das transferênciãS infer-govemamentais 
e constitucionaiS, na oportun-idade erri que está sendo revista 
a proposta orçamentária: para a lei de meios de 1993. O refe
rido artigo registra,_ com efeitO,- sígnifíCativas reduções nas 
dotações de custeio para programas essenciaiS de Educação, 
Saúde, Seguridade e Transporte, acresCido ao fato de que 
a limitação de verbas para a defeSa naciõilal atinge duramente 
setores cruciais, a ordem administrativa de Brasília e __ çle suas 
cidades satélites, especificamente nas -rubricas relativas ã polí
cia militar, à polícii-eiV1l, ao corpo de bombeiros, ao sistema 
carcerário e à justiç-a ~do Distrito Federal. Por fim, o citado 
veículo de comunicação destaca, ainda, a exígua partícipação 
-vejam bem esses númerOs, Sr. Presidente e Srs . .Senadores 
- do Distrito Federal nos recursos constituCionais da Uni"o, 
cujo trecho gostaríamos, nessa oportunidade, de citar~ sinteti
camente, para melhor ilustrar esse importante asStintó:-

.. A extrema modéstia da participação do Distrito 
Federal como unidade, quer federada, quer municipal 
é uma realidade aviltante para as dimensões políticas 
da Capital da República, em sua abrangente expressão 
institucional, como o centro das decisões nacionais. 

Constam- da Portaria ri"' 526, de 25 de setembro 
último, do Departamento do Tesouro Nacional, os da
dos pertinentes à repartição das receitas tributárias da 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios.~ Para uma arrecadação líquida de 7 trilhões, 77 4 
bilhões, ao Distrito Federal, como unidade federativa, 
foram destinados apenas 12 bilhões, 186 milhões, num 
bolo global de 1 trilhão, 975 milhões, cujo parcial mais 
próximo ao de Brasília foi consignado ao Mato Grosso 
do Sul, com 22 bilhões, 418 milhões, quase o dobro, 
porém, do assegurado ao Distrito Federal. 

Na partiihà do FPM a iitdigê-Õcia revelou-se fran
ciscana. A Brasília, como capital e como município, 
coube tão-só Cr$ 3,778 bilhões, um pouco mais que 
os Cr$ 3,023 bilhões destinados a Campo Grande, num 
contexto global de Cr$ 25,758 bilhões para o Estado 
de Mato GráSSo do Sul." 

Por todas essas razões, deve o DiStrito Federal consolidar 
sua posição nO contexto federativo, corno uma unidade própria 
e exclusiva, com direito a- um Fundo de ParticípaÇão com 
recursos-suficientes paiã assegui'ãi' tanto o seu funcionamento 
como Capital da República quanto o exercício de suas funções 
culturais e regionais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr. 
Beni V eras, Suplente de Secretário deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio -Cafeteirã. 

COMP/\RRCF.M M/\TS 0.9 SR.9. ,91'N/\DORRS: 

Albano Franco - Beni Veras -~ R•peridiao Amim -
Guilherme Palmeira -llydekcl Freitas- Joao Rocha- Levy 
Dias - Mário C.ovas - Mcira Filho - Molsés /\brllo ,.- Nabor 
Júnior -Nelson Carneiro- Nelson Vcdckin - Ney Maranhão 
-Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Del7.i - Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
A votação das matérias constantes dos itens I a 3 da pauta 

fica adiada por falta de quorum. 
São os seguintes os itens cuja votação fica adiada: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2"', da Constituição Federal, combinado com o art. 375, inciso 
Vlll, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, -cto Projeto de Decreto Legis
lativo n• 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet- Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na Cidade de Teres.irla., Estado do Piauí, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 74, DE 1992 .. 

_ (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

-Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 74, de 1992 (n• 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda,para explorar serviço- de radiodifusão sono-ra 
em f~eqüência modulada, na_ Çida~e 4e São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo -

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do art. 64, § 
29, da Constituição, combinado com _o_ art. 375, inciso VIII, 
duRegimento Interno.) 

Votação, em_turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambiohp, E.stado 
de Minas Gefais, tendo -

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (EpitáCio Cafeteira) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. ______ _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia 
o seguirite discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
a questão educacional no Brasil transformou-se, na verdade, 
em um dos maiores problemas do País e, sem dúvida, um 
dos que mais desafiam a capacidade criativa do Governo e 
de toda a população. Todos concordamos com o fato de que 
a educação é um setor de importância fundamental para que 
o Brasil consiga estabelecer, com bases ~_ólidas, o seu caminho 
para o futuro e para a modernidade.-- -
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Em outubro de 1991, o Banco Mundial elaborou um rela
tório sobre o ensino supetmr em nosso País, que podemos 
classificar como vergonhoso e deprimente. 

Nada de novo apresentou o relatório foi dito ·então, no 
entanto, a síntese que produziu retrata fria e cruamente o 
de$calabro a que chegamos. Eis alguns tópicos~- vinte e três 
poi" CC?nto dos rec!J.rsoS públicos brasileiros_ são d~stio.ados ao 
ensino superior, o qual atende apenas a dois por cento dos 
alunos; um grande número de escolas isoladas, que matriculam 
aproximadamente quinhentos mil alunos, são administradas 
como simples negócio; o Governo Federal gasta 7.930 dólares 
anuais por estudante de nível superior, o que corresponde 
a cinqüenta vezes mais do que é gasto no prh~eir~ e no segundo 
grau; no período 1983/89,o número de prOfessores nas escolas 
federais passou de 43 para 44.500, enquanto o número de 
alunos diminuiu de 340 para 318 mil e a quantidade de funcio· 
nários aumentou de 65 para 92 mil. 

Diz mais o relatório do Banco Mundial: na construção 
de universidades,o excesso de investimento de capital atinge 
a cifra de 1,6 bilhão de dólares, e acrescenta que o Governo 
deveria cobrar, pelo menos em grande parte, o custo das 
escolas públicas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise das universidades 
brasileiras tomou-se tão preocupante que mereceu a abertura 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso 
Nacional, cujo relator foi o eminente Senador João Calmon. 

De acordo com o relatório, são graves os pontos de estran
gulamento das universidades brasileiras, a começar pela pró
pria questão da autonomia, garantida pela Constituição de 
1988, mas que, na prática, nada significou até o presente. 

Os últimos dez anos foram de total estagiiação. Em 1989, 
havia 315.283 estudantes universitários no Brasil. Ein 1991, 
335.607. Em 1980 contavam-se 42.010 professores e, em 1991, 
o total era de 46.795, traduzindo uma expansão de apenas 
11% em relação a 1980. 

No que diz respeito aos recursos financeiros, de 1980 
a 1985, as liberações do TesoUro NaciOnal para as universi
dades mantiveram-se constantes. Em 1986, ocorreu signifi
cativo aumento real na destinação de recursos, atingindo, em 
1989, o dobro do montante liberado em 1985. A partir de 
1990, teve início uma forte retração, chegando as despesas 
realizadas aos -níveis de 1986, em referência ao salário dos 
professores. - - -- -- - ---- -

As universidades públicas federais padecem de outro gra
ve problema em relação aos recursos: a grande dependência 
dos recursos do Tesouro. Em 1991, setenta e nove por cento 
da receita das universidades federais provinham do Tesouro, 
dezessete por cento eram constituídos de recursos próprios e 
quatro por cento originaVam-se de convênios. 

Durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inqué
rito, foram constantes as afirmações no sentido da deficiente 
qualidade do ensino nas universidades brasileiras. Há universi~ 
dades que satisfazem aos requisitos formais, inclUsive! O rela
tivo à universidade do ensino, mas estão ·muito distanciadas 
dos padrões internacionais em tennos de competência. OS 
currículos são anacrónicos e há deficiências de toda ordem 
no magistério; muitos professores possuem apenas o curso 
de graduação, e as aposentadorias precoces são freqüentes, 
o que, na expressão do relatório da CPI, constitui uma 'verda
deira sangria de talentos~. Dos 4.521 cursos universitários exis
tentes no Brasil, menos de mil podem ser tomados como 
consistentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise, pq_rém, Dão se 
restringe apenas aos aspectos financeiro e administrativa-; ao 
regime jurídico, aO corporativismo e ao fisiologismo. Há taro~ 
bém uma profunda crise de perspectivas e quanto ao papel 
da pe_sqtiisa científica_ e teçnológica no âmbito do atual modelo 
económico. Os mercados adiantados parecem_ dispensar a exis
_tência de pesquisa científica e da própria universidade nos 
países periféricos. 

No context!) da pesquisa científica, ~s números falam 
muito alto. Em 1991, o Conselho Nacional de Pesquisa Cien
tifica e Tecnológica (CNPq) operou com 17 milhões de dólares 
para fomento e para os institutos, contra 59 milhões em 1990, 
48 milhões em 1989 e 75 milhões em 1988. 
. Durante o mesmo período, o Fundo Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) foi decrescen
do, passando de 85 milhões de dólares em 1988, para 68 mi
lhões eÍn 1989, 48 milhões em 1990 e 21 milhões em 1991. 

Sr. -Presidente e Srs. Senadores, o Brasil possui 31 milhões 
de crianças em idade escolar. Em nome dessas crianças, é 
preCiso que O País reaja. · 

A universidade precisa recuperar o seu compromisso com 
a sociedade, com o País, com a humanidade. 'Se tardarem 
providências salvadoras, nós não deveremos concluir um diag~ 
nóstico da universidade e, sim, escreveremos o seu necrológio 
-_assevera o Senador João Calmon. 

Para ingressar no Primeiro Mundo7 não há outro cammho 
fora do investimento em educação. Ao Primeiro Mundo che
garam as nações que não dc~:scuidaram da educação do seu 
pov<>. Só a educação dá condições para que os problemas 
nacionais tenham solução permanente. 

"Hoje, para devolver algum significado à ciência e à uni
versidade- afirma Ennio Condotti, Presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Qência - é preciso resistir 
à devastação provocada pelas pressões da economia e pelo 
precipitado mergulho nos mercados__: pouco livres do mundo. 
Sem fortalecer a nossa capacidade de inovar, produzir melhor 
e conhecer a realidade em que vivemos, nosso destino é som~ 
brio". 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presideilte. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senc«ior Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) -Sr, Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
gerou em mim muita apreensão o estudo enviado ao meu 
Gabinete pela Assessoria Parlamentar do Excelentíssimo Mi
nistro da Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Viana Lôbo, sobre 
o andamento do importante Programa AM-X, que une o Brasil 
e a. Itália, desde 1981, na construção do avião militar de mesmo 
nome deste programa. 

A_ minha preocupação deve-se~ Sras. e Srs. Senadores, 
ao fato incontestável dos cortes orçamentários sucessivos ím
postos ao Programa AM·X terem ultrapassado o limite do 
suportável. Sobre este assunto específico falarei mais adiante. 

Neste instante, me concentrarei em fazer um breve histó
Ilco -sde 1981, na construção- uma memória -do Progra
ma AM-X, para que V.Ex~s possam tomar conhecimento da 
situitção difícil deste projeto tecnológico binacional da maior 

_ importância para o Brasil. 
O Programa binacional AM-X foi concebido de modo 

que a repartição de trabalho entre as_ indústrias da Itália e 
o Brasil (e o ónus financeiro de cada GOVerno) fosse propor
cional ao número_ de aviões encomendados - no caso, 79 
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para o Brasil e 187 para a Itália. Desta maneira, o Brasil 
ficou responsável por 29,7% e a Itália por 70,3% do total 
do Programa. 

Desde de 1981, o Programa AM-X tem sido conduzido 
no Brasil pelo Ministéiiõ da Aeronáutica predominantemente 
em moeda naciOnal, com o trabalho distribuído por nove em~ 
presas principaiS,' sein contar com subMfornecedores. gerando, 
portanto, tecnologia e empregos para os brasileiros, contri
buindo decisivamente para o desenvolvimento do nosso País. 
Além de todas estas vantagens, o Programa AM-X tem o 
mérito valioso de proporcionar um aceno para um- p-rocesso 
para reequipar a nossa gloriosa Força Aérea~ qrie, de outro 
modo, estará mais envelhecida em pouco tempo, e, conse
qüentemente, menoS apta para poder cumprir a stia- missão 
constituciõnãl. 

Pode-se dizer que mais de 60% dos recursos totais do 
Programa AM-X estão sendo aplicado no País, em cruzeiros, 
o que representa uma grande contribuição do Governo brasi
leiro à indústria nacional, além do fato de que grande parte 
dos_recursos aplicados em divisas o foram em bens-de-capital, 
e não em serviços. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É importante, ao fazermos aqui" eSte breve históríc--:o:-do 
projeto, destacar que o Ministério da Aeronáutica; "com um 
dispêndio extremamente reduzido em comparação com qual
quer programa internacibnal de nível e objetivos Sirnilare.s, 
já alcançou com o Programa AM-X não somente os 18 aviões 
e 35 motores até agora produzidos, mas também: -

- a grande elevação no nível tecnológico industrial da 
Embraer, proporcionada pelo know-how adquirido nó Projeto 
AM-X e pelo investimento do Ministério ·da Aeronáutica na 
sua capacitação; 

·- a construção de uma fábrica de material composto, 
que já expOrta para outros pafses (flaps MD-11); 

Ano 
US$ Milhões 

Observação: considerando-se somente o referido 3~ lote. 
Essas despesa~ e outras, espedalmente indicadas para os de 
1993 e 1994, poderão ser diminuídas de até US$ 116 milhões, 
caso o MAer obtenha na Itália financiamentOs parila-aqUisição 
dos- segmentos (fuselagem) da aeronave fabricada pela indús-
tria italiana. - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A possibilidade de o Brasil retirar-se do Programa não 

deve ser considerada como solução racional para dimiriuir 
despesas em 1992 e 1993. As prinCipais penalidades para o 
GovernO que se retira ou reduz a sua participação estão pre
vistas no Memorando n~ OL Entre elas, cito, aquela que prevê 
que o País que se retira deverá transferir ao pãrtner, às suas 
expensas, o trabalho já realizado. 

A não contratação do 3<:> lote e o conseqüerite encerra
mento das atividades de produção da Embraer no Programa, 
com a transferência às nossas custas para a indústria italiana 
de todo o ferramental e tecnologia de produção, representará 
a perda, praticamente integral e irreparável, das atividades 
e despesas não recorrentes brasileiras de ~desenvolvimentn. 
e de parte da industrialização, específicas ao AM-X, que signi
ficam centenas de milhões de dólares. 

- indústrias como a Celma, que passaram de simples 
revisoras de motores para o status de uma fábrica moderna,~ 
que podem construir a maioria das peças de motores aeronáu
ticos e que já participam de exportações de partes e peças 
para outros programas; 

-a capacitação tecnológica e industrial de várias empre
sas para a produção de equipamentos aeronáuticos, como 
a ABC Sistemas, Aeroeletrónica, Elebra, Engesa Eletrôni
ca/Mondata etc; 

-o Programa AM-X tem possibilitado ao Brasil alcançar 
outros importantes patamares tecnológicos: nos aviões moder
nos de combate da classe AM-X, não é mais possível utilizar 
corretamente qualquer armamento ou integrar qualquer equi
pamento, sem conhecer e dominar o -softwar_e do avião. A 
simples aquisição de uril a-Vião moderno sem conhecer ou 
dominar a sua tecnologia e o seu projeto, seria, nos dias 
atuais, urna completa servidão da Força Aérea Brasileira ao 
País fornecedor. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O grave é que o Programa AM-X sofreu, nos últimos 

anos, cortes orçamentários significativOS: de 24% em 1989; 
51% em 1990; e 71% em 1991. Este ano, o corte orçamentário 
alcançou a 85% da proposta iniciaL 

Os recursos alocados no Programa são tão insuficientes 
que não mais têm permitido ao Governo Brasileiro, através 
do Ministério da Aeronáutica, honrar as suas responsabili
dades no País e no Exterior. Além dos compromissos já assu
midos, normalmente contratos com durãção superior a qUatro 
anos, é imprescindível a contratação- imediata do 39 lote de 
-aeronaves - 22 para o Brasil e 56 para a Itália - sem a 
qual as linhas de montagem dos dois países estarão irremedia
velmente comprometidas. 

As despesas mínimas ainda a realizar com o Programa 
AM-X, de 1992 inclusive até o seu final, em 1997, são as 
seguintes: 

Total 

786 

Com a paralização da linha AM-X na Embraer, também 
serão seriamente atingidas as demais indústrias brasileiras que 
fabricam equipamentos e acessórios para este Projeto. Da 
mesma forma também estará ameaçado o Projeto Radar da 
empresa Tecnasa, que depende fortemente do apoio da Em
braer para o desenvolvimento do equipamento e para a sua 
integração à aero':lave AM-X. 

A eventual retirada do Brasil do Programa trará fatal
mente o desmoronamento de nossa indústria aeronáutica, per
da do grau de independência tecnológica do Br~sil na operação 
e manutenção de seus aviões. Além de tudo isso, existe pOr 
outro lado, nesta questão o aspecto moral, ligada à credibi
lidade do Brasil no contexto político e comercial do Mundo, 
no que diz respeito ao seu interesse em honrar compromissos 
firmados com outros governos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Assim, é urgente e imprescindível que seja viabilizada 
a concessão de créditos orçamentários necessários para a conti
nuidade do __ Programa AM-X e a sobrevivência da indústria 
aeronáutica brasileira. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Epitádo Caféteira) _:_Na presente 
sessão terminou o· prazo para ãpreserttação de emendas ao 
Projeto de Lef da Câmara n" 25, de 1992, (no 5.807/90, na 
Casa de origem), de iniciativa ·do-Serihof Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre o mar territoi"íar, a zona contínua, 
a zona económica exclusiva e a plataforma continental brasi
leiros, e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dià, opoituna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presi
dência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão 
ordinária de segunda-feira a seguirite 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2"', da Constituição" Federal, combinado Com o art. 375, inciSo 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do_ Projeto de Decreto Legis
lativo n• 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessãó à Jet- Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo: 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2Q, do Regimento Interno, combinado com o art. 375, incisO 
VIII, do Regimento Interno.) . 

Votação, em turno único, do Projeto de--Decreto Legis
lativo n• 74, de 1992 (no 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão-à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo: 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-3-

PROJETODê DECRETO LEGISLATIVO 
N• 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2~. da Constituição, combinado com o art. 375, inciso VJII, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão Sonora na Cidade de MUzambinho, Estado 
de Minas Gerais; -tendo: -

PARECER favorável, proferido em Plenário~- Retãior: 
Senador Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Esta encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 15 minutos.) 

A TO DO PRESIDENTE }I• '137, DE 1992 -

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação. de competência que Jhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dir~to~~. nQ 2, de 4 de abril de. 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 014.241/92_-7, resolve 
aeosentar, por invalidez, o servidor LUIZ JOSÉ CORREIA 
JUNIOR, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe 
"Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, nos termos do artigo 40, inciso I, da Constituição da 
~-~Eú~lica Federativa do Brasil, .combinado com crs artigos 
186, inciso I, e 67 da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com 
o artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com proventos 
proporcionais, observado o disposto no artigo 37, inciSo XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. -Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 438, DE 1992 

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 nQ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 014.300/92-3, resolve 
aposentar, voluntariamente, JORGE CÉSAR GOUVEA 
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Class~ 
1•, Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos 

- termos do _artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da 
Repúbl~ca Federativa ~o B~~sil, COJ:t:l_binado com os artigos 
186, inciso H!, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem 
assim com o artigo 11 da Resolução (SF) no 87, de 1989, 
com proventos proporcionais, observado o disposto no·artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESI!JENTE N• 439, DE 1992 

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 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n» 1, de 1991, e tendo em, vista o que 
consta do Processo n~' 013.745/92-1, resolve nomear MARIA 
ELIANE LIMA DE ARAÚJO para exercer o cargo, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Affonso Camargo. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE Ni 440, DE 199-2 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que !he foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 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_l991, e. tendo em vista o que 
consta do Processo n• 013.745/92-1, resolve nomear ROQUE 
SARAIVA DE OLIVEIRA para exercer o cargo, em comis
são, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de 
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Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabi
nete do Senador Affõnso Camargo. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992 . ..,.- Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 441, DE 1992 

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 no 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, e tendo em vista o que 
consta do Processo N• 014.506/92-0, resolve nomear DENISE 
DA FONSECA AFONSO para exercer o cargo, em comissão, 
de Sercretãrio Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pes
soal do Senado Fe-deral, com lotação e eXercício no Gabinete 
do Senador Affon::;o Camargo. 

Senado Federal, 6 dê novembro de 1992. ~ _ _S_enador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 283/89 
QUE APOSENTOUAL VA LYRIO VERÍSSJMO 

THEÓPHILO, ANALISTA LEGISLATIVO 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para.- iricluir o artigo 
517, inciso IV do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. _,. Senador 
Mauro Benevides, Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE N• 18/91 
QUE APOSENTOU MIGUEL RIBEIRQBARROS, 

ANALISTA LEGISLATIVO, ÁREA DE SEGURANÇA 

Aposb1a 

Fica alterada para 31/35 (trinta e um trinta e cinco-avos) 
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato, 
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre 
a autuação do requerimento e a publicação da sua aposen
tadoria. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos 
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE N•197/91 
QUE APOSENTOU BRANCA BORGES GÓES, 

ANALISTA LEGISLATIVO, 
ÁREA DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vanta-

gens da Resolução SF é 21, de 1980, e excluir os artigos 
490 e 492. do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 9 de noveml:lro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 305/91, 
QUE APOSENTOU NEL Y MAMEDE MINUCCI, 

ANALISTA LEGISLATIVO, 
ÁREA DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Apostila 
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen

tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o artigo 
192, inciso I, da Lei n• 8.112, de 1990, e excluir os artigos 
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 9 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 756/91 
QUE APOSENTOU CÉSARTQRRES, 

TÉCNICO LEGISLATIVO, 
ÁREA DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos 
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 779/91, 
QUE APOSENTOU BENI BELTRÁO DE FARIA, 

ANALISTA LEGISLATIVO, 
ÁREA DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o pre_sente Ato, para incluir o§ 19, 
inciso I, art. 186 da Lei 8.112, de 1990, e o art. 11 da Resolução 
SF n' 87, de 1989, e excluir os artigos 490 e 492, § 2• do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, e o art. 49 

da Resolução SF n• 87, de 1989. 
Senado Federal, 6 de novembro de 1992. Senador Mauro 

Benevides, Presidente. 

A.TO DO PRESIDENTE_ N• 362192, 
QUE APOSENTOU JACY BARBOSA, 

ANALISTA LEGISLATIVO, 
ÁREA DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria a que se refere o presente Ato, para excluir o artigo 
193 da Lei n• 8.1!2190. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. - Senador_ 
Mauro Benevides, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
~SUMÁRIO 

I- ATA DA 231' SESSÃO, EM 9 DE NOVEMBRO 
DE !992 

1.1 - ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N' 347/92 (n' 683/92; na origem), restituindo autó

grafos de projeto de lei sancionado. 
-No 348/92 (n' 684/92, na origem), de agradecimento 

de comunicação. 

1.2.2 ~ Requerimentos 
-No 796/92, de autoria do Senador Rachid Saldanha 

Derzi, solicitando autorização para desempenhar missão 
no exterior ... 

- N9 797/92, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que seja considerado como licença o seu afasta
mento dos trabalhos da Casa, no período de 15 de outubro 
a 16 de novembro do corrente ano. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
-Designação da Comissão para emitir parecer sobre 

a Proposta de Emenda à Constituição n" 9/92, que. dá nova: -
redação do art. 3" do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR MARCO MACIEL- Realização de se

minário internacional intitulado "A Proteçáo da Pessoa 
Humana no Direito Internacional Contemporâneo", nos 
dias 5 e 6 de novembro do corrente ano, em Brasília. 
As investigações e suas conclusões acerca do massacre da 
Casa de Detenção de São Paulo e da realidade penitenciária 
do Brasil. _ 

SENADOR EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Alerta con
tra o movimento parlarilentarista de São Paulo, que defen-

de o voto distrital a fim de conquistar mais vagas na Câmara 
dos Deputados. _Críticas ao artigo do ex-chanceler, Dr. 
Roberto de Abreu Sodré, publicado no jornal O Estado 
de S~ Paulo, de hoje, sobre quadro especulativo da distri-

- buição de vagas para deputados federais no sistema distrital 
de votos. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- A Reforma elei
toral e a implantação do sistemá distrital de votação. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - A 
questão populacional no Brasil. 

1.2.5 - Requerimento 
- N(> 798/92, de autoria do Senador Mauro Benevides 

e: outros Srs. Senadores, solicitando que seja realizada.ses
são especial no dia 9 de dezembro próximo, às 10 horas, 
dest_inada a homenagear a memória do ex-Senador Severo 
Gomes. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n' 73/92 (n' 107/91, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
à Jet -Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de_Ten!sina, Esta
do do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de __ Pecreto_ L!!.gislatiYo n(> 74/92 (nQ 127/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádic A Voz de São Pedro Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de_ São Pedro, Estado de São Paulo. Votação 
adid_ada por falta de quorum. 

Piõjeto de Decreto Legislativo no 75/92 (n9 140/91. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a_ concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzam
binho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Vota
ção adiada por. falta de quorum. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁl'ICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirctor-Gcral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor E:recutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirctor Adminiltrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

I:mpret•o 1ob reapouabilidade da Mela do Sendo Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS . Semestral -·--···------·----·------·-·------· __ Cr$ 70.000.00 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

--Requerimento n"' 796/92, lido no Expediente da 
presente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após 
parecer de Plenário favorável. --- - -

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES - Expecta

ti v a no fim da discrimínação contra alguns Estados e regiões 
do País feitas pelo Governo Collor. Necessidade -de repen-
sar a região Nordeste. ----

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Defesa da im
plantação do oleoduto Goiás-Mato Grosso .. 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDErfrE W 442 e 443/92 
- N• 111/91, 136/91, 452/92,484/91 e 533/9l"(Apos-

tilha). 

TES 

3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
- N'27/92 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Tiragem 1.200 ~mplares 

SUMÁRIO DA ATA DA 200• SESSÃO, -
REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 1992 

RET!F!CAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN-Seção 
II, de 8-10-92, na página n' 7994, 2• coluna, no item 
2.2.1- Pareceres, na ementa do Projeto de Decreto 
Legislativo n? 70/92, 

Onde se lê: 
... - UNIDORIT .... 
LeiaRse: 

... - UNIDROT, ... 

SUMÁRIO DA ATA DA 204' SESSÃO. 
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1992 

RETIFICAÇÃO 

No Item 1.2.5- Discursos do Expediente, após 
o Senador Francisco Rollemberg, exclua-se por pu
blícação indevida o seguinte: 

CE RDA E DARIO PEREIRA- Homenagem 
póstuma ao Deputado Ulysses G4lmarã6S. --

Ata da 231a Sessão, em 9 de novembro de 1992 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presid8ncia dos Srs. Mauro Benevídes, Magno Bacelar e Epitácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS E 30 MTNlTfO,Ç, ACITAM,9F. PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

BeiJo Parga- Rlcio Álvares- Rpitácio Cafeteira- Fran
cisco Rollemberg- Guilherme Palmeira- José Richa- Mag
no Bacelar - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Ju
nior- Pedro Teixeira - Valmir C.ampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença aCusa o Compafecimento--de 12 Srs. Seiladõres. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, ínícianios nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N' 347, de 1992 (n' 683/92, na origem), de 5 de novembro 

corrente, referente ao Projeto de Lei n9 42, de 1992 - CN, 
que autoriza a abertura de créditos suplementares em favor 
dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Administração, 
no valor de cinco trilhões e duzentos bilhões de cruzeiros, 
sancionado e transformado na Lei n9 8.478, de 5 de novembro 
de 1992. 

De Agradecimento de Comunicação: 
N• 348, de 1992 (n' 684/92, na origem), de 5 do _corrente, 

referente à aprovação da matéria constante da Mensagem 
SM n• 207, de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) - O Expe· 
diente lido vai ã publicação. 

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

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO:N• 79~, DE 1992 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú· 
blica para, na qualidade de Observador Parlamentar, integrar 
a Delegação do Brasil à XL VII Sessão da Assembléia das 
Nações Unidas, solicito autorização do Senado para aceitar 
a referida missão, nos termos dos arts. 55, III, da COnstituiÇão 
e 40 do Regimento Interno. - -

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1992. -.Senador 
Rachid Saldanha Derzi. 

O Více-Presidente da República, no exercício do Cargo 
de Presidente da República~ de acordo com o dispo~to no 
Decreto-Lei n"' 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamen
tado pelo Decreto n• 44.721, de 21 de outubro de 1958, e 
na Lei n• 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada 
pelos Decretos n• 75A30, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148, 
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de jaileiro de 
1988, resolve: 

Designar os Senhores Senadores-SALDANHA DERZI, 
HUMBERTO LUCENA, ELCIO ALVARES,'ODACIR 
SOARES e ALBANO FRANCO para, n:i qualidade de Ob
servadores Parlamentares, integrar a Delegação do Brasil à 
XL VII Sessão da Assebléia Geral das Nações Unidas. 

Brasília, 3 de novembro de 1992~ 171' da Independência 
e 104• da República. - IT ÁMAlt FRANCO- Fernando Hen
rique Cardoso. 

(À Comissão de RelaçtJes Exteriores e Defesa Na-
cional.) - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 40, § 4"' do Regimento Interno, o requerimento 
lido será remetido à Comíssão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido ã deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 
no art. 40?, § 39 , da Lei Interna. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lq 
Secretário~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 797, DE 1992 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
requeiro seja considerado como licença, o período de 15 de 

outubro de 1992 a 16 de novembro de 1992, tendo em vista 
·minha ausência nos trabalhos da Casa. 
- - -Sala das Sessões, 5 de novembro de 1992. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. ..... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. 

Srs. Senadores, na sessão de .16 de outubro último, foi 
lida a Proposta de Emenda à Constituição o~ 9, de 1992, 
de autoria do Senador José Eduardo e outros Srs. Senadores, 
que dá nova redação ao art. 3"' do Atp das _Disposições Consti
tucionais Transitórias. 

A Presidência, em obediêncià ao disposto no art. 356 
do Regimento Interno e de acordo com as indicações das 
Lide.r;anças, designa a seguinte Comissão, para emitir parecer 
sobre a matéria, no prazo de trin~a_ di~~ ~mprorrogáVeis: 

PMDB 
Irapuan Costa Júnior 
José Fogaça· 
Antonio Mariz 
Nelson Carneiro 
Wilson Martins 

· PFL 
Odacir Soares 
J:!ello Parga 
Alvaro Pacheco 
PSDB 
José_ Richa 
Mário CovaS 
PTB 
Jonas Pinheiro 
Luis Alberto 
PDT 
Darcy Ribeiro 
PRN 
Aureo Mello 
PDS 
Jarbas Passarinho 
PDC 
Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL - (PFL - PE. Pronuncia 
o s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, inte
gro, na c0ndíç3o de Líder da minoria no Senado Federal, 
junta~ente com o,Senador Humberto Lucena- esse na con
dição de Líder da maioria -, nesta ·casa, o Conselho de 
Direito de Defesa da Pessoa Humana, instituiçãO q-ue, vincu
lada ao MinistériO da Justiça, teni desenvolvido um notável 
trabalho no sentido da proteção e reconhecimento dos direitos 
e garantias indivi<;luais em nosso País. 

Julgo do meu dever, Sr. Presidente, na qualidade de um 
dos representantes do Senado Federal no referido Conselho, 
prestar contas a esta Casa das atividades do referido órgão 
e do trabalho que vem desenvolvendo. 

Dentro desse quadro, Sr. Presidente, entendo inteira
mente pertinente trazer à consideração da Casa a realização 
de um evento, a meu ver, de significativa importância para 
o nosso País e - por que não dizer - para a- mais ampla 
difusão do reconhecimento dos direitos humanos em toda 
a sociedade internacional. 
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Refiro-me ao seminário iiffeniacional intitulãdo "A Pro
teção da Pessoa Humana no_Dirdto Intcmacional Contempo
râneo", que foi realizado em Brasnia, no auditório Tancredo 
Neves, do Ministério da Justiça, no período de 5 a 6 de n_o_vem
bro do corrente ano. 

O referido encontro foi cc-patrocinado pelo Alto Comis
sariado das Nações Unidas para os Refugiados ~ ACNUR, 
que tem como representante no Brasil o Dr. Jaime Ruiz de 
Santiago; pelo Comitê Internacional da Cruz _Vermelha -
CICV, que tem como representante e chefe da delegação 
em nosso País o Dr. Gérard Peytrignet; pelo Instituto Intera
mericano de Direitos Humanos - IIDH, que esteve repre
sentado no referido simpósio pelo Doutor AntóniO" Augusto 
Cançado Trindade, membro do seu Conselho Dire_tor; e obvia
mente pelo próprio Conselho de Defesa_dosDireitos da ?_essoa 
Humana, que tem como Presidente o Minist_r_o da Justiça, 
nosso colega Senador Maurício Correa. A Coordenadora-Ge
ral do Simpósio foi a competente Dr' Myriam Bréa Honor3to 
de Souza. 

O referido evento, Sr. Presidente, que f0i1nstalado sole
nemente com o discurso do Ministro da Justiça, Maurício 
Corrêa, contou com palestras de vários es-pecialistas no assun
to, inclusive de professores brasilciros~--cbni.o foi o caso do 
Dr. César Oliveira- de Barros Leal, Subsecretário de Justiça 
do Ceará; do Dr. Dsca:f" Vilhena Vieira, Consultor Jurídico 
do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 
Paulo; do Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Sitbprocura
dor-Geral da República e membro do Conselb_o de _Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana; e de personalidades estran
geiras, como, por exemplo, o já ciü1do_Professor Gérarzd 
Peytrignet e o Dr. Gortzalo Elizondo Breedy, Diretor do De
partamento de Educação do Instituto Interame_ricano de Di
reitos Humanos c Professor da Universidade de Costa_ Rica. 

Sr. Presidente, antes de falar especifiCamente s-obre o 
simpósio, gostaiia-de lembrar que o Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana vem implementando providências 
do mais alto significado no sentido da protcção e do reconhe
cimento dos direitoS e garantias individiiãis. E, nesSe senüdo, 
entre outras, mencionaria palavras proferidas pelo Ministro 
da Justiça na abertura do referido simpósio relativas a deplo
ráveis fatos ocorridos recentemente em São Paulo. Diz ele: 

"Em nível institucional, agiu o Governo Federal, 
por intermédio Uo Ministério da Justiça e do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, i_mplcmen
tando as ações cabíveis ao caso e amplamente divulga
das: instauração de comissã_o de inquérito, mediante 
a Portaria n~ 488, de 7 de outubro passado, instituindo 
uma comissão formada pelo Relator e Conselheiros 
Aristide_s Junqueira AI v arenga- Procurador-Geral da 
República -e Carlos Chagas- representante da As
sociação Brasileira de Imprensa", com vistas a exami
nar a questão relativa aos lamentáveis-acontedmentos 
ocorridos na Casa de Detenção de São Paulo, o famoso 
e tão lamentável caso ocorrido em Carandiru. "O Con
selho, por decisão do Colegiada, instaurou o compe
tente inquérito para apuração das causas da violência 
do episódio, designando, pela Resolução n"" 02, para 
Relator, o Conselheiro Marcelo La venere Machado, 
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advo
gadós do Brasil." 

Além disso, Sr. Presidente, o Conselho vem participando 
de uma série de eventos que, de alguma forma, mostram 

a sua importância e a sua significação. Dentro desse quadro 
de atividades do Conselho, reporto-me, por oportuno, ao Se
minário Internacional sobre A Protcção da Pessoa Humana 
no Direito Internacional Contemporâneo. A propósito, leio 
trecho das cQnclusões do mencionado evento. 

"Esse Seminário constituiu o primeiro evento do 
gênero no Brasil, além de_ ser o primeiro seminário 
sobre os direitos da pessoa humana _a realizar-se no 
País após a adesão do Brasil aos dois Pactos de Direitos 
Humanos das Nações Unidas em 1966, à Convenção 
Americana sobre Díreitos Humanos de 1969, aos dois 
Protocolos_ Adicionais de 1977 às Convenções de Gene
bra sobre Direito Internacional Humanitário de 1949, 
e o levantamento pelo Brasil da reserva geográfica à 
Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados de 
1951. 

O Seminário examinou as três vertentes da prote
ção internacional dos direitos da pessoa humana (Di
reito Internacional dos Direitos Humanos, Direito In
ternacional Humanitário e Direito Internacional dos 
Refugiados), além dos temas da realidade de peniten
ciária e dos direitos dos presos no Brasil, da realidade 
brasileira dos direitos humanos em seus múltiplos as

-pectos, e da educaçãO em dii"eitOs humanos.'' 

O Seminário chegou a váriiis ConclusõeS, e ·eu aesejaría, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de referir-me a algumas delas. 
Em primeiro lugar, àquelas relativas à realidade penitenciária 
do País. -

OS--recentes eventos na Casa de DetcnÇãõ de Sã:o Paulo-, 
cómo -dizem a:s pfóprias concluSões di!Sse simp6sio interna
cional, "lograram chamar a atenção não apenas para o proble
ma dã. VfOléricía- Policial e das_ pf0fünd3.s"âefíciêrldas do nosso 
parque prisional, como iambt:!m para o- d€:icoffipasso entre 
a lei e a prática e da imperativa- ne-ceSsidade de um esforço 
conjugado do Governo Federal e dos governos estaduais, com 
o apoio da sociedade civil, no sentido de reverter esse quadro 
sombrio, que só intensifica a inse'gufança, o medo e a violência 
boje prevalecentes no País." 

Mas o Simpósio não examinou somente essa questão. 
Conforme assinalam as_ conclusões_, "há outros aspectos da 
realidade brasileira dos direitos humanos que merecem igual
mente atenção. No plano do ordenamento jurfdico Tnterno, 
iljlpõe-se ó fortalecimento_ doS instrumentos cçms(íft.!.Cf0i13is 
de defesa e proteção aos dirCitos humanos. especialmente 
aos direitos de natureza _e_conômica. social e cultural. Há, 
também, necessidade de complementação da Constituição Fe
deral de 1988, que, como se sabe, ainda é carente de regula
mentação em muitos dispositivos. Entre os dispositivos pen
dentes de regulamentação, ou seja, asseguradores da plena 
eficácia do texto constitucional, existem leis complementares 
e ordinárias que ainda não foram elaboradas e que darão, 
certam~nte, não SOII!ent~ melhor disciplina, mas também ''me- _ 
lho r estruturação ao sistema normativo de proteção dos direi-
tos humanos". -

Além disso, dizem as conclusões do simpósio Interna
cional que: 

"O acesso à tutela jurisdicional reclama, a par 
de eficiente legislação, um Judiciário independente e 
bem estruturado, dotado de imprescindíveis recursos 
humanos e materiais. Somente um direito processual 
ágil e eficaz pode tornar efetiva a tutela jurisdicional 
na defesa dos direitos da cidadania. O Estado demo-
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crático preSsupõe um Judiciário autônomo e forte, com 
juízes capacitados na ciência jurídica, assim- Como nos 
direitos humanos." 

Desejo, Sr. Presidente, a esse respeito, dizer que esse 
seminário, de alguma forma, trouxe novas achegas ao debate 
que se promove cm nosso País com relação aos direitos huma
nos. Menciono algumas recomendações gerais _extraídas do 
referido encontro, que, a meu ver, devem ser objcto de apre
ciação pelas Casas do Congresso Nacional, posto que riiiiitas 
dessas providências estão a reclamar medidas de ordem legishi
tiva. Obviamente, alg"umas dessas medidas interessam ao Po
der Executivo Federal como também aos governos estaduais, 
tanto ao Chefe do Poder Executivo quanto às respectivas 
ass_embléias legislativas. 

Dentre as recomendações gerais, Sr. Presidente, eu cha
maria a atenção para o fato de que ess_e simpósio resolveu, 
em primeiro lugar: 

"- Propiciar maior divulgação dos instrumentos 
internacionaiS de proteção dos dírcitos da pessoa huma
na, mediante, inter alia, a preparação de um manual 
sobre a matéria.'' 

Ou sej~, reconheceu o simp-ósio a necessidade de que 
se faça difundir, em nosso País, quais são os dii'i;:itoS e garantias 
individuais. Porém, não somente aqueles direitos e garantias 
individuais de primeira geração, mas também aqueles de se
gunda e terceira geração, entre os quais os chamados interesses 
difusos ou coletivõs, -hoje já consagrados no novo constitucio
nalismo, inclusive na Carta ConStitucional brasileira-de 1988, 
que representou - ninguém pode deixar de reconhecer -
um avanço muito grande com relação aos direitos ·e gar~!Jtias 
individuais e sociais. 

Além disso, também sugeriu que se_ façam gestões no 
sentido de: 

"- Reforçar a conscientização;- a nrv-cl nacional, 
da importância da observância dos direitos humanos; 

--promover a adoção pelos órgãos competentes 
de medidas nacio-nais de implementação dos instru~ 
mentes internacionais de proteção dos direitos da pes
soa humana." 

Subscrcv_cmos muitos desses acordos internacionais, em
bora nem sempre eles tenham plena eficácia no País, à Talta 
talvez de um maior conhecimento desses direitos, ou_de uma 
maior difusão dessas conquistas que a sociedade internacional 
vem alcançando ao longo de sua história. -

Reportei-me, Sr. Presidente, a ·algumas recomendações 
gerais. Agora, -gostaria de me referir, de modo especial, a 
algumas recomendações específicas, como, por exemplo,à ne~ 
cessidade de: 

"- Introduzir disciplinas - conforme entendeu 
o Simpósio Internacional Sobre a Proteção da Pessoa 
Humana-, no âmbito do Díreito Internacional Compa
rado, que incluam os temas de "Proteção Internacional 
dos Direitos Humanos", "DireitOs- Humanos", .. Di
reito Internacional Humanitário", "Direífó Internacio
nal dos Refugiados", "Direíios da Cidadáilia" e outros 
afins nos curSos universitários, qUer de graduação, quer 
de pós-graduação, nas academias e escolas de polícia 
e nos cursos de formação do pessoal penitenciário. 

- Capacitai os funcion-ários do Departamento de 
Polícia Marítima, Aérea e -de Fronteiras do Ministério 
da Justiça e outras autoridades competentes para a 

recepção e o atendimento de peticionários de refúgio 
e refugiados, e promover o uso pelos refugiados de 
documento de viagem previsto pela Convenção das Na
ções Unidas." 

A queStão penitenciária no Brasil está ficando cada vez 
maiS ~aguda, haja vista não somente os fatos ocorridos em 
São Paulo, mas fatos que ocorrem praticamente todos os dias 
em penitenciária·s brasileiras, gerando, inclusive, tensões e 
clima de inquietação em nosso País. 

"No tocante à questão penitenciária no País, reco
mendam-se. em particular: 

_ _ a) estimular a aplicação de penas substitutivas à 
privação de liberdade; 

b) atentar para a importância do cumprimento efe
tivo dos regimes fechado, semi-aberto e aberto, assegu~ 
rando a progressividade a que se refere a Lei de Execu
ção Penal; 

c) conscientizar a sociedade civil de que a melhoria 
do sistema penitenciário é um imperativo de lógica· 
e bom-senso, na medida em que contribui para a sua 
própria segurança; 

d) alertar para a necessidade de se oferecer ao 
preso a atividade laboral remunerada, como dever so
cial c condição de dignidade humana e como forma 
de· contribuir para a auto-suficiência das prisões." 

São essas, Sr. Presidente, as conclusões do referido sim
pósiO. 

-Entretanto, não gostaria de concluir sem antes solicitar 
que fossem é!_P_~~sas às palavras que hoje pronuncio o texto 
da palestra do Chefe da Delegação do Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha no Brasil, Dr. Gérard Peytrignet, cujas 
ConSiderações sobre o direito internacional humanitário valem 
como uma contribuição extremamente importante ao melhor 
conhecimento da proteção desses direitos. 

Entendo, portanto, que a sua conferencia deva ser publi
cada juntamente com o discurso que faço" sobre o tema, fazen
do um relatório sobre o sentido e o significado desse simpósiO. 

Antes de encerrar minhas palavras, Sr. Presidente, faço 
un:ta menção às c<;msidcrações que foram feitas pelo Ministro 
da Justiça, Senador Maurício Corrêa, ao declarar instalado 
o referido SimpósiO, que contou corri a presença, do Presidente 
em exercício da Câmara dos Deputados, Deputado Genésio 
Bernardino, e do Embaixador Luiz Felipe Lampreia, Secretá
rio-Geral do Ministério das Relações Exteriores. 

Na ocasião, disse o Ministro da Justiça: 
"A-satisfação que sinto ao proferir as palavras 

de abertura deste Seminário...;... '~A _Proteção da Pessoa 
Humana no Direito Internacional Contemporâneo"
extrapola o simples cumprimento de uma das tarefas 
pertinentes à função que ora ocupo - e que· muito 
me honra-, a de Ministro de Estado da Justiça. 

Rememoro - disse mais adiante o Ministro Maurício 
Corrêa - tais fatos com o prop6sito de ressaltar a difícil 
trajetória que a História reservou aO --ConSelho, tendo que 
atuar, desde o seu nascedouro, em adversas situações, a en
frentar inimagináveis empecilhos, dificuldades e entraves à 
·sua ação. Foram difíceis, árduos e tortuosos os caminhos per
corridos. Somente os que de perto vivenciaram os sobressaltos 
e temores daquele tempo- e incluo-me entre estes- podem 
aquilatar o grau de perigo enfrentado no empreendimento 
de todo e qualquer gesto em prol da defesa do mais elementar 
direito de cidadão'. 
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Concluo, portanto, Sr. Presidente, as minhas palavras, 
fazendo este registro, ce-rto de que interessa à Casa, na propor
ção em que ela se faz representar - assim como a Càinara 
dos Deputados --cumprimento de uma das tarefas · com as
sentos permanentes nesse Conselho que tem um papel tão 
relevante na proteção dos direitos humanos em nosso País 
e, conseqüentemente, na edificação de uma verdadeira demo:
cracia. Sabemos todos nós que um prOci:-Sso verdadeiramente 
democrático passa, antes de qualquer coisa, pelo respeito aos 
direitos do homem e do cidadão; passa, enfim, pelo reconhe
cimento das franquias-irisCiíúis no· nosSo Ofreito ConstitUcional 
e no moderno constitucionalismo, dentre os Quais," gostaria 
de situar os modernos textos constitucionais em vlgor ,-valeirido 
citar, de modo especial, a Constituição Brasileír3. de 5 de 
outubro de 1988. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSíderite. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE ~EREFERE_O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU PRON,UNCIAMENT_Q. 

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇ0ES UNIDAS 
PARES REFUGIADOS (ACNUR} 
COMI~ INTERNACIONAL DA 

CRUZ VERMELHA (CICV) 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE .. 

DIREITOS HUMANOS ()IDH) 

........ M:ir.iisilii.i.lo·o-Ã'·ius1-IÇA"uÃ-JiiPúsi:ícÃ~···· 
FEDERATIVA DO BRASIL 
Conselho de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana (CDDPH) _ 
SEMINÁRIO SOBRE "A PROTEÇÁO -
DA PESSOirHUMANA NO DIREITO 

INTERNACIONAL CONTEMI>ORÁNEO" 
(BrasRia, ? - 6 de novembro de 1992) 

--::D~IR::-E::-1::-:T::-:0:-l::-N_.TERNACIONAL HUMANITÁRiO: 
PROTEÇAO DA PESSOA HUMANA NOS 

CONFLITOS ARMADOS E NAS SITUAÇ0ES 
DE VIOU:NCIA, E PAPEL DO COMIT~ 

INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA (ClCV) 

Palestra apresentada pelo Dr. Gérard Peytrignet, 
Chefe da Delegação Regional do Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV) no Brasil, 
no Auditório Tti.ncredo Neves do 
Ministério da Justiça, 5-ll-1992 

INTRODUÇÁO 
Constitui ·uhl Verdadeiro prazer o fatO de poder me dirigir 

aos Senhores e Se-nhoras assistentes, no âmbito deste Semi
nário sobre "A Pfoteção da Pessoa Humana ·no Direito Inter-
nacional Contemporâneon. · 

E no que diz respeito-ao·temã-que ã.piesentarei a contiriua
ção, ou seja, o da proteção da pessoa nas Situações específicas 
dos conflitos armados, e nas de violência -análoga, parece-me 
extraordinariamente importante a presença aqui, no dia de 
hoje, de representantes de entidades que têm um relaciqna
mento estreito com essa problemática, como -são os órgãos 
de segurança pública, federal e estadual, as· instituições ligadas 
ao exercício da justiça, no campo do Ministério Público e 
no campo do aparelho judiciário, e -também, obviamente, 
as organizações e as pessoas voltadas à defesa do ser humàno, 
seja a título individual, seja como forçãs de promoção e de 
. resguardo dos direitos e das garantias da "cidadania. 

O fato de "ter, nesse seminário, um público procedente 
de diversos horizontes, que lida, diariamente, com problemas 
re:JaCiônados com a violência, seja que estejam expostas aos 

-seus perigos, e devam também fazer dela um uso controlado, 
na S1Ja missão-de cUstódios da ordem pública e da segurança 
da sociedade, seja que defendam vítimaS de abusos ou atrope
Jos, no marco dos_ direitos consagrados pelo ordenamento legal 
vigertte-; esse fato de ter aqui reunidas pessoas que exerçam 
funções indispensáveis nas Sociedades democ íticas, embora 
seja com enfoques e pontos de vista não sempre concordantes, 
enriquecerá, esperamos,~ interCâmbio de idéias e a troca 
-de experiências de maneira mutuamente profícua. 

Para o Comitê Internacional da Cruz Verinelfia (CICV), 
· ÕrganízaÇão humanitária que representou no Brasil, este tipo 

de evento_ acadêmico responde perfeitaineilte à preocUpação 
constante da Instituição de difundir; entre oS estamentos con
cernidos, o conhecimento dos fundamentos e das normas do 

- direito internacional humanitário, para prepará-los da melhor 
forma possível as situações nas quais esse direito é. aplicável 
ou invocável. 

Efetivamente, os corpos aimãdos da polícia são geral~ 
. mente .chamados a assuniir' em caso -de cõrifliio armado' o 

pap€-1 de auxiliares das forças arrO.adas, ficandO desta rllaneira 
sujeitas às nornias _contidas nos_ instrumentos internacionais 
do direito huffianÍtário. 

Por ou~ro ladq,_ fqra. das situações da aplicação formal 
desses_ tratados, os agentes encarrégados do cumprimento da 
lei pod_ef!l taml?~m chegar a ter um papel de protagonista 
em circunstâncias de perturbação da Ordem interna, e de en
frentamentos com grupos políticos armados, resultando im
prescindível seu apeg"o às normas humanitárias básicas rele
vantes naquele contexto. E ~\ém dos. est~dos de guerr~, guerra 
civil ou conflitos_de mais_ bai~ intensidade, existem valores 
c~ntrais de humanidade sobre os _quais descansa toda civiliza
_ção, yal<?I_es q~e .h.ão d,e ser resgatad~s em qualquer situação, 
inclusive na função d1ária dos corpos de segurança de luta 
contra a delinqüência comum, a criminalidade organizada, 
<? tráfico de entorpecentes, as~im como nas _suas ·atividades 
de manutenção da ordem~ na rua, pas prisões e na repressão 
das manifestaçOes Violentas e das revoltas. Esses Y~lores cen
t.r<.t.is sê:)o, basiça.J11eqt~. o respeito devido, em qualquer circuns
tância ao inimigo oU ao adversário caído, n.a sua vida, na 
sua integridade· fisiça e moral e no seu direitO a sei- julgado, 
quando for o caso, de acordo às normas universalmc:;nte aceitas 
do devido processo. 

Pois bem, a palestra de hoje· versará sobre o tema geral 
da proteção da pessoa humana nos conflitos armados, e trata
remos_ de abordar, de forma sintética, a função do direito 
internacional humanitário na proteção das vítimas das guerras, 
e o papel específico 'desempenhado pelo Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha, tanto nas situações de conflitoso3rmados 
internacionais ou não-internacionais, Como nas CirCUnstâncias 
de distúrbios e tensões internas, características· dos conflitos 
de baixo nível. 

Serão feitos, inicialmente, certos esclarecimentos termi
nológicos para definir alguns termos de referência. Logo, serão 
apresentadas as funções principais do Direito Internacional 
Humanitário, assim como Os seus-principais- âMbitos de aplica
bilidade. 

A continuação procuraremos .examinar o sistema de pre~ 
vepção, controle e sanções previsto pelo direito internacional 
humanitário, para evítar, e no caso dado, punir, as iilfrações · 
a esta normativa . 
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Finalmente, evocaremos o papel do Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha no âmbito do seu direito de iniciativa huma
nitária, como cOmplemento do sistema formal de proteção 
do direito -internacional humanitário em- todas as situações 
que não são especificamente cobertas pelos instrumentos con
vencionais existentes. 

OBSERVAÇÚES PRELIMINARES 
Então para começar, parece-nos importante, além de 

lembrar alguns conceitos de terminologia, de dar uma defmi
ção básica do direito intemaciorial humanitário, para delimitar 
o seu campo normativo. 

Assim, entende-se por Direito internacional Humanitário 
(DIH), "o corpo de normas internacionais-; de origem conven
cional ou consuetudinário, ·especificamente aplicável aos con
flitos armados, internacionaiS ou·- não-internaciona:is, e que 
limita~ por razões humanitárias~- <fdireito das partes em con
flito de escolher livremente os métodos e os meios utilizados 
na guerra, evitando que sejam afetados as pessoas e os bens 
legalmente protegidos". 

O propósito central do DIH é, finalmente o de evitar 
todo dano, prejuízo e- destruição inúteis e todo sofrimento 
excessivo, procurando conciliar os imperativOS militares e as 
necessidades e requerimentos humanitários. 

Este enfoque ilustra bem o fato, de que estes tratados 
foram negociados por políticas e niilitares imbuídos da "razão 
de estado" e muitas vezes inspirados por este antigo conceito 
de que, se as relações entre a.s nações se fundamentam sobre 
o princípio de que devem, em tempos de paz, procurar o 
maior proveito mútuo poSsível, devem, em tempo de guerra, 
buscar o mínimo dano requerido, para alcançar os seus inte
resses. 

A definição que demos do DIH, ou, direito internacional 
aplicáVel nas situações dos conflitos arma·dos, menciona os 
seus dois componentes que são os chamado~ direito·s de Haia 
e de Genebra. O Direito ·de Haia regulamenta os métodos 
e os meiõs- de combate também conhecidos como "Leis e 
Costumes de Guerra••, e o Direito de Geriebra, a proteção 
das vítírria:s dos conflitos armados. 

A presente exposição vai Se limitar aos efeitOs de proteção 
do direito de Genebra, e dizer o direito_das vítimas da Guerra, 
que tem uma relação muito mais estreita com as p-reOCUJ:iaÇOe-s 
da Crut Vermelha. 

Não obstante, é evidente que a limitação- ou a proibição 
de certas maneiras de combater, assim como o uso de certas 
armas, tem um importante efeito protetor; em primeiro lugar 
para com os combatentes mesmos, mas também para todas 
as pessoas que poderiam ser afetadas pelos efeitos indiretos 
e colaterais dos combates. 

ÁMBITOS DE APLICABILIDADE-DO DIH. 
ApHcabilidade de situação 
Poderíamos analisar, em primeirO lugar, os efeitos prote

tores do DIH sob o seu aspecto de aplicabilidade de situação, 
examiD;ando a tipologia dos conflitos armados e das situações 
de violência armada análogas, em relação com as condições 
de aplicação da normativa jurídica humanitária. Distinguem 
se, então, quatro tipos de configurações: 

Nas duas primeiras, as regras do direito internacional 
humanitário são diretamente aplicáveis e invocáveis, enquanto 
que nas duas últimas são invocadas ou aplicadas de maneira 
indireta, ou por analogia. 

--A primeira situação é a dos. conflitos armados interna
cionais, definidos pelos art. 2 das Convenções de Genebra . 

de 1949 como" ... a guerra declarada ou qualquer outro con
flito armado que surja entre duas ou várias das Altas Partes 
Contratantes, mesmo que o estado de guerra não tenha sido 
reconhecido por algumas delas ... "; observa-se que a definição 
da guerra interestatal costuma ser objetiva e evita cautelosa
mente referências à classificação da situação bélica pelas par
tes. 

Nas situações de conflitos armados internacionais, são 
aplicáveis todas as regras do direito internacional humanitário, 
referendado nas 4 Convenções de Genebra de 1949, hoje 
vigentes em 174 países do mundo ~ _nq_ Protocolo Adicional 
I de 1977 ~ já ratificado, a esta data por 116 países. Cabe 
assinalar que as Convenções de 1949 têm sido ratificadas pelo 
Brasil em 1957 e são parte do seu ordenamento jurídico. 

E quanto aos Protocolos Adicionais de 1977, acabam 
de ser ratificados pelo Congresso Nacional a começos de 1992 
e estão apenas pendentes da promulgação Presidencial e da 
sua publicação no Diário Oficial da União_, havendo já hoje, 
na América do Sul, 9 países, partes em esses tratados. 

Nessas situações de "guerra externa", também são aplicá
veis todas as regras do direito costumeiro, como as regras 
do direito de Haia, na medida em que exista um estado de 
beligerância entre as pattes em conflito, e mesmo quando 
esta situação não seja reconhecida pelos países em disputa, 
e revista unicamente um caráter "de fato". 

-A segunda situação de aplicabilidade direta do DIH 
é a de conflito armado não-internacional. Sua definição mais 
recente encontra-se no art. 1 do Protocolo II de 1977. 

Define-se ali esta situação como a de um conflito " ... 
que tem lugar no território de uma Alta Parte contratante, 
entre as suas forças armadas e forças armadas dissidentes 
ou grupos armados organizados que, sob a direção de um 
comando responsável, exerçam sobre uma parte desse territó
rio um controle tal qty! lhes permita realizar operações milita
res contínuas e organiza<ias, e aplicar o presente Protocolo". 

Esta definição de aplicabilidade do DIH, na situação de 
conflito annado não-internacional do Prot. II realça o nível 
que lhe atribui o art. 3 comum das Convenções de Genebra 
de 1949, artigo que contém as únicas disposições desses trata
dos relativas aos conflitos armados internos. 

Efetivamente, nos termos daquele artigo das Conven
ções, já é suficiente que, um conflito não-internacional aconw 
teça dentro do território de um Estado entre dois bandos 
identificáveis, sem a exigência de que o bando opositor exerça 
um domínio sobre uma parte db território estatal e tenha 
capacidade de realizar operações militares contínuas e organi
zadas. 

De todas maneiras, deve-se lembrar que o próprio caráter 
adicional dos Protocolos consiste em que estes instrumentos 
são complementários às Convenções de Genebra de 1949. 
Isto significa que os Protocolos são aplicáveis, sempre que 
o sejam as Convenções, de tal modo que os critérios do Proto
colo II, em uma situação concreta, já terão pressuposto a 
aplicabilidade das normas do art. 3 comum dessas Conven
ções. 

Por conseguinte, em um conflito armado não-interna
cional, são aplicáveis as nonnas do artigo 3 comum das Con
venções de Genebra de 1949 e as normas do Protocolo Adicio
nal II de 1977, quando vigente naquele Estado; na presente 
data, são já 106 os países partes no Protocolo II de Genebra. 

Afora dessas duas situações de aplicabilidade direta e 
formal do DIH, encontram-se mas duas situações nas quais 
este direito é intocável quanto aos seus princípios, e pode 



8778 Terça-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1992 

ser aplicável mediante analogia, embora não se baseie na,s 
regras positivaS dos instrumentos humanitários~ mas sim em 
procedimentos devidamente reconhecidas pela ~munidade 
internacional. 

Estas situações sáo "qualificadas, dentro- da utefriiinologia 
humanitária", como de distúrbios interiores -e de tensões interM 
nas. 

-Os "distúrbios interiores" podem ser definidos da se-
guintemaneiia: - ----- --' _ ---- -

7

-~ ---

" ... São circunstânciaS rias qmiiS não eXiSte· UM COilllilO 
armado nãoRinternaciáilal propriamente dito, mas uma situa
ção de contenda que apresenta certa gravidade ou duração~ 
e implica ações de violência, desde atas espontâneos de rebe
lião até a luta de grupos mais ou menos organizados, entre 
Si oU contra as autoridades no poder. Em estes contextos, 
que não necessariamente degeneram nllnia Tu_tã- aberta na qual 
se enfrentam duas partes bem identificadas, o govemo recorre, 
geralmente, a numerosas· forças- policiais, inclusive às forças 
armadas, para restabelecer a ordem, podendo ocasionar-se 
muitas vítimas, e tornando-se necessária a aplicação de um 
mínimo de regras humanitárias". 

-.-Em quanto às situaçóes tensóes internaS, cta:Ssificam-Se 
como as de " ... um nível inferior de violência, onde os enfren
tamentos violentos não ocorrem de maneira seguida; trata-se, 
no entanto, de uma situação de grave perturbação, de origem 
política, religiosa-;--racial, social, ou económica, ou mesmo 
de seqüelas de um conflito armado ou de distúrbios interiores, 
que continuem afetando o território- de um Estado", Nesta 
situação, acontecem com freqüéncia sitUações córno_:_ --

-um elevado número de presos por motivos políticos 
ou de segurança; -- - -- -- - ----- · 

-prováveis riüius-tr.atos ou condições inumanas de de-
tenção; -

-a suspensão ·das garantias judiciais fundamentais, seja 
por razão de promulgação de estado de exceção, seja por 
uma situação de fato; 

- alegaçóes de desaparecimentos forçados ou de execu-
ções extra-judiciais; -

- deslocamento de pessoas no interior do país por motivo 
da violência. -

Pelo que estipulam expressamente os próprios instrumen
tos do direito interilacion3fhumanitário, não -existe uma apli
cação direta formal das suas normas, nem na situação de 
distúrbios interiores nem na de tensões internas. Logicamente, 
os princípios fundamentais das Convenções de Genebra po
dem servir de padrões de procedimentos jurídicos, ou inspirar 
a elaboração de normas aplicáveis; de tal modo que, nessas 

-situações, justifica--se falar de "aplicabilidade por analogia", 
ou de "aplicabilidade indireta" do direito interriacional huma
nitário. 

Veremos mais adiante como o CICV utiliza seu direito 
de iniciativa humanitária para oferecer os seus serviços, nessas 
situações de violência interna menor, para paliar à não-aplica
bilidade dos instrumentos interoacionais de direito humani
tário, e tentar garantir a aplicação e· o respeito do "n,ícleo 
inderrogável" dos direitos e garantias reconhecido pelas Con
venções em matéria de direitos humanos e pelas próprias legis
l~ções nacionais, quando for o..caso. 

Aplicabilidade pessoal 
No âmbito da aplicabilidade pessoal das Convenções, po

dem se passar en'l reVista~os regimes-de proteçáo dos tratados 
de Genebra examinando quais são as categorias específicas 
de pessoas e de bens protegidos. 

Pelas disposições da I Convenção de Genebra de 1949, 
são protegidos os feridos e os doentes que necessitem assistên
cia médica, sempre que se abstenham de todo hostilidade. 

Na II Convenção ·cte Genebra, relativa às guerras navais, 
sóina-se- e·ssas duas categorias e dos náufragos~ 

Nas Convenções II e II e no Protocolo I, também é estipu
lada a proteção do pessoal sanitário e -religíosõ, militar ou 
civil, dedicado exclusivamente à tarefas sanitárias ou_rdigio-
sas. _ , . , __ . -- _ _ ,_ __ 

Em quanto a III Convenção de Genebra de 1949, tem 
a finalidade de proteger outra categoria de pessoas: os prisio
neiros _de gu__erra. O estatuto desta categoria de pessoas, com
pletado com as disposições do I Protocolo Adiciorial, só _existe, 
vale lembrar, no âmbito dos conflitos internacionais, rios quais 
são prisioneiiris-de guerra todos os membros dãS~forÇãS-arma
das de uma parte em conflito, õ\.i" seja, todos os combatentes 
que caiam em poder do adversário. 

E além dos membros das forças armadas regulares das 
partes em conflito, têm também direito a este estatuto os 
participantes de "levantamentos em massa", ou seja, uma 
população que, ao aproximar-se o inimigo, toma ·espOiita-
iiCàinente·as armas p-ãra-coinbatê-10". --- - ~, 

A III Convenção também prevê a proteção dos jornalistas 
que efetuem missõe·s profiS:SiOna:iSna zóDã de êonflit6 _armadO, 
mesmo sendo eles considerados como civis. O regime de prote
Çã'o" dos jornalistas também tem-se visto Completado e amplia
do pelas disposições do Piofocolo I de 1977. 

O regime de proteção dos prisioiú!íros de guerra não 
estaria completo sem as disposições referidas à Agência Cen
tral de Pesquisas. Institui-se, em efeito, uma agência intf:ina
cional fundada, pelo CICV, cujo objetivo é proteger os prisiO
neiros de guerra das conseqüências da perda de sua identidade, 
~edi3J1te_a_qual devem ser transmitidos os seus dados pessoais 
ao país de origem e à respectiva fanlília:. 

Por último, a III Convenção de Genebra outorga ao CICV 
o direito de visitar os prisioneiros de guerra e determina as 
modalidades do seu exercício. _ __ _ __ 

Em-quanto ao quadro dos conflitos armadOs não-interna
cionais, e sem que exista o estatuto de prisioneiro de guerra, 
o Protocolo II de 1977 contém disposições que outorgam ga
rantias mínimas às ''pessoas privadas de liberdade, por motivos 
relacionados com um conflito armado"_ -

Essas pessoas_ devem gozar das garantias fundamentais 
reconhecidas no tocante à integridade física e moral, à alimen
tação, à assistência niédica, às condições de trabalho, e ao 
exercício das suas convicções religiosas. São garantidas análo
gas às outorgadas em caso de conflito armado aos prisioneiros 
de guerra e aos internados civis. - - -

_ E em quantq ~ procedimentos penais, os presos devem 
ser julgados, se for o caso, de acordo às gar'!ntia:S e~senciais 
de independência e imparCialidade, e aos princípiOs de legali
dade universalmente reconhecidos. 

Na IV Convenção de GenebraJ goza principalmente de 
proteção a população civil, em gêral, pertencendo a esta cate
goria todas as pessoas que não fazem parte-das forças armadas. 

Alguns membros- dessa população desfrutam, aliás, de 
uma proteção específica, como, ás rllulheres, as criaflças, os 
"estrangeirOs, os refugfãdos, os apátridas e as pessoas que se 
encontram na situação de internamento civil. 

· Finalmente deve-se mencionar que o sistema de Genebra 
protege também os bens afetados pelo conflito, como as unida
des e os transportes sanitários~- quando são exdusivameote 
destinados ao deslocamento de feridos, enfermos e náufra~o~, .. 
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assim como do pessoal sanitário ou religioso. Também são 
protegidos certos pertences pessoais dos prisioneiros, os bens 
da população civil, e os bens culturais da população-, ou seja, 
todos os que· não são objetivos militares. 

Além disso, confere-se uma proteção particular, embora 
relativa, ao meio ambiente natural. Este último deveria sofrer, 
durante os enfrentamentos, danos que comprometessem a 
saúde e as condições de sobrevivência da população civil, 
já que o Protocolo I obriga aos beligerantes a conduzir as 
operações militares com o cuidado de proteger o meio ambien
te contra danos "extensos, duráveis e graves". 

Cabe ressaltar que a questão da preservação do meio 
ambiente no âmbito dos conflitos armados, e as medidas desti~ 
nadas a reforçar a aplicação dessas disposições são atualmente 
temas de muito interesse, sendo examinados, entre outros 
fóros, no âmbito das reuniões da Comissão Jurídica da Assem~ 
bléia Gerai das Nações Unidas e nas reuniões preparatórias 
de expertos da CICV. 

Pois bem; este sucinto resumo das modalidades d_a prote
ção do sistema de Genebra, permite perceber que se trata 
de uma normativa de caráter geral e completo, destinada a 
proteger todos os indivíduos efetivamente ou potencialmente 
atingidos pelos efeitos de um conflito armado. 

Por outro lado, esse caráter completo não impede, de 
nenhuma maneira, a possibilidade de que em outros sistemas 
jurídicos i:rite_rn<;~.ciOijaís de proteção da pessoa humana possam 
surtir efeitos no âmbito dos conflitOs armados, e proteger 
os indivíduos de maneira concorrente; aliás, deve-se sublinhar 
que a generalidade do sistema encontra-se hoje garantida pelo 
caráter universal de vigência que alcançam, os tratados de 
Genebra no direito iriternacíorial positivo contempárâneo. 

Agora, depois de ter apresentado os principais âmbitos 
de aplicabilidade do DIH, passaremos a mencionar as caracte
rísticas gerais implementação do sistema. 

A esse respeito, merecem uma atenção particular os me
canismos de funcionamento do direito interna_cional humani~ 
tário, porque, sem elas, a estrutura inteira do sistema poderia 
parecer meramente exortatória, e incapaz de reger efiCàz
mente sa relações entre as partes em conflito, por consegüirife 
desprovida da possibilidade de outorgar uma proteção verda~ 
deira às vítirilas desses trágicos acontecimentos. Por esta raz_ão, 
parece oportuno abordar o tema das medidas preventivas, 
das medidas de controle e das medidas de sanção, próprias 
do dir~í!.Q i.t~macional humanitário. - -

MECANISMOS DE APLICAÇÃO E IMPLEMENTA-
ÇÃO · 

Medidas preventivas 
Antes de submeter as inobservâncias ou as violações das 

normas humanitárias -a um sistema puOitiVo, as garantias de 
aplicação destas normas devem se basear, em primeiro lugar, 
nos mecanismos que garantam adequadamente· as condições 
de prevenir as eventuais inobservâncias ou violações do direi~ 
to, e de controlar eficazmente a sua aplicação. -

Das medidas preventivas contempladas pelos autores das 
Convenções de Genebra, a mais fundamental é a obrigação 
de difusão do conteúdo_ das Convenções para todos os órgãos 
destinatários e todos_os_beneficiários. A obrigação de difusão 
(tanto em tempo de paz como em tempo de guerra) implica 
a inclusão do estudo dos tratados de Genebra nos programas 
de instrução militar e a promoção do conhecimento do conteú~ 
do destes tratados por parte da sociedade civil, em geral. 

O dever particular de conhecer estas normas é da incum
b~ncia das autoridades civis e militares. Este dever é compJe-

mentado pelas diligências especiais, a cargo dos chefes castren~ 
ses que os obrigam a tomar medidas para que os membros 
das forças sob suas ordens conheçam as suas obrigações e 
õs seus direitos em virtJJde çlo _direito existente .. 

Aliás, a "obrigação de divulgar" constitui, em todo o 
direito internacional público, a primeira oportunidade em que 
os Estados manifestaram a convicção de que, sem conheci
mento do conteúdo das disposições dos tratados internado~ 
nais, especialmente dos que tratam da matéria de proteção 
da pessoa humana, cujos efeitos _devem ser realizados ·me~ 
diante o direito interno dos Estados, as normas internacionais 
correm o perigo de se tornar improcedentes na realidade dos 
fatos. 

O Protocolo I completa as disposições das Convenções, 
acrescentando~lhes uma que põe a cargo dos Estados-Partes 
a obrigação de dispor de assessores jurfdicos que assistam 
aos comandantes militares acerca da aplicação e do ensino 
que deva .ser realizado com os instrumentos humanitários np 
seio das forças armadas. 

O compromisso de tomar todas as medidas necessárias 
para a implementação das obrigações que os Estados e as 
partes em conflito têm, em virtude das Convenções e do Proto
colo I, como a obrigação de serem comunicadas__as traduções 
oficiais das leis e os regulamentos -adotados para as!iegurar 
a implementação das Convenções no direito interno, costu
mam considerar-se, como medidas complementárias do siste
ma de prevenção. 

Medidas de controle 
Em quanto, às medidas de controle, constituem um ele~ 

menta imprescindível do funcionamento dos mecanismos de 
prevenção e repressão previstos nos tratados de Genebra, 
e necessário para dar à normativa humanitária uma aparelho 
de funcionamento. 

Por isso, em 1949, nas Convenções de Genebra, foi apro~ 
vado o_ instituto da "Potência Protetora". 

Um conflito armado entre os Estados resulta quase_ desde 
o_ seu_ início, na ruptura das relações diplomáticas entre ele~. 
Como conseqüência desta ruptura, os súdítos de um Estado, 
assim como os seus interesses, comerciais, carecem do amparo 
jurídico no território do outro, normalmente a cargo da missão 
diplomática do país de origem. Para diminuir os efeitos nega~ 
tivos dessa carência, o Direito Internacional consuetudinário,.
já conhecia o instituto da "Potência Protetora", que é a de 
um país neutro no que se refere ao conflito, ao qual 'uma 
das Partes encarrega proteger os seus interesses no território 
da outra. Ultimamente, esta instituição foi referendada na 
Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 1961. 

As Convenções de 1949 incorporaram este sistema pai'a 
aplicá-lo como um aparelho de controle no conflito armado 
internacional, contemplando naquela situação a possibilidade 
de es_colher um Estado alheio à Luta, para encarregar-lhe salva~ 
guardar os interesses da parte contendente no país inimigo, 
e assegurar a aplicação do Direito Internacional Humanitário. 

A designação de uma Potência Protetora está submetida 
à aprovação da Potência perante a qual devem cumprir a 
sua missão, maS-se por razões políticas, fosse difícil pôr-se 
de acordo sobre a escolha de um Estado como _Potência Prote~ 
tora, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pode ser cha~ 
mado a assumir as tarefas de controle, com o acordo __ dos 
Estados~partes no conflito. O CICV atua então como "substí~ 
tuto"- de jure ou de facto -da Potência Protetora. 

Apesar das disficuldades de funcionamento do sistema 
das Potências Protetoras, o Protocolo I de 1977 confirmou 
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e consolidou as modalidades de funcionamento deste procedi
mento, e somou a este procedimento uma nova instituição 
de controle com ·a finalidade de verificar os fatos que coristi
tuiriam infrações-gtaves do DIH: o da "Comissão Interna
cional de Apuramento dos Fatos", prevista em seu artito 90. 
Trata-se de poder verificar, de maneira imparcial, a verossimi
lhança e o carátei" fidedigno dos acontecimentos alegados co
mo constitutivos de infraç6es graves, com efeito determinante, 
para as Partes. 

Este procedimento internacional facultativo acaba de en
trar em vigência, ao ser apiOvado, já, por niais de 20 Estados; 
achamos que a atuação dessa Comissão Internacional, apesar 
da complexidade dos seus mecanismos, pode representar uma 
verdadeira possibilidade de solucionar alguns problemas da 
aplicação do DireitO Internacional HU.rrianitário, e de sua oba 
servância. 

Agora. se as medidas preventivas e as de controle não , 
seguirem antecipar ou reparar as violações do DIH, recor~. 
re-se, como última instância, as .medidas repressiVãs, ou seja, 
às sanções do DIH. 

Medidas de sanção 
A existência de um aparelho de sanções no direito interna

cional humanitário condiciona, de _maneira fundamental, a 
sua eficácia. - - - · 

O seu propósito é punitivo comO o de todo o sistema 
de sanções, inas esta estrutura também tem um propósito_ 
preventivo, pois sua introdução no direitO interno dos Estados 
condiciona a sua influência sobre os comportamentos das pes
soas e sobre a atuação do próprio Estado, para, ao mesmo 
tempo, castigar e advertir. _ 

O sistema sanciona duas ca.tegorias de infrações: 
O primeiro tipo de infrações que os Estados têm de san

cionar são todas as inobservâncias e os atos não conformes 
às disposições das Convenções e dos Protocolos. 

As ações das quais dispõe o direito internacional huma
nitário- a respeito deste tipo de infrações, são idênticas às 
contidas no direito internaCional público geral para com as 
inobservâncias, os atos contrários e as violações dos tratados 
internacionais. 

Significa que, no direito interno do Estado, estas atuações 
são passíveis de sanções administrativas, disciplinares ou judi
ciais, e que, em nível internacional, são implicados os-meca
nismos da responsabilidade internacional em matéria de não 
cwnprimento· dos tratados. A obrigação principal do Estado 
consiste, pois, em tOmar todas as medidas necessárias para 
que cesse o comportamento contrário ou violatório dessas 
disposições. - -

Ademais, existe um caso muito distinto e próprio do siste
ma de Genebra, que é o das infrações graves, as quais são 
classificadas, como Hcrimes de guerra": trata~se das violações 
que, do ponto de vista dos autores do instrumentos de Gene
bra, representam um perigO especialmente grave e que, ao 
ficarem impunes, significariam a total falência do sistema. 

Entende-se por infrações graves qualquer dos atos que 
as Convenções e o Protocolo I enumeram como tais, de manei
ra exaustiva, o que significa que a classificação de um compor
tamento que constituiria um crime de guerra, opera-se pelo 
próprio dispositivo dos tratados. Assim, são crimes de guerra, 
se forem intencionalmente cometidos, contra pessoas ou con
tra bens protegidos, os seguintes atos: 

-O homicídio, a tortura, os tratos inumanos e as expe-
riências biológicas. - ·· -

-Os ataques indiscriminados contra a população civil, 
e -cori.tra obras ou instalações que contenham forças perigosas, 
com o conhecimento que esse ataque causará perdas de vidas 
humanas e feridos entre a população ou qanos ~ateriais que 
sejam excessivos em relação com a vantagem militar concreta 
e- direta prevista. 

-:-Os ataques contra pessoas reconhecidas fora de com
bate. 

-A detenção ilegal e a tomada de reféns. 
-uso pérfido do signo da Cruz Vermelha ou de outros 

signos protetores reconhecidos. 
~ O deslocamento pela Potência ocupante de parte da 

própria população civil ao território que ocupa, assim como 
a deportação da totalidade ou de uma parte da população 
oriunda desse território. 

-Toda injustificada demora na -repatriaçãO de prisio
neiros de guerra ou de internados civis. 

-O oj;)rigar _a uma pessoa protegida a servir nas forças 
ininiígas. . · 

- O privar uma pessoa do seu direito de ser julgada 
regular e impar~almente~ segundo as prescrições das Conven~ 
ções e dos Protocolos. 

Depois de classificar os "crimes de guerra", o Sistema 
de- Genebra_ obriga os governo$ a tomar todas as medidas 
necessárias para: i:let~rminar as sançõeS penais adequadas que 
têm de ser aplicadas às pessoas que deram ordem de cometer 
qua1quer um destes. · 

As autoridades devem então se comprometer a julgar 
as pessoas acusadas de ter cometido essas infrações, seja por 
via de comissão, ou pot omissão contrária: a um dever de 
atuar. 

Destas-aUto-ridades, os chefes militares têm a obrigação 
p::ilticular de zelar por impedir as infrações que constituem 
oS crimes de guerra, bem assim como reprinii-las e denun
ciá-las, em caso contrário, aos órgãos competentes. 

A respeito dos crimes de guerra, institui-se asSiin, no 
sistema do direito de Genebra, o recurso à chamada "comPe
tência penal universal .. de todos os Estados Partes nos tratados 
de Genebra. 

A conseqüência deste sistema universal de repressão, que 
obriga o Estado que não tenha feito comparecer o acuSado 
dos crimes de guerra perante os seus próprios tribunais, a 
extraditá~lo para que seja julgado sob todas as garantias de 
devido processo judicial, teoricamente exclui a possibilidade 
de que os crimes de guerra fiquem sem o apropriado julga
mento. 

Essa regra de "julgar ou dar a julgar" garante então~ 
em princípio, ·a universalidade do funcionamento do aparato 
repressivo previsto -pelos tratados de Genebra. ' 

Em realidade, vemos que, o furitionamento deste sistema: 
de sanções do Direito Internacional depende inteiramente 
da vontade política dos Estados. Não se trata nem da imper-: 
feição, nem das carências jurídicas daquele sistellla de sanção,, 
mas sim soinente dos meios de implementá-lo no direito inter
no, e fazê-lo respeitar nas relações internacionais. 

Mas em nenhum sistema jurídico, se- considera as viola.: 
ções como provas que as regras às que atentam não são neces- ~ 
sárias. Pelo contrário, para violar uma norma é imprescindív~ 
que ela exista. _ _ _ · 

E, no estado aiual do direitO humanitário, já nãO faltam 
as regras desta natureza, mas sim, somos testemunhas daquilo 
à cada dia a vontade polític:a de observá-las e de cumprir 
com elas. 
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Quanto à instituição do sistema de repressão universal, 
não prejudica a possibilidade de criação, de tribunais interna
cionais com competência de conhecer as infraÇõês ao díreito 
internacional, tal como os institufdos após a II Guerra Mun
dial, nem a de reconhecer a competênci3 eiÍl matéria de aplica
ção do direito humanitáriO aõs tribunais internacionais existen
tes, como a Corte de Justiça de Haia, por exemplo. 

Para finalizar as observações sobre o sistema de repres
são, deve-se enfatizar o priricipio da responsabilidade indivi
dual, consagrado por este direito no caso dos crimes. de guerra. 
Este princípio se opõe à subtração da responsabilidade de 
uma pessoa COII) motivo de ter atuado como _representante 
de um órgão de Estado, cumprindo com as ordens s_uperiores, 
de modo a· extrair-se da sua culpabilidade. 

INICIATIVA HUMANITÁRIA DO CICV- COM
PLEMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL HUMA
NITÁRIO- SEUS MECANISMOS 

Apesar de que já resulte da definição do D !H que é 
aplicável s6 em situações de conflito armado, intemaciórial 
ou não-internaciOnal, assinalamos que, indiretamei:tte ou por 
analogia os seus efeitos superam o âmbito formal desta aplica
bilidade, podendo-se estender às situações de distúrbios e 
de tensões internas. 

O. mecanismo que pennite que se opetcf essa extensãO 
extraconvencional é o denominado direito_ de iniciativa huma
nitãriã.- do CICV, cujo exercício tem dadp origem a regras 
e procedimentos aceitos por- ürrt grande número de Estados, 
e comprovados em vários textos de direito internacional públi-
co. Este direito de iniciativa, análogo ao reconhecido pelos 
tratados de Genebra ao Comitê Internacional da Cruz Verme
lha na situação dos conflitos armados, muito comumente de no-_ 
mina-se direito de iniciativa estatutário do CICV,- por ser 
reconhecido nos Es~tutos da Cruz Vermelha Internacional. 

O procedimento do_CICV, nesse caso.é o segUinte; 
Quando considera que as conseqüências diretas de um 

conflito armado ou os distúrbios ou tensões interiO&"es existen
tes requerem das suas atividades humanitárias, ele pode ofere
cer os seus serviços ao Governo de um Estado (ou a autoridade 
responsável de um território), baseando-se no seu direito de 
iniciãtiva humanitária. -

O CICV .decide, em total independência, a conveniência 
ou não de oferecer os seus serviços_. Pode reiterar este Ofereci
mento quantas vezes e pelo tempo que julgue oportuno. 

Faz-se o oferecimento _sem nenhuma c.onsideração políti
ca, e não se classifica juridicamente a situação, limitando-se 
a assinalar às autoridades a existência das categorias de vítimas 
que devem set protegidas ou assistidas~ de modo que não 
pode constituír uma intervençãO indevida nos assuntos inter~ 
nos do Estado, a que seria inc_onipatívelcom o princípio fuilda
mental de não. intervenção referendado na Carta das Nações 
Unidas. Os Governos, porém, não tem nenhuma obrigação 
de aceitá-lo mas não podem recusá-lo pela mera razão de 
que contravenha este princípio. · 

Propondo os seus serviços, o CICV põe em conhecimento 
do Governo as condições .. ~ exercício do seu mandato, que 
sempre devem estar de aco.rdo com os seus princípiOs de neu
tralidade e independência. 

Quanto à assistência alimentícia ou -médica, essas condi
ções têm como fmalidade garantir que "os socorros do CICV 
efetivamente cheguem às vítimas a qUe estão destinadas. 

E no tocante à uma das atividades principais de§empe
nhadas. pelo CICV nesse tipo de situações, a sua atuação 
a favor dos detidos políticos ou de segurança, o CICV formu- _ 

lou, na sua doutrina, uma série de modalidades cuja aceitação 
é sempre solicitada aoS Governos._ _ _ __ __ _ _ _ _ 

-::.:...É. principalmente a possibilidade de ver todos os pr.e-. 
sos da categoria à que se lhe permite acesso: - a de entr~vtS:: 
tar-se livremente e sem testemunhas c_q_m todos os detH;los 
ou com os que escolha por si mesmo; -a de p~der volt~~~ 
segundo as necessiaades, aos lugares de detençao e _revtst-

tá-los. O CICV . bé li · às 'd d d d - taro m so ctta ______ a:utQn__a es o po er e 
estabelecera lista das pessoas detidas, de organizar, na medida 
do possível, a transmissão de mensagens destinadas às suas 
famílias asssim como a possibilidade de fornecer uma assistên
cia material e médica aos detidOs, quando for necessário. 

Por parte das suas obrigações, o CICV garante que não 
pOrá enf conhecimento da opinião pública o que os seus repre
sentantes tenham visto nos lugares de detenção. Os delegados 
consignam os resultados das visitas nos relatórios confidenciais 
qUe- são enviãdos exclusivamente às aUtoridades detentoras, 
sem jamais publicá-tos, a não ser que o mesmo Governo deci
disse fazê-lo. Neste caso o CICV reserva-se o direito de divul
gar os relatórios dos seus delegados na sua integralidade. 

O principi() da confidencialidade, e a sua rigorosa obser
vância pelo CICV, é amplamente re-conhecido hoje por todos 
os Estados, ao que se deve que tantos deles tenham aceito 
e.co'Otinuem aceitando o ofereciirieiltO âos serviços desta Insti
tuição; em conseqüência a aceitação dtjs--ser\liços do CICV, 
mediante O seu direito de iniciativa extraconvencional, gera 
uina relação contratual e constitui um acordo bilateral, em 
cujo âmbito o CIVC cumpre com suas atividades de proteção 
e de assistência a favor: das vítimas; tratando de que se aceite 
e se implemente o máximo de regras e de princípios huma
nitários. · ~ 

O direito estat_u_tário_ de iniciativa do CICV, e as modali
dades do seu exercJcio, ampliam, então, a esfera de aplicação 
do direifo internacional humanitário às situações não fo~l
mente previstas pela h;tra dos tratados, e lhe permitem abran
ger a categorias· c\e_ vítimas que não _se .encontram, formal
mente, sob a proteção das suas disposições. 

O número de. E~tados que já admitiram, em seus respec
tivos territórios, o exercício dg direito de iniciativa do CICV, 
indica que, além de uma simples prática, trata-se já de um 
uso irilernacional admitido cop~.o tal pelos Estados. 

E a prática do CICV, n·este campo, corresponde, por 
outra parte, ·ao papel histórico que seinpre desempenhou no 
desenvolvimento do direito internacional humanitário, através 
da sua atuação que precedeu ao que _os Estados haveriam 
depois aceito, como. uiJ].a normativa convencional. 

OBSERVAÇÓESEINAlS . 
Ao finalizar esta exposição, parece então útil ressaltar 

que o direito internacional humanit<lrio representa uma nor
mativa internacio:qaJ da proteção da pessoa humana, que pos
sui as suas prQprias bases jurídicas, os seus próprios âmbitos 
de aplicabilidade, assim como a sua própria estruturà de con
trole e de sanções. 

Trata-se, desde o nosso ponto de vista, de um sistema 
necesSári_o para que, nas situaç-ões--de emergência que consti~ 
tuem os conflitos .armados e a violência análoga, nunca se 
esgotem as possibilidades do amparo jurídico, e subsista um 
sistema especificarriente adequádo às necessidades de prote
ção de seres humanos, muitas vezes em busca de mera sobre
vivência. 

Trata-se, finalmente, de uma normativa internacional, 
·de aplicabilidade-específica, que é complementaria de to~_o 
o sistema das normas- internacionais da proteção da pessoa 
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humana, entre elas, as do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos e as do Direito Internacional dos Refugiados. 

Apesar. da proibição formal do recurso à força da Carta 
das Nações Unidas, a comunidade internacional continua 
constantemente afetada por conflitos que produzem, cada vez, 
novas situações de violência, e que ameaçam sempre ou novas 
categorias de seres humanos. Ninguém pode estar interessado 
em que, a força empregada ilicitamente, o seja, também, 
às cegas, e à margem de toda regra ou de todo controle. 

A finalidade primordial do direito interi13cional huma
nitário é tentar- fazer ouvír a voz da razão em situações em 
que as armas escurecem o discernimento dos homens, lem
brando-lhes de que um ser humano, inclusive inimigo, conti
nua sendo uma pessoa digna de respeito e de proteção. E 
a Cruz Vermelha tem a missão essencial de contribuir, junto 
a todos os que atuam ao seu lado, a esse esforço moralmente 
imprescindível que nos impõe, a cada um, a consciência uni
versal da humanidade. 

Durante o discursv do Sr. Marco MacieZ, o ST. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocUJiOdiipelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Com a palavra 
o nobre Senador Epitácio Cafeteira. -

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (MA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há muito, tenho dito aos companheiros do 
Senado, companheiros de política que, por detrás do movi
mento parlamentarista, existe algo de inconfessável. Isso por
que uma das coisas que o parlamentarismo espera conseguir 
é o regime unicameral, o fim do Senado Federal. 

Outro ponto, também, perseguido pelos parlamentaristas 
é o voto distrital, começando pelo voto distrital misto, para 
depois termos o voto distrital puro. 

Hoje, O Estado de S. Paulo publica um artigo do ex-Chan
celer Roberto de Abreu Sodré, quantificando, num mapa, 
o quadro do número ideal de Deputados de cada unidade 
da Federação. . 

Então, eu diria que o movimento parlamentarista, ·cuja 
base é São Paulo, quer um lugar de mais destaque na Fede
ração Brasileira. Não gostam do Senado por quê? Porque 
o último Presidente paulista do Senado foi o nobre Senador 
Áureo de Moura Andrade nos idos de 1964. De lá para cá, 
têm ocupado a Presidência desta Casa um sem-número de 
Senadores de estados pequenos, do Norte, Nordeste e Centro
Oeste. Enfim, esta Casa tem trabalhado como a reunião da 
Federação dos Estados d.o Brasil. 

Quero, hoje, Sr. Presidente, fazer este meu alerta: mos
trar que o desejo paulista começa agora com a~aça. Diz 
o ex-Ministro Abreu Sodré, quando se refere a atual Consti
tuição: "A farsa federativa", em relação aos Estados mais 
populosos, ou seja, o Dr. Abreu Sodré chama a Constituição 
de farsa federativa. Fico indignado, como qualquer brasileiro, 

·porque constituinte não fui~ estava no Governo do Estado 
do Maranhão na época -da feitura da Constituição. Mas o 
resto do artigo do Dr. Abreu Sodré segue a mesma linha. 
Ele, inclusive, nos ameaça com uma guerra de secessão: os 
Estados do Sul que, se sentindo mal representado no Con
gresso Nacional, tenderiam a se separar. 

Ora, sabemos, Sr. Presidente, que este País cresceu nas 
regiões eleitas pelo próprio Poder Central: Até hoje, as gran
des despesas da União são feitas por desejo e arbítrio do 
Qoverno Federal. O Governo Fede~!ll q~~ f~r a Ponte Rio-

Niterói, e ela foi feita, sem interessar o seu custo. O Governo 
Federal quis fazer Brasfiia; e ela foi construída, sem que nin
guém contestasse. 

Falava-se, há pouco; se não me engano, na quinta ou 
sexta-feira passada, sobre o custo do desvio do rio São Fran
cisCo para atender à região Nordeste constantemente punida 
pela seca. O custo desse projeto, segundo os oradores que 
falaram aqui, é igual ao do metrô de Brasília. O metró de 
Brasília, eu diria, é uma necessidade. Talvez, não para hoje, 
mas para amanhã. Mas a solução da seca do Nordeste não 
é um problema nem para hoje nem para -amanhã, é para· 
ontem, é p~ra anteontem, é para muitos anos atrás. Mas, 
nesta ocasião, ninguém trata de solucioná-lo. 

Então, São Paulo cresceu· e desenvolveu-se às custas desse 
apadrinhamento da União. A energia elétrica chegou a São 
Paulo antes de se pensar que ela chegaria ao Nordeste. São 
Paulo teve gás antes do resto do Brasil; teve ferrovia quando, 
hoje, em muitos estados, não ternos ferrovias. Enfim, teve 
todos os meios de desenvolver-se. 

Quem escolheu, por exemplo, manter as usinas_siderúr
gicas foi o Governo. Escolheu Volta Redonda para estabelecer 
uma usina siderúrgica e assim o fez; a mesma--cOisa fez com 
Tubarão. Estamos exportando, pelo Porto do Maranhão, a 
produção de minério de Carajás~ Um minério com teor muito 
mais elevado do que o consumido aqui, no centro __ do País. 
Estamos exportando o melhof minélio e consumindo o pior. 
Entretanto, ninguém se sensibiliza com isso. O import~nte 
é que haja lugar para mão-de-obra no centro e no sul do 
País. Se há oportunidade de emprego em São Paulo, no Rio 
de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, é claro 
que o nordestino sai em busca dela para poder manter sua 
família. Até porque os impostos são pagos em todo o Brasil 
e como a maioria de,tes é carreada para o centro-sul, o homem 
sai atrás do imposto qu~ê ele pagou, do hospital para se tratar, 
do colégio para seu filho estudar, ganhar cultura e amanhã 
ser gente. 

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

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com muito prazer, 
nobre Senador Marco .Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador, V. Ex~ traz, hoje, 
à Casa uma questão que, a meu ver, tende a dominar o debate 
político nacional. V. Ex~ se refere à questão do plebiscito 
que se realizará no próximo dia 21 de abril e que tem quase 
que acoplada a essa discussão a questão de uma reforma políti
ca, envolvendo os seus dois subsistemas: o sistema político 
como um todo e, de modo especial, os subsistemas partidário 
e eleitoral. As palavras de V. EX' são marcadas, sobretudo, 
pela oportunidade. Devemos_ fazer preceder à qualquer deci
são sobre sistema de governo uma reforma eleitoral e parti
dária.-COnsidero que o plebiscito- a meu ver, desnecessa~ 
riamente antecipado - ficará, seja qual for o seu desfecho, 
sem a adequada eficácia se não definirmos, friso mais uma 
vez, a questão da reforma eleitoral e partidária em nosso 
País. Está na hora de nos debruçarmos sobre essa questão, 
ou seja, de fazermos uma reforma partidária que melhor estru
ture os Partidos políticos no País, que acabe com as chamadas 
"legendas de aluguel'', que lhes estabeleça meios de melhor 
funcionamento, dando-lhes, inclusive, vida permanente, e não 
só nos chamados períodos_ eleitorais; ao lado disso, que se 
adotem algumas providências com relação à reforma da legis
_lação eleitoral. Estamos verifiCando que ·não adianta disco-
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tirmos sistema de governo se não realizarmos antes as mudan
ças que a sociedade está reclamando no sistema político e, 
de modo especial~ nos subsistemas eleitoral e partidário. V. 
EX' traz uma contribuição ao debate do tema quando mostra 
que muito do que se discute hoje é uma tentativa de se adotar 
em nossa Pátria o voto distrital puro. Concordo com V. Ex• 
quando condena esse tipo de voto no País. O voto distrital 
puro num país como o nosso, a meu -ver, não ofereceria bons 
resultados. O que pode ser tentado no País - e há pouco 
o Senador Bello Parga, seu colega de representação, discorria 
apropriadamente sobre o assunto- é, talvez, um sistema mis
to, ou seja, associando o voto por círculos, por distritos, a 
uma representação estadual, até para que o Congresso Nacio
nal fosse composto por representantes que não tivessem ape
nas um compromisso estritamente coiri seus círculos eleitorais, 
com os seus distritos eleitorais, -mas que fóSSetD. também capa
zes de ver algo que os extrapolassem, que não se circuns
crevesse exclusivamente ao território da sua eleição, para que 
pudeSsem ter uma visão maior do País, de uma Nação de 
espaço territorial tão agigantado, a ponto de o Papa João 
Paulo II, em visita ao Brasil, dizer que "o Brasil era um 
continente dentro de um continente". Então, não podemos 
ficar no voto distrital puro, nessas reformas eleitorais - se 
é que não devemos ficar com o sistema proporciO:ilã.l puro, 
com o qual concordo -, também não podemos cair no outro 
extremo, que seria o voto proporcional puro, o voto distrital 
puro. Talvez a solução seja - aliás, como fez com muito 
êxito, entre outros pafses, ã- Alemanha - adotarmos uma 
fórmula mista, que concilie o voto dos círculos eleitorais, dos 
distritos, com a existência do voto em listas, ou seja, do voto 
que seja maís do que o meramente distrital. Folgo em ver 
V. E~ discutindo esses temas. V. Ex• está preocupado, assim 
como eu, com a proximidade desse plebiscito, que corre o 
risco de ser feito sem que haja um amplo debate, sem que 
a sociedade brasileira saiba exatamente como expender o seu 
voto, como manifestar a- sua opinião. No Brasil, não temos 
o hábito das chamadas "democracias participativas" ou "de
mocracias semidiretas"; sempre elegemos representantes; não 
.existe uma tradição de escolha e opção de temas, de proble· 
mas, de assuntos. Nunca realizamos, a bem da verdade, um 
verdadeiro plebiscito no País. Em toda a história republicana 
nunca houve nenhum plebiscito no País, a nãO sei- um réferen
dum em 1%3. Mas refereodum é diferente de plebiscito. Refe
rendum é o direito queLem o povo de se manifestar em função 
de uma providência legislativa. No caso, o que acontecerá 
em 21 de abril de 1993, será bem diferente do referendum 
que ocorreu em 1963. O povo vai ser chamado a se manifestar 
sobre algo que ainda não- foi objeto de manifestação do Con
gresso Nacional. Portanto, acredito ser fundamental que co
mecemos a debater essa questão, não somente no Legislativo, 
o se conscientize das opções q1:1e vai fazer, não somente com 
relação à forma - monarquia parlamentar ou república--, 
mas também com relação ao sistema de governo - presiden
cialismo ou parlamentarismo~- Por isso, quero cumprimentar 
V. EX' e dizer qUe, passadas''as eleições muniCipãiS e Pratica
mente encerrado. o processo de afastamento do Presidente 
da República, urge que essa ·questão do plebiscito venha a 
dominar o debate político, para que o povo, ao ser convocado 
a exercitar o seu direito de voto~-o faça com pleno conheci

_mento de causa. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. EX' 
pelo aparte, nobre Senador Marco Maciel. 

Embora este meu pronunciamento_ se devesse muito mais 
a mostrar o que está por detrás do movimento, sem entrar 
no movimento em si, chamado à colação por V. Ex~ no que 
tange ao plebiscito, devo dizer, primeiro, que talvez seja um 
divisor de águas, talvez seja até uma maneira de nos agrupar
mos dentro de alguma coisa que possa nos dividir em termos 
de opinião política. Hoje sabemos- que os programas e os 
estatutos dos Partidos políticos que aí estão são semelhantes, 
são feitos apenas para garantir o iegistro em decorrência de 
exigência legal. Ninguém entra para um partido depois de 
ler atentamente o seu programa ou seu estatuto; entra porque 
é mais conveniente fazer parte deste ou daquele partido. Por 
issõ, temos partidos que não expressam coisa alguma. Talvez 
a partir desse plebiscito tenhamos os parlamentaristas de um 
lado e os presidencialistas do outro. Encontraríamos, pelo 
menos, uma forma de nos definiri:itOs ideologicamente sobre 
o sistema de governo. 

Nobre Senador, o distrito é a negação de um trabalho 
em benefício deste País. Diria que é transformar a represen
tação federal em uma espécie de Câmara de Vereadores Fede
rais - isso, no bom sentido. O vereador é aquele cidadão 
que trabalha pelo seu bairro, tem obrigação para com aquela 
pequena comunidade que representa; e,-às vezes, ele faz so
brepor o interesse do seu bairro ao interesse da cidade. 

Se tivennos a mesma coisa aqui no Congresso~ se cada 
Deputado tiver obrigação apenas com o distrito que o elegeu, 
o País vai para o brejo: ninguém vãi"-eStar interessado nos 
grandes problemas nacionais. Isso porque normalmente o polí
tico jà chega aqui olhando para a próxima eleição. Se rião 
cuidar dos assuntos relativos ao_ seu distrito, certamente ele 
não voltará na legislatura seguinte. 

Logo, tudo faz parte do que vamos discutir quando come
çannos a debater o presidencialismo e o parlamentarismo, 
quando começann~ a estabelecer as regras para tennos tem- · 
pos iguais - conforine- determina a Emenda ConstituciOiial 
_n<:> z~· teremos tempos iguais, nos meios de comunicação-, para 
falar com o povo, que vai dar a sua palavra final no dia 
do plebiscito-;__ para dizer a esse povo que, segundo o art. 
25 da Constituição, o parlamentarismo não pode ficar someilte 
no nível nacional. Ele tem que ir para o Estado também, 
onde o governo tem que ser entregue à assembléia legislativa. 
Ele tem que ir para ~ município, e lá o poder tem que ser 
entregue à Câmara de Vereadores. Por isso, quando se fala 
com os parlamentaristas, eles não querem discutir esse assunto 
e dizem que isso vai depender do que cada Estado resolver. 

Não é verdade! O art. 25 da Cons_tituição Federal é taxa
tivo. Aplicam-se os mesmos princípios, nas constituições esta
duais, da Constituiçáo Federal, e se esta for parlamentarista, 
a estadual tem que ser parlamentarista, a Lei Orgânica dos 
Municípios tem que ser parlamentarista. 

Mas, Sr. Presidente, feito um ligeiro parêntese nesse meu 
pronunciamento para registrar, com satisfação, o aparte do 
nobre Senador Marco Maciel, quero concluí-lo reclamando, 
como o iniciei. 

Gostaria de registrar o que disse o ex-Chanceler Abreu 
Sodré: 

"A primeira COnstituiçãO Republicana, de 1891, · 
estabeleceu a representação do Estado, na Câmara dos 
Deputados, em base proporcional à população (não 
aos eleitores), delegando à lei a determinação do núme
ro de deputados, embora fixas~ para cada província 
um mínimo de quatro deputados, o que também impor
tava em 'Luebra do sisteiiJ.a de proporcionalidade." 
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Ele segue por esse caminho, criticando todas as constitui
ções, especialmente as de 1934 e 1937, dizendo que nesta 
se agravou o 'ferimento ao princípio da representação propor
_ci9n:»\ 

É importante destacar outra coisa que disse o ex-chan
celer Abreu Sodré: 

"Desse sistema de representação resulta uma ino
minável ditadura da minoria sobre a maioria, do que 
decorre, ao nosso ver, ã raiz dos movimentos que visam 
à secessão do povo e do território brasileiro." 

Ele fala de maneira muito clara na seCessão. E repete 
mais adiante: -- - -

"A prevalecer a desigualdade de representação 
proporcional, estaremos acendendo o estopim final da 
secessão para os estados mais populosos." 

Então, quem fala em secessão agora, de fonna clara, 
é o ex-Chanceler Abreu Sodré. E segundo o quadro publicado 
nos jornais, se houvesse a correção desejada pelo Dr. Abreu 
Sodré, haveria a seguinte modificaçãp na-c~mara: São Paulo 
teria direito a mais 51 deputados - mantido o _total.de 50~ 
que lá está -, Minas Gerais a mais trêS; o Rio de Janeiro 
a mais três, a Bahia perderia dois deputados, o Rio Grande· 
do Sul ganharia mais três, o Paraná ganharia ritais um. Pernam-
buco, que é o Estado de V. Ex•, Senador Marco Maciel, 
perderia dois deputados; o Ceará perderia um. Até aí, e até 
chegarmos a Santa Catarina, ·que não ganharia e nem perderia 
nenhum deputado, vamos vendo que à proporção que vamos 
nos aproximando dos estados mais pobres, há a retirada de 
parlamentares, para atender a esse anseio do Dr. Abreu So
dré, que acredito não ser somente dele; esse apetite por mais 
lugares na Câmara dos Deputados tem sido uma constante 
nos pronunciamentos de paulistas e representantes do Sul. 
O Pará perderia dois,' o Maranhão perderia quatro, Goiâs 
perderia três, a Pru:~íba, um, o Espírito Santo, um, o ~iauí, 
um, o Rio Grande do Norte não perderia nem ganhana ne
nhum parlamentar, o Mato Grosso perderia um, o Mato Gros
so do Sul, três, Alagoas, três, o Amazonas, dois, o Dist~to 
Federal, três, Sergipe, três, Rondônia, quatro, o Tocantins, 
cinco, o Acre, seis, o Amapá, sete e Roraima também perderia 
sete. 

Como se viu e eu disse no começO, São Pauio ganhari~ 
51 deputados. São Paulo passaria a representar, na Câmara 
dos Deputados, 21,99%, mais de um quinto do poder de 
decisão. 

Estou falando a uma Casa onde há i&uãldade d-e repreSen-
tação para dizer aos Ses. Senadores que nãô falo apenas em 
nome do Maranhão, mas, tenho certeza, também em nome 
dos representantes de Estados que hoje são vítimas desse 
apetite por vagas na Câmara dos Deputados. 

Tenha certo o Dr. Abreu Sodré que São Paulo e o Sul 
do País não se levantarão numa secessão, até porque, por 
exemplo, a capital de São Paulo já é dirigida por uma nordes
tina. De repente, ele fala em nome do São Paulo Quatro
centáo. Mas o São Paulo atual tem um percentual de nordes
tinos que não pegarão em armas contra os seus irmãos que 
continuaram no Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EP!
TÁÓO CAFETEIRA EM SEU DISCURSO: 

O Estado de S. Paulo- 9-11-92 

A FEDERAÇÃO DOS MAiS OU MENOS IGUAIS 

Roberto de Abreu Sodré 

Os m_elos de comunicação têm noticl.ado a preocupação 
de algumas pessoas responsáveis pelo destino do País, a respei
to da possibilidade de ocorrerem movimentos separatistas no 
Brasil7 dizendo que a base dessa questão é econômica. Labo
ram, contudo, em lamentável equívoco, porque, embora possa 
haver um componente económico em ·eventual movimento 
separatista, é certo que tal movimento decorrerá principal
mente da farsa federativa em relação aos Estados mais populo
sos, exatamente das regiões Sul e Sudeste do País, que está 
sumamente agravada nas últimas décadas. 

Lembremos a aula de Sampaio Dória: '"Inferiorizar( ... ) 
os Estados mais populosos, para supervalorizar os de menor 
população, desigualando, na Câmara dos Deputados, brasi
leiros iguais perante a lei, é fazer da Federação um monstro, 
é semear a cizãnia entre brasileiros de uns contra os de outros 
Estados, quebrando uma das bas~s da u~idade nacional( .. )" 
(Direito Constitucional - 3' Edição, págs. 29-30). 

A verdade que todos tentam ignorar é que todas as Consti
tuições republicanas do Brasil feriram fundo o princípio que 
constitui a base do sistema federativo e que decorre da neces
sária e inafastáyel representação proporcional dos estados
da população ou dos eleitores- na Câmara dos Deputados. 

A maioria das Constituições brasileiras tem incorrido no 
erro crasso de estabelecer números máximo e mínimo de depu
tados para a representação dos Estados da Federação. A pri
meira Constituição da ,Repúbllcana, de 1891, estabeleceu a 
representação do Estado, na Câmara dos Deputados, em base 
proporcional a população (não aos eleitores), delegando à 
lei a determinação do número de deputados, embora fixasse 
para cada província um mínimo de quatro deputados, o que 
também importava e-m quebra do sistema de proporciona
lidade. 
_ A Federação brasileira, portanto, nasceu capenga, por
que natimorto o princípio básico da democracia federativa, 
que constitui o sustentáculo do sistema e é decorrência direta 
da -regra que ·estabelece que cada eleitor tem direito a um 
voto e que esse voto é o exercício do direito individual que 
a maioria das Constituições consagra: "Todos sáo iguais pe
rante a Lei." 

O mesmo princíPio de representativiâade foi mantido 
na Carta Constitucional de 1934, apesar da inovação da repre
SCD.Iãção dos profiSsionais, porénl, riaquela outorgada e~ 
1937, agravou-se o ferimento ao princípio da representação 
proporcional mediante a fixação de um número máximo de 
deputados para cada Estado da Federação. A restrição cons
tava do art. 48 do texto original dessa Carta e tinha o seguinte 
teor: "O número de deputados por Estado será proporcional 
à população e fixado por lei, não podendo ser superior a 
dez nem inferior a três por Estado." 

A Constituição Federal de 1946, embora mantendo um 
número mínimo de deputados federais para cada Estado da 
Federação, possibilitou em parte o princípio da proporcio
nalidade, delegando à lei a fixação do número de deputados. 

No Governo Samey, houve a convocação da Assembléia 
Nacional Constituinte, porém, de natureza congressual, ou 
seja, em que a representação do povo brasileiro estava feita 
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nos termos da Constituição então vigente. Sem dúvida que, 
já só por isso, o mínimo que se pode dizer é que a Constituição 
Federal de 1988 é vorazmente inconstitucional, até pelo sim~ 
ples fato de não ser resUltado de uma assembléia represen
tativa e proporcional aos eleitores ou à população brasileira. 

Como não podia deixar de se esperar, a Constituição 
Federal de 1988 mant_eve- tal e qual as Cartas Constitucionais 
editadas pelos governos militares - o critério de represen
tação desproporcional do povo_ e dos Estados brasileiros na 
Câmara Federal. 

Desse sistema de representação resulta uma inominável 
ditadura da minoria sobr.e a maioria, do que decorre, ao nosso 
ver, a raiz dos movimentos que visam à secessão do povo 
e do território brasileiros. ._ 

Empolga, agora, os dirigentes nacionàis, de um modo 
geral, a mudança do sistema de governo de presidencialista 
para o sistema parlamentarista. 

Não há dúvida que o sistema parlamentarista é hoje o 
mais avançado sistema de governo e aconselhável de ser utili~ 
zado na Nação brasileira. Porém, não se esse sistema fo~ 

implantado sem que o critério de rePresentação proporCional 
na Câmara dos Deputados, segundo as respectivas populações 
ou eleitores, seja restaurado por inteiro. A prevalecer a desi
gualdade de representação proporàonal, estaremos acenden
do _o estopim final da secessão, para os Estados mais populo
sos. Será inadmissível a ditadura da minoria, pela institucio
nalizaÇão da tutela federativa, por essa forma instaurada de 

··modo definitivo. 

o equih'brio federativO eStá representado, segundo o pro
fessor Sampaio Dória, no princípio: "O Senãdo representa 
a vontade dos Estados federados sem levar em conta o territó
rio, a população, a cultura de cada um deles". 

Nada meihor, para se ter umã idéiâ da desproporção 
da representação do povo brasileiro na Câmara dos Depu
tad9s, do que o exame do quadro ao lado, o que levará qual~' 
quer leitor à conclusão inarredável de que antes do parlamen
tarismo é preciso restaurar o princípio da representatividade 
popular - até mesmo como meio e modo de se manter ínte
gros o povo e o. território brasileiros. 

N• Eltitorn N• '•oporclonel N• blottntt Diftronça 

• Roberto de Abreu Sodré. advogado, rof Governado-r do 'Eat.ciG de Sio Paulo 
Min19tro das Relaç6es Exteriores. 

+ 
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O SR.PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A. Presidência 
solicita aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes 
que se dirijam ao Plenário,-·porqu-e apôs- o'prõxlmo oraâor 
passaremos- à -ordem do Dia. - -

CoD.cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira~ 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr: Presidente, 
Srs. Senadores, as considerações expendidas pelos nobres Se~ 
nadares Marco Maciel e Epitácio Cafeteira: são sobejas provas 
de uma preocupação latente e imediata da discussão da refor
ma eleitoral nesta Casa, que somente não -tem sido aprofun
dada, provavelmente, pela excepcionalidade de uma outra 
circunstância política que está absorvendo o trabalho do Sena
do Federal. Trata desse assunto o meu pronunciamento de 
hoje, Sr. Presidente. Exatamente para alertar e deixar, talvez, 
estender um asfalto nessa trilha, torna-se necessário um deba
te, para que não sejamos apanhados de surpresa e ajamos 
com afogadilho antes de estudar a matéria mais d_e_tidamen~e. 

A Câmara dos Deputados instalou, no dia 24 de outubro 
último, uma comissão especial, designada por seu Presidente, 
Ibsen Pinheiro, para examinar e propor nova legislãção deito~ 
rale partidária. A comissão-já tem reuníd_as todas as propostas 
em curso na Câmara, incluindo 5 propOstas de emenda consti
tucional para a instituição do sistema distrital de votação. 

O tema vem nos preoCuparido SObreffiodo noS últimos 
tempos, desde qu~ se permitiU a cfraiiâa do entra-e-sai nos 
partidos, o que tem desmoralizado tanto nossas instituições. 

A verdade é que as nossas instituições estão doentes, 
todas elas, mas as instituições político-partidárias precisam 
ser tratadas antes de tudo, pois nossa democracia é uma demo
cracia pelos partidos políticos, e a causa primeira- de suas 
doenças - o câncer de nossas instituições- - está na base do 
ordenamento jurídico, na essência da Norma. É preciso, Sr. 
Presidente, Srs. Senaàeie5-, ir fundo ao exame dessa esséncia 
se quisermos fazer uma reforma verdadeira para tentar sanar 
o grande mal. _ 

O Senado Federal precisa tratar do tema, e gOstaria de 
ver nomeada, nesta Casa, uma comissão m1Stãpáfãe5sé fim. 

Sr. Presidente, escrevi, há poucostlias, um pequeno arti
go e peço permissão para lê-lo como parte integrante do meu 
discurso de hoje, pois gira em torno da ma:gna questão a 
ser enfrentada por nós, se quisermos_ Jazer a reforma a ser 
aplicada antes das próximaS eleições. O artigo se intitula "O _ 
Câncer de nossas Instituições Políticas", que passo a lê-lo: 

H Não me lembro_ de outra leitura que eu tenha 
feito ultimamente que tenha me impressionado tanto 
quanto um artigo com o título que sobrepus ao que 
escrevo. Talvez pera impoitância· dO fato de ser eu 
boje Senador da República -Um Construtor de Nor
mas Jurídico-Iinstitucionais. Abriu-me o artigo os olhos 
para a neCessidade inarredável de estudar a fundo o 
mícleo, pelo menos, da obra do_ mestre dos mestres, 
Miguel Reale - o pai. Herrera Figuerôa, reitár da 
UniverSidade John Kennedy, saudou-o no Congresso 
de jus-filósofos reunido em BrasíJia, em 1972, como 
"Sol que nos ilumina â iiós outros aqui nesta planície". 
A "planície" eram os outros filósofos de todo o mundo 
ali reunidos. Muitos são os que abraçaram o "tridimen
sionalismo concreto" de Reale, depois de ter meditado 
sobre sua obra. Entre outros, os grandes Luigi Bago
line, da Itália; Recaséns Siches, hispano-mexic~no; 
Carlos Cóccio, hispano-argentino, e até Hans KeiSen, 

no fim de sua vida. Citei apenas estrelas de primeira 
grandeza. 

Para Miguel Reale,_o Direito, as InStituições, as 
normas (Constituição-, leis, resoluções, medidas provi
sórias, decretos etc.) são "objetos" das ciências jurídi
cas e políticas. E como tais, esses objetos "têm" uma 
••natureza", "essência" ou "estrutura" expressa por 
uma definição: a norma "é" (não pode deixar de ser) 
uina síntese de fatos e valores. E, prossegue o artigo 
que li: "Portanto, toda norma constitucional, legal ou 
estatutária, tem que ser uma síntese que-expre:~,-se deter
minados fatos e valores-fins. visados por determinada 
instituição. Montesquieu já nos alertava em seu O Espí
rito das Leis que "somente por acaso· uma Constituição 
de um país pode servir a outro.,. 

Portanto "se a norma constitucional, legal ou esta
tutária não for .. síntese de fatos e valores" históriCos
sociais, mas a "expressão cerebrinã" de um teóriêo, 
imposta a um povo para ser experimentada a posteriori, 
será um "ser" ou um "objeto" teratológico "monstruo
so, "ferido na intimidade de sua essência". Esse "ser'' 
revoltar-ge-á contra si mesmo e se negará a continuar 
existindo. Passará a ser fonte de crises e a forçar a 
busca de novas soluções normativas. E isto necessa
riamente acontecerá. 

E o pior aconteCerá quando as normas são feitas 
para servir a Desvalores, proteger privilégios, quando 
são injustas, quando desservem ao Bem Comum. 

Está claro como a luz dp sol, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, _que Instituições estatais, financeiras, 
políticas, sociais, cujas leis e estatutos são feitos para 
privilegiar interesses de um_ pequeno grupo contra o 
Bem Comum-dã. maioria âo povo, são necessariamente 
monstruosas e geram crises sobre crises até que um_ 
estadista se dê conta de que é chegada a hora de destruii· 
o monstro para que seja possível construir um ordena
mento jurídico adequado aos nossos fatos e aos nossos 
valores. 

O que serve à Inglaterra, â toda Europa ou aos 
Estados Unidos não serv&para nós. · 

Analisando o nos~o Sistema Fii\inceiro, nosso Sis
tema Político-Partidárioe."tudo o inais, de repente, à 
luz das lentes fornecidas por mestre Reale, vejo que
é bem mais complexa do que parece a missão do legisla
dor, do construtor de normas. Cada norma precisa ser 
elaborada com a seriedade de um sociólogo (fatos), 
de um axi6logo (valores), e de um político (norma 
a ser feita). 

Nossas instituições estão de fato doentes, "feridas 
na intimidade de sua essência." 

É -preciso estudar os fatos -nossos fatos -, per
quirir- os valores, com vistas ao bem comum, e não 
no de meia dúzia de privilegiados, para poder construir 
uma obra normativa, digna de nossa Pátria sofrida. 

O díscurso em tomo dos valores "democracia", 
"igualdade", .. liberdade" etc ... tem que corresponder 
à realidade da ação do hoqtem público, do legislador 
e do Governo. 

Para mim, a primeira obra a ser reconstruída é t 
a dos Partidos Políticos~ já que 'a Democracia, neces- 1 

sári3. e iricontestaVelmente, requer Um Estado de Parti
dos", como nos dizia H. Kelsen. 
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Isto que aí está é o caos, a ingovemabilidade. A 
muito custo, consegue-se uma maioria ocasional para 
governar ... '' 

O Sr. MIU'co Maciel- V. Ex~ me concede um brevíssimo 
aparte? 

O SR- PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer. 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador Pedro Teixeira, 
gostaria de, em rápidas palavras, dizer que concordo -com 
a assertiva de V. Ex~ quando afirma que a reforma política 
brasileira deverá conieçar pela reforma doi partidos. Há cerca 
de dez anos, esteve aqui e fez Uma excelente palestra, na 
Universidade de Brasflia, o Professor Maurice Duverger. Ele 
que é autor de uma obra séria sobre a quest~o dos partidoS 
políticos, intitulada ~Partidos Políticos'. E. obra clássica como 
lembra aqui com propriedade o ex-Ministro e Senador Jarbas 
Passarinho. Maurice Duverger disse, com toda clareza, no 
início de sua palestra na UnB, que o Brasil tinha tudo para 
ser uma grande democracia, mas só o seria quando tivesse 
verdadeiros partidos políticos. Não me esqueço dessa sua afir
mação e acho que infelizmente continua atual; ou seja, precisa
mos ter mais do que consciência, a certeza de que é-funda
mental nessa hora conseguirmos dar ao País u_m _-ve-rdadeiro 
estatuto partidário e que, a partir daí, consigamos construir 
verdadeiros partidos políticos rio Brasil. Daí por que disse, 
ainda há pouco, em aparte ao Senador Epitácio Cafeteira, 
e insistido que devemos Piscutir essa questão antes tnesm:o 
de realizarmos o plebiscito para definir o sistema -de governo. 
Diria que considero o problema de sistema de governo menos 
relevante que a questão do Estado partidário brasileiro. Aliãs,, 
essa minha afirmã.ção se apóia em muitos tratadistas pens·a
dores, como mais recentemente Miguel Reale. Mas apóia-se 
também numa afirmação que há quase 70 anos fez Alberto 
Torres quando disse, com muita propriedade, conhecer bons 
sistemas de governo, quer parlamentarista quer presidencia
lista, funcionando muito bem em diferentes países do mundo. 

E acrescentava o Alberto Torres: 'A crise brasileira não 
está no sistema de governo.' É isso o que penso. Erttão, antes 
de pensarmos em discutir sistema de governo - que; a- meu 
ver, não é o problema mais agudo em nosso País --devf3iri6s, 
isso sim, ·cravar nossos olhos na discussão dessa _questão polí
tica mais geral e, mais especificamente;nessa questão de parti
dos políticos em nosso País, porque neles está a base d_a repre
sentação. Se não temos bons partidos, a democracia represen
tativa estará, certamente, sempre comprometida. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Agradeço o aparte do nobre 
Senador Marco Maciel, que vem ao encontro, exatamente, 
do que estamos procurando sustentar aqui. Ainda ~não li a 
conferência do Professor Maurice Duverger, proft!orida na 
UNB, mas é, sem dúvida, uma das fontes a recorrermos nesse 
estudo que estamos propondo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, falava eu que isso que 
a( está - sem neiibuma crítica mais contundente, é como 
uma análise, talvez a veemência com que eu fale seja mais 
própria da minha personalidade, mas o meu objetivo é a con
tribuição que quero trazer com moderação --é o caos, a 
ingovernabilidade. A muito custo, dizia, cOnsegue-se uma 
maio-na ocasional para gov-ernar, com base em UJJla penosa 
"costura" política..:.....:. e sei que V.Ex• é um mestre, sem dúvida 
- mas basta uma pequena nuvem para desfazer o que foi 
"costurado". 

É. preciso "instituçionalizar" os partidos, porque, sem 
uma ordem normativa adequada aos fatos e vatlbres-fins busca
dos, desejados pelo povo e não por uma elite, nãO haverá 
_s.olução. As crise_s se avolumÇtrão até que o Pa(s n~o aguente 
mais, então será o dilúvio que está mais perto- do: que- possa 
parecer se nós, os representantes do povo, não nos unirmos 
com uma decisão política séria de tratar de furar os tumores 
cancerosos das instituições viciadas, _a_ serviço de privilégios 
que não podem continuar a existir. 

Para concluir, confesso que me senti até humilhado com 
a lição que nos deram os Estados Unidos com seu prOcesso 
eleitoral. Primeiro, a grande luta, a grande batalha foi a esco
lha preliminar do postulante na área interna dos partidos. 
Depois veio a segunda etapa, ou seja, a eleição do colégio 
eleitoral. Tão garantida é lá a fidelidade partidária que, eleito 
o ·colégio, já se sabe, com anteceóência, como votarão os 
delegados dos partidos. Os candidatos que elegeram menos 
delegados já cumprimentam o vitorioso sem pensar, sequer, 
na possibilidade de conchavas, do entra-e-sai da ciranda da 
infidelidade partidária; e -isso já dura duzentos arios. 

Por isSO, desta tribuna, suplico aos ilustres Senadores 
da República, que têm projetas separados de reforma eleitoral 
e do nosso sistema partidário, que se unam para pensar na 
pOssibilidade de se constituir uma Cóinissão mista pa~a tentar
mos uma reforma substancial e definitiva de nOssas instituições 
político-partidárias. 

Quero continuar tratando do tema em outras vindas a 
essa tribuna, mas hoje saio, na verdade, enriquecido pelo 
aparte recebido. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) . 

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr. 
Magno Bacelar deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo fir _ Epitácio Cafoteita. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo_ 
a palavra ao nobre Senador FrancisCo-Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMB.ERG (PFL -SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do_ orador_.) - Sr. 
P:residente, Srs. Senadores, confesso que de vez em quando 
sou levado a trazer a esta Casei" temas que não são os do' 
momento, ou seja, aqueles que nos preocupam mais. Mas 
tenho a certeza de que eles constituem uma preocupação muito u 

grand~ para o povo brasileiro. 
Assistimos nesta tarde a um pronunciamento magníficO 

do Senador Marco Maciel, sob~e sua participação em recente 
seminário. Ouvimos-o Senador Epitácio Cafeteira falar, em 
nome do restante do Brasil, que não concorda com a postura 
do ex-Chanceler Abreu Sodré, quando pretende transferir 
para o seu Estado, São Paulo, o centro das decisões nacionais. -
Engrandeceu, também, esta tarde o Senador Pedro Teixeira,
quando discutia as teorias filosóficó-jtirídicas de" Kelsen e do~" 
brasileiríssimo Miguel Reale, quando nos traz, dentro daquela -
teoria tridimensional do Direito - do fato, valor e norma; 
-a sua proposta para que se faça:, obedecendo a esse; critério "' 
- talvez exatamente nesta mesma escala - uma reforma 
política no Brasil. _ --

Sr. Presidente e Srs. S~nadores, nenhUm desses temas 
me trouxe esta tarde à tribuna desta Casa._ Vim i:hes falar 
de um tema sobre o qual me ocupei, ao longo da· nilnha 
passagem pela Câmara dos Deputados, e que algumas vezes 
me trouxe à tribuna desta Casa, porque ele tem siQo. fruto 
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das minhas preocupações, das minhas elocubraçõe·s~ da minha 
temeridade ante o Brasil que cresce desordenadamente, que 
distribuiu mal a sua renda e não tem um projeto de uma 
política demográfica de redistribuição populacíonal em seu 
espaço territorial, e nem sequer procura trazer para as famílias 
o conhecimento de uma paternidade responsável. 

O Sr. Marco Madel- Permite V~ Ex~ um aparte, nobre 
Senador Francisco Rollemberg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEIVIBERG- Com muita-hon-
ra. 

O Sr. Marco Maciel - A honra é toda minha .. Eu iria 
mais além. Acredito, até, que falta ao País um Projeto de 
Brasil, quer dizer, um projeto de desenvolvimento. Não falta 
apenas uma política demográfica, uma política de distribuição 
da população. Muito mais do que isso, falta ao Brasil, infeliz
mente, neste fim de século, fim de milênio, um piojeto nacio
nal de desenvolvimento. Isso já vem sendo reclamado há déca
das e décadas, e ainda não conseguimos sequer formulá-lo 
em suas linhas mais gerais. No máximo, o_ que- temos conse
guido é fazer alguns projetes para um qüinqüênio, um qUadriê
nio, e não m·aiS do que isso. Concordando com a manifestação 
de V._ Ex•, quando chama a atenção para a questão popula
cional brasileira, eu gostaria de dizer que essas _questões são 
políticas e, portanto, deveriam ser discutidas_ e enfrentadas 
nas duas Casas do Congresso Nacional -Câmara dos Depu
tados e Senado Federal. Quem sabe se-não poderíamos retirar 
um pouco do nosso tempo, do tempo da nossa Casa, e tentar
mos - enquanto in_stitUição política, enqu-aTiio p-Oder reP.re
sentativo - construir alguma coisa nesse sc~_ntido, ou seja, 
uma política que tiVesse um período mais dilatado do tempo, 
do que uma mera duração de um mandato presidencial. Acre
dito que é possível, e é fundamental que seja feito em nosso 
País, sob pena de continuarmos oscilando em função de gover
lando a execução de políticas e propostas em função de chefes 
de Estado e, muitas vezes, de programas que não duram dois
ou três anos. . ~----

o SR. FRANCíSCU RõLLEIVIBERG~~ Agradeço ao 
eminente senador Marco Maciel, pelo seu aparte. 

Quero lembrar que, quando Deputado, em uma reunião 
do Parlamento latino-americano, tive a oportunidade de apre
sentar, depois do Plenário da Câmara naquela Casa, um pro
jeto de política demográfica para o Brasil e ousei até esboçar 
um projeto de política demográfica para a América -Latina. 
Devo dizer que esse trabalho foi aprovado na reunião do 
Parlamento Latino-Americano. Por incrívél que Pareça, as 
reações mais contundentes, mais ardorosas contra o meu pro~ 
jeto-Vietam dos representanteS do Brasil, tendO acolhida total 
e absoluta por-parte dos representantes dos outros países Que 
compõem o Parlamento La,t.ino-;Ahlericano. Esse meu traba
lho mereceu ser publicado nos idiomas daqueles parlamen
tares que tomavam parte naquele conclave, já que era uma 
reunião do Parlamento Latino-Americano ·e Europeu., Mas 
a coisa morreu ali. Eu, de quando em vez, talvez por saudade, 
talvez por preocupação, mas porque tenho pensádo muitO 
no ·assunto, tenho voltado à tona, etnbora eu "Sãiba que venho, 
como se diz. malhando num ferro extremamente frio, difícil 
de ser moldado com as pancadas na bigorna que tenho usado 
para fazer um pouco de barulho e ativar o tema. 

Mas, Sr. Senador, -as -cODvulsões estão aí- os menores 
abandonados nas ruas,_ os arrastões -;fatos _que fizerain coiri · 
que eu,aqui viesse, nesta tarde de discurs~s tão bonitos, que 

calaram tão fundo em nosso espírito, falar de um tema de 
certa forma singelo, J!l3S crucial e de importância capital para 
a paz e a tranqüilidade social em nosso País. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, em todo o curso de minha 
~tiVidade parlamentar venho expressando a necessidade impe
nosa de adotarmos uma política demográfica em nosso País. 
Já nos idos de 1974, na Câmara dos Deputados, quando aban~ 
danávamos o chamado "milagre económico", propus uma 
política de crescimento populacional. 

Os recentes acontecimentos de tão dramático cunho so
cial, como ocorreu na Febem em São Paulo, ou os denomi
nados "arrastões" no Rio de Janeiro e em Londrina nos proje
t~ram imagens e depoimentos chocantes. Muitos jovens, justi
ficando seus comportamentos, afirmavam nas entrevistas: "ou 
roubo e mato. correndo risco de vida, ou morro de fome". 
Essas afirmativas de jovens abandonados, provavelmente in
desejados pelos pais, estão aí a reforçar a necessidade Qe 
enfrentarmos a questão que evidentemente admite _váriôs ân
gulos de análise, permitindo mais de uma leitura desses fatos, 
mas que fatalmente engloba a necessidade de controle demo
gráfico. 

Preocupo-me, portanto, em lembrar que a realidade já 
me coagia a colocar, no Senado, na sessão de 6-9-91: "Mesmo 
no período em que havia um cresciõ:iento acelerado de popula
ção, o Brasil foi o único grande país, entre os subd_esenvol
vidos, a ter por princípio constitucional uma política de incen
tivo ao crescimento de'mográfico. A Constituição de 1934 foi 
a primeira a atribuir ao Estado a incumbência de "socorrer 
as famílias de prole numerosa, referendada depois pela Consti
tuição de 1937, a do Estado Novo. Um decreto-lei de 1941, 
copiado por Getúlio Vargas. da Itália de 1930. obrigava os 
solteiros de ambos os sexos, maiores de 25 anoS~ a pagar 
ut,n adicional de 10% sobre o Imposto de Rend~. A Consti
tuição de 1946 também assinalou no art. 164: "A lei instituirá 
o amparo às famílias de prole numerosa". 

Permita-me repetir, Sr. Presidente, que desde 1974 venho 
advogando a necessidade de se implementar um plano educa
cional contra essa verdadeira explosão demográfica a que assis~ 
timos. Cõmo esse plano a longo prazo não foi sequer estudado, 
muito. menos efetuado, colhemos hoje os resultados dessa 
inaçáo, dessa apatia que se reflete drasticamente _em nossa 
realidade social. 

Ê necessário que ensinemos-:nósso- povó ~ _ preveÕir-se 
contra, a geração de crianças que se constituirão em vidas 
ou em números populaciOJ?.ais exorbitantes acima das nossas 
condições infra-estruturais das possibilidades da Nação. O 
que se faz necessário é uma política demográfica que saia 
do papel e que trabalhe com a educação. 

A explosão demográfi_ca de países subdesenvolvidos foi 
tema, como não poderia deixar de sê-lo, da própria confe
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desen
volvimento, de que fomos orgulhosamente sede. Cabe-nos 
distinguir perfeitamente os dois enfoqu.es que foram dados 
à questão nessa conferência. Por um'Iado, a explosão demo
gráfica pode ser vista comó urna perturbação ecológica, consi
derando que o planeta seja uma unidade espacial fixa, que 
será super-habitada em pouco tempo, o que provocará a degra
dação geral do ambiente. Por outro lado, a própria explosão 
demográfica e os métodos utilizados para contê~ la devem ser 
ecologicamente analisados. de forma que o homem, com seus 
planos políticos, não corytribua para q dC:SequUíbrio ambiental, 
àó tentar precaver-se cOntra uma eclosão. Se pretendermos 
equilibrar. o ambiente respeitando a vida vegetal e a de animais 
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irracionais, como vamos aplicar métodos que dizem respeito 
à vida de um animal racional - de um ser humano? 

Frontalmente atuantes contra os direítos humanos, carac
terizain-se as denominações do PCC- Population Crisis Com
mittee-, que condena a superpopulação da China e da Índia 
e propõe, na prática, o exterrriínio de um bilhão e quinhentos 
milhões de chineses e indianos. Em face disso, senhores, o 
primeiro argumento a ser levantado é a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem. 

Diz o art. I: 

"Todos os homens nascem livres e igUaiS éri-digni
dade e direitos. São dotados de razão e consciência 
e devem agir em relação uns aos outros com espírito 
de fraternidade." 

Enquanto isso, essa determinação _do PCC citada aqui 
afronta já o espírúO-__ de fraternidade constante do_ primeiro 
artigo da Declaração Universal dos Di"reitos do Homem. Além 
disso, o art. II aborda a questão do respeito à soberania nacio:. 
nal, soberania essa que o PCC vem desconhecendo. 

O art. II diz: 

"Todo homem tem capacidade para gozar os direi
tos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração sem 
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua, religiãO, opinião política, ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nasdinento, ou 
qualquer outra condição. 

Não será também feita nenhuma distinção fundada 
na condição política, jurídica ou internacional do país 
ou território a que pertença uma pessoa, que -se trate 
de um território independente, sob tutela, sem governo 
próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania." 

O art. XXX e final diz: 

"Nenhuma disposição da presente Declaração po
de ser interpretada como o reconhecimento a qualquer 
Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qual
quer atividade ou praticar qualquer ato destinado à 
destruição de quaisquer direitOs e liberdades aqui esta
belecidos." 

Assim, tomando como base a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, ao considerarmos a atuação governa
mental sobre qualquer comunidade, é necessário lembrar que 
está presente a soberania nacional. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V .Ex' um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Ouço, com mui
ta honra, o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Francisco Rollem
berg, V. Ex~ está tratando de um tema que considero dos 
mais importantes neste País. Penso que já deveríamos estar 
passando da fase do debate para a apresentação de uma polí
ti.ca global nacional, uma visão daquilo que interessa ao País. 
Há muitos anos estamos nessa fase de reunião, seminários 
e debates e não chegamos ainda a uma conclusão a respeito 
do que é melhor para o País. Parece que todos temos o entendi
mento do que consideramos melhor para o País, mas não 
chegamos a fazer essa política com recero de abordar frontal
mente essa questão. Temos preocupações outras qile, talvez, 
devessem ser esquecidas neste instante. Não _sei exatamente 
dos números, mas parece-me que dois milhões de brasileiros· 

chegam ao mercado de trabalho anualmente. O Censo tem 
demonstrado uma redllção no índice de crescimento.Pemagrá
ficO: Por outro ladô, não faZemos- um_a análise a respeito de 
quais áreas sociais têm realmente diminuído esse índice de 
densidade demográfica. As áreas mais carentes não têm tido 
uma política; há urna decisão, que temos que combater. O 
absurdo que está acontecendo pelo interior afora é a esterili
zação de muitas mulheres; a laqueadura de trompas é trocada 
por votos. Certamente o Senador Almir Gabriel estava acom
panhando, no gabinete, essa discussão e deve ter vindo aqui 
para manifestar a sua opinião. Eu estava aqui aguardando 
que S. Ex~ desse esse aparte porque acredito _que ele tem 
muito a dizer sobre esse assunto, assim como V. Ex~- todos 
nós reconhecemos. É V. Ex~ aquele Senador que aborda tais 
temas com grande eficiência e niU.ito conhecimento de causa, 
com uma visão muito sua, própria de quem tem bastante 
interesse social pelas questões brasileíras. Parabenizo-o por 
isso. Disse V. Exa que talvez não fosse um tema dos mais 
relevantes, mas acredito que sim; tal um dos mais importantes 
que tenhamos que discutir no rnornerito atual. 

O SR. FRANClSCO ROLLEMBERG -Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, agradeço o_ aparte de V. Ex~. Acredito 
que não estou falando só, porque V. Ex~ foi despertado para 
este pronunciamento, talvez, pelos mesmos motivos que me 
avivaram ao assunto ao longo dos tempos. 

Hoje, pela manhã, quando me dirigia ·para a minha iesi
dência, encontrei; aO lado do eixo monumental, um grupo 
de crianças, menores abandonados: seis meninoS- e duas meni
nas. Eles estavam sujos, maltrapilhos, percorrendo o eixo, 
sem alimentação, sem cuidados com a saúde, estavam a fim 
de pedir, de furtar, sem que as suas presenças pudessem provo
car qualquer re3ção por parte dos órgãos governamentais que 
deveriam ajudá-los, dar-lhes um pouco de carinho, um pouco 
de amor, um pouco de assistência riúlte:ríal que lhes faltam 
rio lar. 

Disse-o bem V. Exa O nosso índíce de crescimento popula
cional fo.i reduzido, mas isso às custas_ das classes média e 
alta. 

A classe média começou a se cuidar, a se dirigir para 
uma paternidade responsável, ou seja, ter os filhos que_deseja. 
A classe alta também adotou esse lema. Até mesmo os menos 
favorecidos, um número razoável deles, já sabe como evitar 
filhos. Porém, como faz.ê-lo? Aonde se dirigir para comprar 
comprimidos, ou fazer o exame para verificar as suas condições 
de higidez para colocar um DIU, ou para usar os anovula
tórios'? Quantos homens tatnbém já enfrentam, com mais ga
lhardia, apesar de ainda reagirem a uma vasectomia, coisa 
que, de certa forma, vai de encontro ao nosso machismo? 
Isso está sendo véncido. Não sou adepto, Sr. Senador, das 
ações extremadas; nãQ_ sou adepto da vasectomia, nem da 

·laqueadtira de trompas, mas -sou adepto a que se divulgue, 
se estimule e se criem condições para que, neste País, nasçam 
e cresçam cidadãos que se possam orgulhar de aqui ter nascido 
e aqui contribuir, com seu trabalho, para a grandeza desta 
Nação. Entretanto, o que estamos vendo são as Febem incen
diadas, os "arrastões,. nas praias, as crianças perambulando 
e roubando. Contudo, existe o Código da-Infâncja_e do Ado
lescente, que deveria ser o órgão de sua proteção. Talvez, 
por não_ ter sido ainda perfeitamente adaptado ou digerido 
pelas autoridades brasileiras, tem funciorla:do como uma carta 
de alforria para que os menores assaltem, agridam, matem, 
formem quadrilhas. Ficamos sem saber que posição tomar.· 
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A minha é no sentido de que façamos um trabalho a longo 
prazo. Esse caminho é o da educação e o da oonscientização. _ 
Cabe-me fazer o proselitismo; cabe-me falar. Porém, compete 
ao Governo ter o ·seu projeto e executá-lo em sua inteireza 
para que fatos como esses não ocorram mais no nosso País. 

Sr. Presidente, assim, tomando como base a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, ao considerarmos a atua
ção governamental sobre qualquer comunidade, é necessário 
lembrar que está presente a soberania nacional, como já disse 
anteriormente. 

Em função desse mesmo homem, objeto da citada Decla
ração Universal dos Direitos do Homem, elemento do meio 
ambiente a ser preserv-ãdo, habitante do planeta que tanto 
tem sido agredido pela ganância eConómica e política, foram 
tomadas muit3.S decisões na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, agora neste mes
mo ano, em nosso mesmo País. 

Naturalmente, a Revista Dignitas Salutis de agosto e se
tembro de 1992, tem razão quando afirma: "Com O Cresci
mento demográfico e o avanço humano sobre as terras férteis, 
arma-se um colapso ecológico e social sem preceden\es no 
planeta." Mesmo segundo a teoria ecológica_, sabemos que 
uma população qualquer tende à cxtínção, quando cresce além 
do ponto em que a área habitada por ela suporta. Mas, o 
que coloco em questão, aqui, é a forma como atuaremos 
para que esse crescimento populacional não- continue existin
do, pois que isso deterioraria o sistema sqcial e o próprio 
ambiente abiótico. -

Dessa forma:, Senhores, urge lembrarm-os que o respeito 
à vida é o primeirO- prinC_ípió que deve balizar nossaS: decisões. 
Esse pode não ser um princípio político nem económico, haja 
vista as guerras em que são considerados prioridades o~ inte
resses nacionais. Ccinttido, o respeito à vida é um princípio 
tanto ecológico quarito cristão, onde o homem é visto como 
um ser universal, independente de qualquer distinção de raça, 
credo e nacionalidade. Para os cristãos e para os ecologístas, 
o homem é um habitante do nosso planeta, o que faz da 
sua vida algo essencial." 

A propósito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são bast_ante 
sombrias as previsões feitas pelo jornal Moment Politic, a 

, respeito da eleição do novo Presidente Bill ClintOn,-que afir
ma: O PCC- Population Crisis Comittee e sua gang poderão 
controlar o Departamento de Estado da mesma maneira que, 
na época de Jimmy Carter, a política externa dos Estados 
Unidos foi entregue a Cyrus Vance, a quem a tese do genocídio 
no estrangeiro, em especial na China, jamais foi estranha. 
Lá foi concebido o infame global, Report 2.000, que propôs 
a eliminação de dois bilhões de pessoas até o ~no 2.000, o 
que-Vance começou a executar em 1980 ... 

O Sr. Almir Gãbriel- Permite-me V.-EX~ um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG .:___Ouço V, Ex• 
com prazer. 

O Sr. Ahilir Gabi-ief:-----Senador- Francisco Rollemberg, 
estava, realmente, nO aguardo de uma oportunidade para fazer, 
este aparte. Fico extremamente grato pela gentileza de V. 
Er. Considero-o-um estudiosO dessa matéria a longo prazo, 
e isso é recohhecidó, quer -dentro dÓ Congresso Nacional, 
quer fora dele. V. _Ex~ coloca a questão demográfica como 
da maior importância para o planeta. E ela é da maior impor
tância. Pelas observações, temos clareza que toda idéia fnal
thusiana, catastrófica é inteiramente suJ)erãda. A hipótese 
d~ que, num período extremamente curto. o planeta estaria_ 

coberto de peSsoas, sem recursos-Úaturais para po.der, efetiva
mente, supri-las de alimentos, era uma idÇia que não pútiã 
do pressuposto de que o próprio homem era capaz de engen
drar formas de cultura capazes de ter uma produtividade muito 
maior; não via, inclusive, alternativa no mundo para se criar 
outras fontes de alimentos. Era uma hipótese que Citava a 

·reprodução humana apenas sob o ponto de vista numérico; 
sob outro prisma, essa hipótese não contemplava a compa
ração entre o que acontecia com _a espécie humana _e com 
as outras espécies. Verificou-se que todas aQuelas espécies 
com possibilidade e segurança maior de vida, também têm 
uma natalidade e até uma fecundidade menor. E os animais 
de pequeno porte, com curta existência, têm uma reproduÇão 
muito mais rápida e uma fecundidade muito maior. Um outro 
detalhe é o de que, dentro da própria espécie humana, aqueles 
que têm uma condição maior de garantia de vida - vamos: 
dizer assim - uma expectativa de vida maior, são também' 

·os_ que_têm uma_ reprodução menor. Disse-o bem, V. Ex\ 
que entre aqueles que estão no grupo que poderíamos chamar 
de abastados, ou até de classe média, a reprodução é menor 
do que entre os mais pobres e os que têm uma segurança 
menor quanto à sua expectativa de vida. Além do próprio 
fato de que o filho venha a pertencer à força de trabalho 1 

'familiar, há, também, essa própria condição, que é instintiva, 
·.de que quanto menos segurança se tenha mais prole e mais 
:filhos acaba tendo aquela espécie e aquele grupamento huma
no. Dessa forma~ todos esses dados não entendidas na épdca 1 

"Malthusiana" foram depois alcançadas por aqueles que, co
mo V. Ex•, têm preocupação específica sobre a questão popu
lacional. 

Na questao do Brasil, eu._rliria que há estudos que garan
tem que, uma vez utilizado o potencial agrícola brasileiro, 
temos capacidade e espaço para uma população de 350 milhões 
de habitantes, sem nenhum problema para o País. Então, 
a questão não é da possibilidade de produzir nem da quanti
dade de pessoas; toda a questão se situa no modelo económico 
excludente que o Brasil tem. Mesmo tendO uma população 
inferior à metade da que poderia ter, como V. Ex~ disse, 
é constatável, a qualquer momento e a toda hora, até mesmo 
no Eixo Monumental da Capital brasileira, o exemplo de que 

. as políticas brasileiras têm sido feitas sem levar em conta 
a totalidade da população e, por isso mesmo, não são políticas 
democráticas; são políticas que têm servido a oligop6lios, a 
determinados estamentos das classes brasileiras, e, por isso 
tnesrno, têm permitido acontecer a urbanização acelerada. 
Digo, e V. Ex• sabe, que_ a urbanização é um fenômeno normal 
em todo o mundo. O problema não está na urbanização, 
mas sim na metropolização excessiva do nossn -País. Hoje, 
temos 145 milhões de habitantes; em 30 anos. colocamos mais 
de 40 milhões de pessoas em 10 ou 12 metrópoles brasileiras. 
Portanto, a favelização da população brasileira decorre, em 
grande parte também, desse modelo económico que coticen

. t~ou nessa~ cidades o maior arranque industriai que o Bi-aSíl 
teve. Eu não tenho nenhuma dUvida de que na hora em que 
passarmos a "ter - o que foi Colocado pelo Senador Marco 
Maciel - um projeto para o Brasil, que tenhamos possibi
lidade de construi-lo de forma tal que, como bem disse V~ 
Ex~, o conhecimento sobre a questão da reprodução e o acesso i 

aos meios de prevenir a gravidez, que isso, junto com a garan-, 
tia -de qUe as pessoas tenham a mesn)a expectativa de vida, 1 

_quer sejam pobr~s, remediadas ou riças, esses dados consti
Sil. As projeções atuais indicam que o Brasil terá 192 milhões 
de habitantes no ano 2010: 12 mill!ões de pessoas acima de· 
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65 arto.s, 50 milhões de pessoas com até 14 aD.os e 130 milhões 
de pessoas economicamente ativas na faixa de 15 a 64 anos. 
Sem nenhuma política,- o Brasil terá.a_melhor distribuição 
etáría do mundo, em qualquer época. Apesar das laqueaduras,. 
do uso indiscriiniriado de comprimidos anovulatórios, enfim, 
apesar da ausência total_de uma política, por coincidência, 
o Brasil apresentará_ esse quadro. Mas o Brasil terá necessi
dade de criar 28 milhões de pontos de renda, de empregos 
nesse período. Portanto, quem determinará resultados será 
o modelo econômico qué vamos seguir. Se o modelo e_conô
rnico continuar nessa mesma base que temos a ré hoje, a faveli
zação aumentará, a metropolização continuará extraordinária 
e aí continuaremos a ver as extraordinárias _dife-renças que 
hoje contemplamos_ como, por exemplo, o Nordeste. lioje, 
as pessoas que têm uma expectativa de vida em torno de 
40, 45 anos, perdem um ano de vida, de acordo com o número 
de salários a menos que percebem. Isto é, à pessoa que aos 
40, 45 anos, tenha vinte salários mínimos, está garantido que 
chegará aos 65, 70 anos. Agora, àqueles que têm 40, 45 anos 
e recebem um salário mínimo, não está garantido que cheguem 
aos 55 anos de idade. Essa situação dramática. e -depk>rável, 
vivida pelo Brasil, resultante da nossa política económica, 
é que nos levã a esse quadro constatado e. ressaltado_ por 
V. Ex~ na questão-da política populacional. Eu gostaria apenas 
de colocar que ela é desejável. Mas, se não vier. com um 
modelo ecônomico hicludente, em que haja a decisão política 
nacional de incorporarmos não apenas as regiões, mas as clas
ses desfavorecidas, qualquer que seja a política populacional, 
ela acabará resultando numa ação do Estado sobre.a famnia, 
que eu diria inconveniente, caso ela não responda, também, 
pela melhoria das condições de vida Qa população. Felicito 
V. Ex~ pelo discurso e parabenizo-o por essa preocupação 
permanente em relação à questão populacional, pedindo des
culpas pelo alongado aparte. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Sr. Senador, 
eu me felicito pelof!iscurso, porque propiciou um aparte como 
o-que V. Ex~ houve por bem fazer-me. 

Não me coloco no rol daqueles malthusiano'S, nem neo
malthusianos, é e_vidente. E V. Ex~ bem o disse. Quando 
Malthus fez a sua proposta, teve a sua preocupação, não imagi
nava a engenharia genética, a tecnologia dos alimentos, a 
capacidade de conservação de alimentos, -_que naquela época 
não havia, quando até se dizia que -os cereais não deveriam 
ser usados quando distassem da fonte consumidora- mais de 
50 quilômetros, porque; acreditavam eles, chegariam deterio
rados. 

Naquela época mesmo, Mesrner teria dito que :Malthus 
estava propondo uma coisa muito singela: ia proibir o uso 
dos chapéus cortando a cabeça dos usuários, Todo mundo 
sem cabeça, ninguém precisa Usar chapéu. Mas Malthus teve 
a ·grande virtude de chamar a atenção para o fato. E o fez 
numa época Oport'una, porque se naquele período houvesse 
o crescimento· demográfico que ternos hoje, pOssivelmente 
seria uma catástrofe, embora houvesse as epidemais incontro
láveis ·e as gUerras--purificadoras, como se diz, provocadas 
pelas ambições daqueles que detinham o poder nas mais diver
sas regiões habitadas do ~élho continente. 

Mas V. Ex~ tem razão num ponto importante: é que 
não importa, e eu também estou de açorda, que se faça uma 
política demográfica s·e ela for dissociada de um programa 
nacional em que seja estudado e acoplado o problema social 
com o económico~ Se não ocorrer isso, e fizermos um3: mobili-

zação para uma paternidade responsável, apenas iremos redu
zir o número de miseráveis, daqueles que terão menos expec
tatíva de vida, que continuarão vindo para as cidades; teremos 
menos favelas, mas contiriU3rerilos com um·a população que 
não chegará a constituir urna massa crítica, mas não terá quali
dade de vida suficiente para mer-ecer uma existência digna 
e poder ser encaixada naquilo que V. Ex• disse, ou seja, depois 
de determinado período o salário do cidadão praticamente 
dita o seu período de sobrevivencia, o seu tempo de vida. 
Estou perfeitamente de acordo com o que foi dito por V. 
Ex~ Tocou V. Ex• num ponto interessante, que já foi verificado 
em laboratório e que a natureza nos mostra a todo instante, 
nos pequenos animais. Eu lembraria aqui um animal que V. 
Exa deve ter manuseado muito - eu também - o hamster, 
um ratinho dos desertos da Síria, que, por um milagre da 
natureza, tem uma gestação de 16 dias. Quando ocorre o 
parto, nasce um número consider.áyel Qe hamsters. Se não 
tivermos essa preocupação, estaremos fazendo uma ''hamste
rização" do ser humano. Como ocorreriam muitas mortes 
em virtude de carencias as mais diversas, contínuaiiamoS per
mitindo que nascessem crianças para depois morrerem. 

Tenho uma experiência interess.ante para rel3tar a respei
to. Entre os hospitais em que trabalho, existe um onde presto 
assistência, por mera filantropia, no interior. Fui convidado 
por um colega para treiná-lo corno cirurgião e acabei apegan
do-me ao hospital, que possuía uma matermidade e hoje trata 
também de doenças infecto·contagiosas. 

Certa ocasião, urna freira dizia-meQ seguinte: "Veja aqui 
esta_ senhora; todo ano, ela tem urna criança que nasce subde
senVolvida, fica no berçái:io, vai para a incubadora, melhora, 
quando se recupera vai para casa, daqui a quinze dias volta, 
vai para casa, volta, morre. "Eu n'ão sei o que fazer- dizia 
uma freira gaúcha. Já _estou aqui há mais de dez anos e, 
nesses anos todos, essa mulher põe menino no mundo para 
morrer". 

Esse é o dia-a-dia das populações marginais, dos canaviais 
da cidade de Riachuelo, mas deve ser geral, deve ser o exemplo 
do que ocorre nas periferias das cidades pobres, que não 
têm condições d.e oferecer trabalho, emprego, estudo, nada 
a seus habitantes. 

V. Ex• enriqueceu o meu pronunciamento e, em me dan
do uma aula, trouxe para est-s Çasa o que não tiVe condições 
de trazer. 

O Sr. Almir Gabriel- Eó gostaria de aduzir ajguns aspec
tos que considero interessantes. O que vemos na Africa hoje? 
A quantidade de pessoas que morrem na África não permite 
que ,se use a palavra mortalidade, que tem um signifiCado. 
Na Africa é mortandade. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Genocídio, até. 

O Sr. Almir Gabriel- Genocídio, até. Quanto à questão 
brasileira, em determinadas áreas, ternos uma mortalidade 
i~fantil que chega a 400 ou 500 pOr mil nasddos vivos. Costumo 
dizer que, se, numa fazenda em que nascessem 1000 bezerros, 
400 ou 500 bezerros morressem, seria um alarde nacional 
e todo mundo cuidaria de ver o que estava acontecendo. No 
entanto, o Brasil assiste a cidades do interior do Nordeste 
com uma mortalidade de _400 a 5QQ por mil nascidos vivos, 

1 
e há uma cínica indiferença deste País em relação a prover 

:.essas áreas de condições de saneamento _e de saúde adequadas. 
Se observarmos que, entre os brasileiros, há cerca de 800 

:a 900 mil mortos por ano ..e que 300 a 350 -mil desses mortos 
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são crianças com menos de um ano de idade,_vamos verificar 
que já fazemos quase uma mortandade. Diria qu·e-, quando 
-analisamos o tipo das crianças que morreram coiii ·menos de 
um ano de idade, constatamos que 80 a 90% delas estão 
exatamente no grupo de pessoas que, como renda familiar, 
têm menos de meio ou até o limite de um salário mínimo; 
não têm terra para trabalhar; não têm condições de produzir 
e ter o seu produto negociado e assim por diante. Hoje, as 
diferenças existentes cm relação ao interior do N ardeste e 
o Sul, em termos de expectativa de vida, atingem 17 anos. 
No entanto, essa diferença não é igual em relação à Amazónia, 
porque, errrrazão de lá haver bastante água, existe uma morta
lidade infantil menor. Sabe bem V. Ex~ que, em termos de 
mortalidade infantil, menos impOrtante do que a qualidade 
é a quantidade da água para se lavar. Existem situações no 
Nordeste cm que há perfeita comparação da ccmdição econô
mica, mas que, pelo fato de na Amazônia haver abundância 
de águas, existe uma mortalidade até igual à metade daquilo 
que acontece no Nordeste. Assistímos a tudo isso neste País, 
e nenhum Partido, nenhuma categoria tem um modelo ou 
um projeto para o Brasil. O ãbsurdo é quando colocamos 
um horizonte de 20 anos. O que são 20 anos para um País? 
Tenho participado de debates e, quando pergunto a pessoas 
de cinqüenta e poucos anos-·qual a grande e radical mudança 
que houve na vida dessas pessoas, ou de suas famnias, nesses 
vinte anos, ninguém se lembra de nada realmente significativo. 
Ao se projetar isso na história de um país, não há dúvida 
nenhuma de que vinte anos é um período extremamente pe
queno. Veja V. Ex• que, se o Brasil crescer economicamente 
a uma taxa média de 5% ao ano, chegaremos ao ano-2010 
com um Produto Interno Bruto de 1 trilhão e 300 bilhões, 
mais ou menos. Com isso, duplicaremos, ou um pouco mais 
do que duplicaremos, a renda per capita. Mas, se isso tudo 
for feitO sem redistribuição de renda, se houver concentração 
da renda, pode V. Ex• esperar que a situação das cidades 
não será mais a dos simples arrastões que estamos acompa
nhando hoje. Há poucos dias, um cientista do Rio de Janeiro 
calculou que, até o ano 2000, todas as pessoas ou, pelo menos, 
todas as residências do Rio de Janeiro estariam armadas para 
se defender. Eu diria que isso é mais ou menOS fngêiiuo, 
porque a violência da AIDS está aí e,de outro lado, a violência 
mesmo, essa comumente levantada, já está presente em todos 
os lares. Aqui, em Brastlia) por exeiriplo; todas as casas têm 
grades. Quer dizer, as pessoas q uc não cometem crime, elas 
mesmas se colocam dentro das cadeias, em função da questão 
da violência, cuja base fundamental está na questão da distri
buição da renda. Considero a quesúio populacional impor
tante, mas, sem dúvida, enquanto não houver uma distribuição 
de renda adequada, não haverá política habitacional que resol
va o problema. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ...:._Eminente Sena
dor, ne·sse ponto há uma pequena discordância. Entendo que 
as duas coisas têm que andar pari passu, casadas, na preocu
pação de gerar o desenvolvimento, propiciar empregos, me
lhorar a renda, melhorar a qualidade de vida e educar o povo 
para dela usufruir. 

O Sr. Almir Gabriel-Eu diria até que nem há diferença. 
Na medida em que as pessoas têm acesso -à- informação -
sobre reprodução e as conseqüências de gestações seguidas 
-, assim como a poSsibilidade da compra de produtos ou 
medicamentos capazes de controlar a gravidez- DIU, cami
sinha etc -.-somado a uma melhoria das condições de vida) 

como ocorre com as classes sociais que têm o nível econômico 
mãloi", a tendência é de se reduzir o número de filhos, o 
tamanho da prole, porque elas têm certeza de que seus filhos 
morrem menos e, por is&o, têm uma garantia maior de expec
tativa de vida. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - O que não é 
nenhuma contradição; pelo contrário. é uma união de idéias. 

Mas. Sr. Senador, dentro dessa tragiddade da população 
carente, do menor abandonado, da criança não desejada, che
gamos a assisitra fatos impressionantes. Eu, inclusive, já vivi 
esse drama de mulheres que ficã.ram felizes quando seus filhos 
morreram, pois não tinham esperança de vida, não tinham 
o que oferecer, não gostaria~ de ter tido aquela criança. 
Diziam até: '"'Morreu menino, vai virar anjinho". 

O Sr_ Josapbat M...;,;bo- Permite-~e V. EX' um aparte? 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o apar
te ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Francisco. 
Rollemberg, ao contrário do que sua modéstia permitiu afir
mar, o assunto de que trata é do maior relevo, e V. Ex• 
o está demonstrando na exposição que faz e o confir~am 
os apartes já recebidos. Permita-me assiilalar exatamente o 
problema relativo ao plano económico. Não basta que·se esta
beleça a política demográfica. Ela pode deter~i~ar a redução 
da população, mas a miséria continuará se não houver urna 
mudança de estru!ura na sociedade brasileira. V.- EX", aliás, 
já concordou com esse aspecto, mas eu iria adiante. Não 
basta, sequer, que haja o projeto económico; é preciso verifi
car a sua índ_ole. Se esse projeto económico não ac'arretar 
a redistribuição de bens, das rendas, das fortunas e se ·não 
resultar em aplicação de recursos e de criação de oportu
nidades de recursos em favor dos economicamente fracos, 
a desgraça continuará na proporçã? da redução da p_opulação. 

E preciso, poftanto, que conJuguemo~ a pohttca. demo
gráfica com a reforma de ordem econónnca na soctedade, 
mas no sentido da socialização na distribuição dos recurs9s, 
de maneira que haja u·ma orientação que assegure condições 
razoáveis de vida e de sobrevivência aos economicamente 
fracos. Era a contribuição que queria dar ao oportuno pronun
ciamento de V. Ex~ 

ÜSR- FRANCISCO ROLLEMBEIW - 0 aparte d~ 
V. Ex~ foi uma rica contribUição, Senador Josaphat Marinho, 
quando V. Ex~ propõe-nos, com uma palavra_ só, tudo aquilo 
que os eminentes Senadores Almir Gabriel e Jutahy _Maga
lhães, em seus apartes, propuseram: a socialização da produ
ção, para que se possa dar qualída~e de vida_. Se não h~uv~r 
a socialização - e V. Ex~ bem o diz - c_ontmuará a mtséna 
na proporção dessa não~socialização. -

O que eu já frisava, quando do aparte do Senador Almir 
Gabriel, é que com a mera redução da natalidade, sem uma 
distribuição da renda, sem uma política nacional de desenvoiM 
vimf:nto capaz de criar condições, essa minh"a proposta ecoaria 
no vácuo, não teria razão de ser, não teria sentido. A não 
ser se viesse respaldada por essas outras condições de desen
volvimento_ que todos nós desejamos e que ~stamos a ~~ter 
às portas, procurando _onde encontrar esse tipO de p0~1tlca, 
de planejamento que possa merecer do Poder Executivo a 
devida compreensão, a aceitação dessa necessidade como uma 
prioridade primeira para que O Brasil possa ocupar o seu 
lugar dentro do estamento das nações como um pa,ís do Prinie~-
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ro Mundo. Enquanto isso não for feito. contiriuarêirios aqUi 
a malhar- como eu dizia-_nó meu_ último O~scv..rso .- ew. 
ferro friO. 

O Sr. Almir Gabi'iel- Permite-me V. Ex~ __ m._ai_s__y,m a par-
te? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Pois não, Sena
dor. 

o Sr. Almir Gabriel - o· Senador JOS4\phat Marinho 
colocou um fato de man_e_ir_a bem sintética e brilhante- como 
sempre o faz- de __ que a política populacional não acompa
nhada de uma polítlca económica "redistributiva acabaria man
tendo o número de miseráveis. Acho que esse fato já exiSte 
no Brasil de uma maneita mliito clara, é só compararmos 
o quadro etário e o quadro de distribuição de renda dentro 
do Sul-Sudeste com a situação d_o Nordeste. E verificaremos 
que a área do Sul e Sudeste juntos detêm, hoje, cerca de 
80 ou 75% do Produto Interno Bruto brasileiro, enquanto 
o Nordeste detém algo em torno de 10, 12, 15%. Veríficaremos 
ainda que, no Sul e Sudeste, aquelas classes que têm ã.cesso 
a um nível maior de renda, a mortalidade infantil, quer urbana, 
quer rural, e a taxa de increÓlen~o populacional se mantêin 
equivalentes _às de vários países ~a EUropa. O Brasil, há 30 
ou_ 40 ari.os atrás, tinha uma taxa de incremento populacional 
que chegava próximo de 4% ao_ano_._Hoje, a inédia nacional 
está em torno de 2%, ou Um pouquitlho ·meúos do que isso. 
A regiãO Sul-Sudeste está com 1,2% cte taxa de incremento 
populacional, quer dizer, está próxima à da Alemanha. Eu 
diria at~.que, em termos de reprodução, no Sul-Sudeste, den
tro de mais 20 ou _30- anos; énCont(areinos--lim_a _região de 
poucas crianças, caso nãO hajci a mígra.Çã~ do Nordeste.-. Ago
ra, quando fazemos a difereilciãÇ~o" daqUeles grupos de pes
soas que têm renda supCriOr a tiês salários míri.imos e ficamos 
trabalhando apenas no grupo com renda menor do que três 
salários mínimos, na pcriferia·das grandes cidades, a· morta
lidade é absolutamente comparável _com a do Nordeste. Já 
há essa prova dentro do próprio Brasil de que uma política 
económica determina, eim grande parte também, a política 
populacional e que a ação do GOv~rD.o bem pode ser, _como 
disse V. Ex\ a de recomendar a paterni_dade responsável. 
Acho que o Governo "faz isso dando informações e permitindo 
o acesso aos· procedimentos que impeçam a gravidez indese
jada. Isso é iiiteii"amente correto. Mas sem crescimento econó
mico com distribuição de renda, continuaremos, como disse 
o Senador Josaphat Marinho, na mesma situação de hoje: 
a quantidade miserável poderá se estabilizar, mas nunca redu
zir-se a ponto de influenciar na demografia ou no perfil brasi
leiro. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Sr. Presidente, 
confesso-me surpreendido hoje com a reação que meu pronun
ciamento mereceu Oeste Plenário. Conseguimos que Sena
dores da mais alta qualificação se sensibilizassem para o terna 
e trouxessem as suas contribuições. Dou-me por satiSfeito. 
Não vou me estender mais. Acho que o meu discurso já foi 
suficientemente enriquecido coth os apartes de hoje à tarde, 
e o meu tempo já se esgota. Agradeço a V. Ex~ e aoS Srs. 
Senadores a paciência com que me ouviram: -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
(Muito bem! Pahrias!) • " 

Durante o diScUrsá do- Sr. Francisco Rollemberg, 
o Sr. Epitácio Cafeteirâ deixa a cadeirg.dtt P.re~Ldência,. 
que~ ocupada pelo Sr. Masno Bacelar. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORF-S.
Aimir Gabriel- Antonio Mariz- César Dias- Chagas 

Rodrigues- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hy
dekel Freitas - Jarbas Passarinho - Josaphat Marinho -
José Sarney- Jutahy Magalhães- Márcio Lacerda- Marco 
MaCiel- Raimun_do Lira- Ronaldo Aragão- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)....-- A Presidência 
se congratula com o pronunciamento de V. Ex~ e reconhece, 
igualmente, a importância do mesmo. Apenas temos que fa1.er 
cumprir o Regimento, ·e a Presidência, pela i~portância do 
"discurso, dobrou e_m uma vez e meia o tempo de V. Ex~ 

Sobre a mesa_tequerinieilto que S:efâJido pelo Sr. 19 Secre
tário: 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 798, DE 1992 

Nos termos do art. 199 do Regimento Interno, reque
remos que no dia 9 de dezembro próximo, às 10horas, seja 
realizada sessão especial destinada a homenagear a memória 
do ex-Senador severo Gomes. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1992 .. - Mauro Bene
vides- Magno Bacelar- Jarbas Passarinho- Marco Maciel 
- Bello Parga - Chagas Rodrigues - J utahy Magalhães 
- Francisco RoUemberg .. 

o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A votação do 
requerimento fica ·adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 30 Srs. Senadores. 
Não há número para deliberação. 
Eni conseqüência, as marêrias constantes da pauta de 

hoje, todas em fase de votação, ficam com sua apreciação 
adiada. 

da: 
São os seguíntes os itens cuja apreciação fica 3.dia-

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia -nós termos do art. 64, § 
2?, da Constituição Federal, combinado com o art_. ~75, !nciso 
VII, do Regimento Interno.) ·· · 

VOtação, eÍn iurno único, do Projeto de DecretO Legis
lativo n'73, de 1992 (n• 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga conCessãO à Jet- Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2"', da Constítuição Federal, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, -do Projeto de Decreto Legis
lativo no:> 74, de 1992 (ri~ 127/9L nn Câmara dns D~putados), 
que aprova o ato que outorga pv;1nissão a .K.1H.1iV .4 Vüz <k: 
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São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência inodulada na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO.DE DECRETO LEGISLA1'iv0 

N' 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2~. da ConstituiÇão, combinado_ com o art. 375, incisO VIII, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados),. 
que aprova o ato que renova a concessão Outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado· 
de Minas Gerais,--tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n~ 796/92, lido no Expe
diente, de autoria do nobre Senador Racbid Saldanha Derzi. 
Solicito ao nobre Senador Bello Parga O paiécer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Naciorial sobre a matéria. 

O SR. BELLO PARG A (PFL - MA. Para proferir pare· 
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, Srs. Senadores, 
em mãos o requerimento do nobre Senador Rachid Saldanha 
Derzi, designado pelo Senhor Presidente da República para, 
na qualidade de observador parlamentar, integrar a delegação 
do Brasil à 47~ Sessão da Assembléia das Nações _Unidas. 
Solicita S.EX', portanto, autorização desta Casa para aceitar 
a referida missão, nos termos dos arts. 55,_§ 39 da Constituição 
Federal e 40 do Regüriento Interno. 

O requerimento está instruído com o decreto do V ice-Pre
sidente em exercício e o meu parecer é favorável nos termos 
regimentais. -- - -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O parecer é 
favorável. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a 
matéria- constante âa Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
nos últimos meses, milha~es de pessoas _foram às ruas para 
exigir mais étiCa na política. -- ----- - --- -

Esse movimento, que emocionou a todos nós e mostrou 
ao mundo um Brasil amadurecido, com instituições democrá
ticas consolidadas, era um protesto contra a falta de seriedade 
no trato da coisa pública, e principalmente contra a corrupção 
e a imoralidade que floresceram no País, ·à sombra· da 'impu
nidade. 

A reg_ião Nordeste, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, tem 
sido o palco preferido para essas práticaS. Cinicanlente, algunS 
que teriam dificuldade de explicar a origem de seu património, 
se apresentam como arautos da moralidade, e querem liderar 
campanhas nacionais contra a imoralidade e contrá a corruP- . 
_ção. ~ -

Somos uma região complexa e problemática. _Convive
mos, no"' nosso dia a dia~ com a fome e a miséria, apesar 
de nos apresentarem ao Brasil como a região que mais recebeu 
e recebe recursos federais. Recursos, em grande parte, distri
buídos sem qualquer critério técnico, mas apenas corri o obje
tivo de garantir apoio parlamentar ao Governo Federal ou 
para pagar dívidas de campanha. 

Nessa distribuição .imoral e irresponsável, muitas vezes 
o Go_yern9 Federal não analisava prioridades, não se_sensibi
lizava com as necessidades da população, e não havia também 
qualquer preocupação com a solução dos graves problemas 
que ainda enfrentamos. 

Ç> Nordeste sempre -fOrneceu matéria para os discursos 
políticos, mas nunca foi uma prioridade de governo. Sempre 
se propagou a idéia de fortalecimento da Sudene e dos demais 
Órgãos federais da região, mas o que se-viu foi o esvaziamento 
desses Órgãos ou o seu uso para fins meramente políticos, 
enfraquecendo, conseqüentemente, a sua atuação, e provo
cando o descrédito dessas entidades no País inteiro. 

Impõe-se que esses recursos, Sr. Presidente, sejam ataca
dos. _obedecenºo a crjtérios téCniCOS~e- qUe haja uiiiii- fiScali
zação permanente da sociedade, para evitar que eles sejam 
desperdiçados em atendimentos não prioritár~os, qüe--acarre
tam gastos administratívOs excessivos, com o pagamento inde
vido de comissões e obras superfaturadas. 

Não podemos, Sr. Presidente, em um País com tantos 
problemas económico-financeiros e tantos problemas sociais 
nos dar ao luxo de jogar fora tanto dinheiro, simplesmente 
para satisfazer a vaidade de_ alguns governantes_ qUe não se 
preocupam com a solução dos nossos problemas, mas, sim, 
com a perpetuação deles, para que possam continuar a desfri:i
tar das verbas federais. 

Confiá·que chégarpos ao fiin de uma era de de"scalabro: 
-Fui um opositor cónstaôtê e detúmimidà dó ex~PreSi~ 

-dente e do seu Governo, como o fui do Governo anterior 
e_ tenho certeza de que, com Itamar Franco, começamos a 
escrever uma outra págfna da história brasileira, com responsa
bilidade. 

Espera"inOs dOs novos MiniStros, que terão .a responsa
bilidade de resolver os problemas do nosso_ povo, que, na 
distribuição_ dos recursos, elejam a ética como base prinCipal 
para a sua decisão. 

Que tenham em mente a necessidade imperiosa 9~ corri
gir as injustiças regionais, e que haja transparência nessa distri
buição,_ que deve ser feita com -o conhecimento de toda a 
sociedade, sem fisiologismo, sem clientelismo e sem a contami
nação do vírus da corrupção. 

As decisões de Governo" não podem e não devem discri
minar estados ou regiões, mesmo que estejam em ca-mpos 
opostos àquele em que está o Presidente da República, pois 
S6-~nse~iremos sUperar os problemas de todos os brasileiros 

-com --o ·crescimento eConómico, comandado por um Governo 
que tenha credibilidade. 

Há necessidade de se fortalecer a Sudene, o Dnocs e·· 
a Codevasf, impondo a esses· órgãos uma estrutura_ágil e com
pe't'en:te, gerenciada por pessoas de ilibada conduta- moral, 
que não permitam que os incentivos sejam aplicados em bene
fício de poucos privilegiados, com um aumento excessivo da 
concentração de renda na região, bem como uma desumana 
concentração fundiária. .~ ·-

A região Nordeste precisa, mais uma vez insisto. serre
pensada, e tenho certeza de que conseguiremos isso na -admi
nistração que acaba de se instalar no Brasil, sem aparatos, 
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mas com a eficiência e a transparência que deverão marcar 
o Governo Itamar Franco. 

Reafirmo o meu apoio ao atual Governo_ e a minha espe
rança no futuro do Brasil, convicto de que começaremos a 
resgatar a dívida social qu_e temos com o povo brasileiro, 
que foi às ruas cobrar de todos _O.Q::i_mili.~Jisura, mais ética 
e mais seriedade. _ _ 

Superamos a crise política co:m muita máturidade .• ~ não 
podemos deixar que esse momento seja esquecido. Não vamos 
ensarilhar as nossas armas. Temos que continuar sem desfale
cimento, a luta pela moralidade pública. Como diz o jornalista 
Boris Casoy: "Vamos passar o Brasil a limpo". O povo de
monstrou sua força. Nós parlamentares temos que dar o exem
plo, evitando a repetiÇão--de erros do passado, apuraremos 
todos os fatos que envergonham o país. Levando estas apura
ções até as últimas conseqüências, exigindo as apurações dos 
culpados. 

Continuaremos vigilantes e esperamos que o atual Go
verno resgate todos os valores morais que foram desprezados 
no Governo passado e, em sintonia com a sociedade, recons
trua um Brasil de que todos nós possamos nos orgulhar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente? Sras. e Srs. Senadores, 
no Brasil, pelas próprias dimensões territoriais, o atendimento 
da demanda de derivados de petróleo e álcool carburante 
tem utilizado praticamente todos os modais de transporte. 
Para a sociedade? é da maior importância que esse transporte 
seja feito com eConomia e segurança e; COm base nesses funda
mentos, tenho defendido a agilização nos estudos, e a necessi
dade de implantação do oleoduto Goiás-Mato'GrQ$Q, 

Em todos os países desenvolvidos, é intensa a utilização 
tie oleodutos, reconhecidame_nte a forma mais económica e 
segura para o transporte terrestre de combustíveis líquidos, 
principalmente para elevados volumes a grandes distâncias. 
A necessidade de uma rede de transporte adequada torna-se 
imperiosa, na medida em que a demanda atinge volume mais 
expressivo. 

De acordo com estudos realizados pelo Banco Mundial, 
o transporte por dutos é comprovadamente superior ao trans
porte rodoferroviãriO~ E_m primeirO lugar, porque elimina o 
risco associado a acidentes de tráfego e o subseqüente vaza

. menta de inflamáveis. Elimina, tambéri:l, ·a el:nissão doS véícu.: 
los, assim como pequenos vazamentos que representam des
perdício, durante a carga, transporte e descarga dos produtos. 
Além disso, evita o desgaste -das rodovias ç os custos decor
rentes. E, por fim, os dutos reduzem sensivelmente a_ necessi
dade energética. . 

Sr. Presidente, nas últimas décadas vem ocorrendo um 
crescente processo de ocupação na direção Centro-Oeste do 
País, em função do contínuo crescimento da população e da 
necessidade de se alcançarem novas fronteiras para as ativida
des agrícolas e pecuárias. Uma das conseqüências desse pro
cesso é o crescimento do consumo de derivados em regiões 
cada vez mais distantes das fontes de suprimento de derivados. 

O Estado de Mato Grosso, que me honra -representar 
nesta Casa, tem demonstrado elevados índices de crescimento 

populacional, agrícola e económico. Depende, pois, de um 
suprimento de combustíveis compatível com o sistema produ
tivo da região, e o projeto do oleoduto_ Goiás-Mato Gro:sso 
visa a atender essa demanda com segurança, menores custos 
globais e melhores condições de preservação e controle do 
JI!eio ambiente. 

Totna;;se imprescindível, para a regi-ãO- Centro-Oesr-e -e 
para a economia nacional, a construção do oleoduto, cuja 
implantação visa ao abastecimento de uma vasta área que 
abrange o oeste de Goiás, o norte de Mato Grosso do Sul. 
e a tOtalidade dos Estados de Mato Grosso e Rondônia. Atual
mente, produtos das refinarias de Paulínia e Henrique Lage 
abastecem diretamente as bases existentes em Ribeirão Preto, 
Uberaba, Uberlãndia, Goiâní3, Brasília e, indiretamente, 
Cuiabá, através do poliduto Replan/Brasfiia. 

O oleoduto Goiás-Mato Grosso foi concebido como uma 
derivação do poliduto Replan/Brasília (OSBRA), com início 
na base de Goiânia, seguindo naâireção oeste, cruzando vá
riOs municípios de Goiás e de Mato Grosso, passando por 
Aragarças, Barra do Garças, Rondonópolis, dentre outros, 
até atingir Cuiabá, seu destino frnal. A extensão do oleoduto 
é de 615km, e os produtos a serem movimentados pelo doto 
serão óleo diesel, gasolip.a e Q-LP. 

É importante observarmos que~ em cada região, as carac
terísticas dos meios de transporte dependem do tipo de produ
to movimentado, da origem do fornecimento e da base de 
distribuição a que se destina. Na .região Centro-Oeste, a de
manda é atendida 60% pelo modal ferroviário e 40% pelo 
modal rodoviário. Predomina em volume movimentado o mo
dal ferroviário no transporte refinaria/base de distribuição, 
enquanto o transporte de entrega entre a base de distribuição 
e o consumidor fmal é realizac:lo exc~usiyc.tmerit~ por via rodo
viária. 

Mesmo para os produtos transportados tradicionalmente 
pela ferrovia; como ó diesel e a gasolina, é expressivo o empre
gO de caminhões-tanque. Por serem de_ uso mais flexível que 
a ferrovia, atendem melhor à sazonalidade do consumo, aos 
picos __ de demanda e à necessidade de rápida reposição de 
estoques. Em contrapartida, oferecem menos segurança, ao 
passo que os dutos fornecem maiores garantias 9-e suprimento _ 
e ampliam a capacidade de armazenamento no País. 

A região Centro-Oeste, em virtUde _do próPrio cre_sci~ 
mente significativo na eCon-onmiá do País-, ipreSeiltâUID Volll- -
me movimentado que por si só já justifica o emprego de 
um transporte mais económico, como o dutoviário. Se conside~ 
rarmos a função primordial da Petrobrás, de garantir o abaste
cimento nacional com eficiência, menores custos e maior segu
rança para a população, e a evolução da demanda de deriva
dos, torna-se evidente a urgência de novos investimentos no 
setor, a fim de proporcionar os meios necessários ao atendi
mento nacional. Essa urgência se acentua ainda mais diante 
da perspectiva de que a demanda de transporte na virada 
do século será 50% maiQr do que a atual disponibilidade. 

Dessa fOrma, em deúmninadas frentes, a sJ.emanda atual 
e suas perspeCtivas de crescimento apontam para o emprego 
de dutos no transporte de derivados, uma vez que são~ modal 
mais econômico e eficiente em termos energéticos, e repre
sentam redução nos custos do suprimento para todo o tenitó
rio nacional. 

· b projeto do oleoduto Goiás-Mato Grosso. prevê, para 
atender aos seus objetivos, a implantação de tanca~ens em 
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Barra do Garças, Rondon6pólis e Cuiabá, possibilitando a 
armazenagem dos produtos a serem distribuídos. O ~nfcio da 
operação está previsto para outubro de 1995, e a demanda 
projetada na região a s-er suprida pelo oleoduto será, por 
um período de 10 anos, da ordem de 5.000.000m3/ano de 
produtos. As tancagertsestarão ligadas diretamente ao oleodu
to, o que centralizará o recebimento. A partir dessas tancagens 
da Petrobrás, os produtos serão transferido~ para o armazena
mento e distribuição através das_ companhias distribuidoras. 

O prazo previsto para o desenvolvime;nto do projeto de 
engenharia e sua implantação é de. três anos. Em 1992, já 
foram concluídos o levantamento de dados básicos, a inspeção 
de campo in loco para escolha da di~etriz preliminar e o 
sobrevôo para escolha da região de estudo da diretriz. Estão 
em fase de execução os serviços de sensoriamento remoto 
para escolha da diretriz básica, e em andamento os estudos 
de viabilidade técnica e económica. Já- foi ii:Jícfãda a contra
çação dos estudos ambientais, e a realização dos estudos de 
impacto ambiental e de análise de riscos está prevista para 
o final deste ano. Quanto ao_ projeto _básico de engenharia, 
também foi iniciado, e o projeto conceituai encontra-se em 
fase de conclusão_. 

Essas informãçõcs gerais, Sr. Presiden.ie, Srs. Senadores, 
são muito importantes para termos uma visão da complexidade 
que envolve a construção de um oleoduto, e do tempo gasto 
nesse tipo de empreendimento. Aqui rtã_o __ se_ cogita apenas 
de modernizar ou _de tentar Superar o atr.iso para caminhar 
rumo ao desenvolvimento. É também iSSo~ mas, antes de tudo, 
trata-se de uma questão que, além de e:pvolver os aspectos 
de segurança e proteção ambiental, fez-se relevante por ser 
imprescindível para a eçonomia nacional. - _ - -

Os problemas- do Brasil dificilmente serão solucionados 
se não nos a tivermos às questões estrll-t-l:mlis. -O oleoduto 
Goiás-Mato Grosso tem importância não apenas regional, e 
muito menos imediata. É um projeto grandioso, que requer 
tempo e continuidade de esforços. Se for agili~ad<?: agora, 
poderá representar, num futuro bem _p~xj_g10, além do supri
mento da região Centro-Oeste, a gãrantra de abastecimento 
de todas as demais regiões do País. __ . _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -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 DECRETO LEGISLATIVO 
N' 73, DE 1992 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. M! § 
2'~, da Constituiçãõ Federal, co~_binado com o art. 375, _mcxso 
VIII, do Regimento-Interno.)- . 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legts-. 
lativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão àJet- Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviçC> e radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple.nári,;, Re· 
lator: Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74, DE 1992 . 
(Incluído em Ordem do Dia ·nos termos ·do art. 64, § 

29, do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisw 
lativo n• 14, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que- aprova o ato que ·autotga·-ptú'ril1s:São à Rádío A Voz de 
São Pedro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência mOdulada na cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proférido em Plenário, Re_-
lator: Senador Beni veras: . . . . 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ai:t. 64,§ 
29, da Constituição:- cotnbiiiacto·,com ·o art. 375, inciso VIII, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, ria Câínara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão ·outorgada à Sacie-

- dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, terido 

. _ _PARECER FAVORÁVEL, 'pro(erido em Plenário', Re
lator: Senador BenL'le'ras._-

-~-4-:-~;;:c.::. 

PROJETO DE LEI DO.SENADO 
N• 318, DE 19cf!-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei-d_Q Senado 
n" 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa. que determina os casos em qUe as forÇas estran
geiras possam tranSifar pelo território nacional ou nele. perma
necer temporarfamen~e. ffiedian-te permissão do Presidente 
-~a-República, independente dêi autorização do CongreSso Na
cional, nos termos do disposto nos,arts. 21, indsõ -rv~- 49, 
ir:lciso II, e 84. inciso XXI,, da CODStit_uição Fed~ral, tendo 

PARECER, sob· ri•285, d.i1992, da Comissão . 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto com emendas que aprésenta de n,s 1 a 3-CRE, 
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 243, DE !991 

(incluídO elll: Ordein· do .Qla 'nqs termos S:!O~ari.' 112;1, 
do Regimento Interno.) _ .. 

- (Trami(ai:ldO em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n• 252 e 2Q1, de 1991, e 69, de 1992.) . 

De au-toria da SeOadora Marluce Pinto, que altera ~ispo
sitivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971-Lei Orgánica 
dos Partidos Políticos. tendo 

. PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Ju
. tahy Magalhães, pela prejudicialidade do Projeto. (Depen
dendo de Parecer.) 
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-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 252, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia rios termos dó-3rt. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n• 243 e 291, de 1991, e 69, de 1992.) 

De autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre 
Sistema de Partidos Políticos e--dá outras providências. (De
pendendo de parecer.) 

- 7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 291, DE 1991 

(Incluído" em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n" 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992.) 

De autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
regulamenta os §§ 29 e 3<:> do art. 17 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal 
Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário e o acesso 
gratuito aos meios de comunicação. _(Dependendo d;e pãre
cer.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dó art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

(Tramitaildo em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senad.o n" 243,2.52 e 291, de 1991.) 

De autoria do_Senador Nelson Wedekin, que altera o 
art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos PolíticoS, acreScentando 
o § 29, que dispõe sobre a faculdade do partido político celebrar 
acordos com as redes de rádio e televisão para a divulgação 
do horário eleitoral gratuito. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTll! (Magno Bacelar) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 442, DE 1992 

O PreSidente do SenadO Fed_eral~ no uso da sua compe
tência regh:nental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Com"issão Diretora h9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que conSta do Processo n9 015.138/92-9, resolve 
aposentar, voluntariamente, MARCOS VIEIRA, Analista 
Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso III, alínea c, e 67, da 
Lei n• 8.112, de 1990 e art. 11, da Resolução (SF) n' 87, 
de 1989, bem assi!ll com as vantagens da Resolução (SF) 
n~' 21, de 1980, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 9 de novembro de 1992. -Mauro Rene
vides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 443, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de coilformidade coln a 

. delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 59, do Ato da Comissão Diretora n9 1. de 1991, e 
tendo em vista o que consta dos Processos n9 015.350/92~4, 
resolve rescindir, a partir de 20 de outubro de 1992, o contrato 
de trabalho, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
de JOSÉ OSCAR PELÚCIO PEREIRA, do emprego de 
Assessor Técnico do Gabinete do Líder do PDT. Senador 
Nelson Wedekin. 

Senado Federal, !O de novembro de 1992.-Mauro Rene
vides, Presídente. 

ATO DO PRESIDENTE N•lllf91, 
QUE APOSENTOU WALDIVINO FRANCISCO SOUTO, 

ANALISTA LEGISLATIVO, 
ÁREA DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria a que se refere o presente Ato, para excluir os arts. 
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1992. -Mauro Bene
vides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N•136/91, 
QUE APOSENTOU JOSÉ LEÁO FERREIRA, 

ANALISTA LEGISLATIVO, 
ÁREA DE SEGURANÇA 

Apostila 

- -- Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts. 
490 _e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

. ATO DO PRESIDENTE N• 452/92, 
QUE APOSENTOU LASARO FEREGHETTI, 

ANALISTA LEGISLATIVO, 
ÁREA DE PROCESS<1 LEGISLATIVO 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts. 
490, 492 e 488, § 4•, e incluir o art. 517, inciso IV, todos 
do Regulamento Administrativo d() Senado Federal. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1992. -Mauro Bene
vides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 484/91, 
QUE MANTÉM APOSENTADO 

JOÁO DE DEUS VIZIOLI, 
ANALISTA LEGISLATIVO, 

ÁREA DE SEGURANÇA 
Apostila 

Fica alterado o fun~amento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos 
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1992. -Mauro Bene
vides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 533/!ii, -- --
QUE APOSENTOU PRÉSBI ELPÍDIO DE MEDEIROS, 

~ALISTA LEGISLATIVO, 
AREA DE SEGURANÇA 

Apostila 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos 
490 e 492, § 2~, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1992~~ Mauro Rene
vides, Presidente. 

PORTARIA N• 27, DE 1992 

O Diretor-Geral do .Senado Federal,- no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 283 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, resolve prorrogar, por trinta dias, 
nos termos do artigo 145, parágrafo único, da Lei n" 8.112, 
de 1990, o prazo para a -conclusão dos trabalhos da Comissão 
de Sindicância designada pela Portaria n• 24, de 1992. 

Senado Federal, 6 de novembro de 1992. - Manoel V dela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 
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.-----CONGRESSO NACIONAL----r 
DECRETO LEGISLATIVO N• 72, DE 1992 

Aprova a adesão do Brasil ao convênio Multilateral para a continuação das Atividades do Centro Regional 
de Sismologia para a América do Sul-- CERESIS, celebrado em 18 de julbo de 1971. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 22-10-92, página 8309, 
Onde se lê: 

DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 19~ .. 
Leia-se: 

DECRETO LEGISLÃTIVO N• 72, DE 1992 ... 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATADA 232•SESSÃ0, EM IODE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDlENTE 

1.2.1- Meosageos do Senhor Presidente da República 
-N' 351, de 1992 (n' 691/92, na origem), de agradeci-

mento de Comunicações. · 
Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco

lha de nome indicado para cargo cujo ptovlmehtO depende 
de sua prévia aquiesCência: -

- N' 350, de 1992 (n• 690/92, na ongém), referen.te 
a indicação do Senhor Luiz Felipe de Seixas CoiTêa, Minfs
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Espanha. 

1.2.2 - Offclos do 1• Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando a revisão do Senado autógrafo das se-
guintes matérias; _ 

Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do .Senado_ n9 

7, de 1983 (n• 5.567/85,n~quela Casa), que dísJlõe sobre 
a expedição de certidões para a defesa de díreitos e escláre
cimentos de situações. 

· ~Projeto de Lei da C~mara n• 82, de 1992 (n' 969/91, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 45 
da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Códígo de 
Processo Civil. 

1.2.3 -· Parecer 
Referente à seguinte matéria. 
-Mensagem n• 339, de 1992, do Senhor Presidente 

da República, submetendo à consideração do Senado Fede
ral a escolha do Doutor Gustavo Jorge Laboissiêere Loyoo-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor.Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminiltrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresao sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ················"·~--·-·---···----·-·-----Cr$ 70.000.00 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto · 

la, para exercer o cargo de Presidente do Banco Central 
do Brasil. 

1.2.4 - Requerimento 
- N• 799, de 1992, de autoria do Senador Odacir 

Soares, solicitando autorização para integrar a Delegação 
do Brasil à XLVII Sessão da Assembléia das Nações Uni
das, na qualidade de Observador Parlamentar. 

1.2.5 - Apreciação de matéria 
-Emenda ao Projeto de Lei dª.Cilmara n' 41, de 

1992 (n' 2.622/92, na Casa de origem), que "altera a compo
sição interna do Tribunal Regional do Trabalho da 1 ~ Re
gião, com sede no Rio de Janeiro - RJ, e dá outras provi
dências". Deixando de ser votada na sessão de 4 do cor
rente por lapso. Aprovado. À Câmara dos DeputadoS. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 
- Recebimento do Ofício n9 360, de 5 do corrente, 

da Embaixada do Kuwait encaminhando ao Senado Decla
ração do Conselho da Nação Kuaitiana. 

- Recebimento do Ofício nç. 856[92, do Presidente 
do Tribunal de Contas.@ União, encaminhando cópia da 
Decisão n" 511/92, daquela Corte, bem cerno o Relatório· 
e Voto que a fundamentam, da auditoria realizada em 
unidades da Administração Direta e Indireta, sediadas em_ 
Londres, Inglaterra. 

-Recebimento do Ofício n~ 1.106, de 4 do corrente 
mês, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, comuni
cando ter deferido, em parte, o Mandado de Injunção 
nç.95-6/400, para reconhecer a existência de mora e notificar 
o Congresso Nacional para que supra norma regulamen
tadora do inciso XXI do art. 7(> da CQnstitllição :pedç~a~. 

1.2. 7 - Apreciação de matérias _ 
- Requerimentos nç~~ 796 e 798/92, lidos em sessão 

anterior. Aprovados. 
1.2.8 - Discursos do Expediente 
- SENADOR ANTÓNIO MARIZ - Falecimento 

do Prefeito José Sérgio Maia. 
-SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Solida

riedade de S. Ex~ ao Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, 
com relação ao conflito entre índios guajajaras e brancos 
na região de Barra do Corda- MA. . ... 

- SENADOR MANSUETO DE LAVOR -·situa
ção crítica da Viação Aérea São Paulo- V ASP: 

Tiragem 1.200 eXemplares 

1.2.9 - Requerimento 
- N• 800/92, de autoria do Senador Marcc Maciel, 

solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de 
Lei do Senado nÇ> _326[91, que autoriza a conversão em 
cruzei i-oS da díVida externa -brasileira, para financiamento 
de projetas destinados ao desenvolvimento sócio-econó
mico da Região Nordeste, e dá outras providências. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
· -Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (n° 

107/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão. à Jet -Radiodifusão Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cida
de de Teresina, Estado do Piauí. Votação adiada, por falta 
de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 74, de 1992 (n' 
127/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Voz de São Pedro Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo~ 
dulada, na cidade de São Paulo, Estado de São Pedro. 
Votaç~o adiada, por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural 
de Muzambinho Ltda. para explorar Serviço de radiOdi
fusão sonora na Cidade de Muzarnbinho, Estado _de Minas 
Gerais. Votação Adiada, por falta de quorum. 

·Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1991-Comple
mentar, que .determina os casos em que as forças estran
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele 
permanecer temporariamente, mediante permissão do Pre
sidente da República, independente da autori:lação do 
Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts_. 21, 
inciso IV, 49, inciso II e 84, inciso XXII da Constituição 
Federal. Votação adiada por falta de quorum. 
. _ Pr.ojeto de Lei do Senado n• 243, de 1991, que altera 

dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971 -
Lei Qrgâ~ica dos Partidos Políticos, (Tramitando em con
junto com os Projétos .d!e Lei. Q.o ·s:enado n~ 252. e 291, 
de 1991, e 69, de 1992). Retirado da pauta, nos termos 
do __ ~r}:.: 115, e, d9 Regimento Interno. 
_ . Projeto de Lei do Senado n' 252, de 1991, que dispõe 

sobre Sistema, de Partidos Político~ e dá ~utras providên-
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cias. (Tramitação em conjunto com os PrOJetas _d~ Lei 
do Senado n•' 243 e 291, de 1991, e 69 de 1992). Retirado 
da pauta, nos termos do art. 175, "e", do Regimento ln
terno. 

Projeto de Lei do Senado n'-' 291. de 1991, que regula
menta os §§ 2"' e 3~ do art. 17 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tri
bunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário 
e o acesso gratuito aos meios de comunicação. (Tramitando 
em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n~ 243 
e 252, de 1991, e 69, de 1992). Retirado da pauta, nos 
termos do art. 175, e, do Regimeõ.tO Interno. 

Projeto de Lei do Senado n' 69, de 1992, que altera 
o art.ll8, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescen
tando o§ z~' que dispõe sobre faculdade do partido político 
celebrar acordos com as redes de rádio e televisão para 
a divulgação do horário eleitoral gratuito. (Tramitando 
em conjunto com os Projetas de Lei do Senado no6 243, 
252 e 291, de 1991). Retirado da pauta, nos termos do 
art. 175, e, do Regimento Interno. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

Requerimento n~ 799/92, lido no Expediente da pre
sente sessão. Votação adiada, por falta de quorum, após 
parecer de plenário. 

1.3.2 -- Discursos após a Ordem do Dia 

-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Reajus
te fiscaL 

- SENADOR MÁRCIO LACERDA - A explo
ração da borracha natural do BraSil e o declínio de sua 
produção. Considerações sobre o Projeto de Lei do Se~ado 
n"' 176, de 1991, de sua autoria, que "altera o art. 22 da 
Lei n' 5.22:7, de 18 de janeiro do 1967". 

·. 

- SENADOR ODACIR SOARES -Situação de 
penúria financeira da Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias - EMBRAPA. 

-SENADOR JOÃO FRANÇA- Urgência no res
gate da dívida social a fim de minimizar a violência no 
País. 

1.3.3 - Comunicações da Presidência 
Térmirlo do prazo sem que tenha sido interposto recur

so, no sentido de inclusão em Ordem do Dia das seguintes 
matérias. 

- Projeto de Lei do Senado n9 150/91, que altera 
o art. 1' da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990, que 
dispõe sobre crimes hediondos J10S termos do arL 5~, inciso 
XLIII, da Constituição Federal. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 31/92, que acrescenta 
inciso ao art. 28 da Lei n' 7.664, de 29 de junho de 1988, 
que dispõe sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio 
e na televisão. Ao Arquivo. 

Término do prazo para apresentação de emendas aos 
Projetas de Lei da Câmara n~5 10 e 23, de 1992, sendo 
que aos mesmos não foram oferecidas emendas. 

são. 
1.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N" 90, 180, 371, 754, 793 e 814/91, 11 e 255/92 

(Apostilas) 

TES 

3 - MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DÁS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 2323 Sessão, em 10 de novembro de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária,. da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira e Jonas Pinheiro 

ÀS"T4 lTORAS 1? 30 MfNCTfOS, ACIIAM",~R f>ímc 
SENTI?,~ 0,~ SRS. SfiNADORTiS: ' 

Affonso ('.amargo - Almir Gabriel .:. Antonio· Maíiz ~ 
Bello Parga - Beni V eras - Chagas Rodrígue.• .:. Ci(f"Sâóoi_a 
de CarValhO - ElCíc:i ÁlVares -. Epitácio Cafeteira - Rsper~
dia.o Amin - Francisco Rolicmhcrg- Gerson Camata - Gui
lherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena 
- Irapuan C..osta Júnior- Jarbas Passarintto - Joao _Ç.almon 
-João França- João Rocha -José Fogaça- José Richa -
Jutahy Magalhães- Juvencio D(a'- l.ery Dias,_ I.ourem
berg Nunes Rocha - I.ucfdio Portclla - Magno Bacelar ~ 
Mansueto de I ..avo r - Mário C .ovas - Mauro Aenevides -
Meira Filho - Moisés Abrao - Nabor Júnior - Oi:lacir Soa
res - Onoffe Quinan - Pedro Simon - Pedro TeiXeira - Rai
mundo I .ira-Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Valmir C'.ampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio. Cllfetei!a) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, decl~r.o. <:!,be.rta <:!. sessão." . 

Sob a proteção de Deus, iniciamos ôossos· trabalhos. 
O Sr. fç Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De Agradecimento_ de Comuriicações: 
N• 351, de 1992 (n' 691192, na origem), de 6 do corrente, 

referente à aprovação da matéria constante da Mensagem 
SM n• 209, de 1992. 
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Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome 
indicado para cargo cujo Presidente depende de uma prévia 

. aquiescência. 
MENSAGEM N• 350, DE 1992 

(N• 690/92, na origem) 

Senhores Membros do_ Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da ConstituiÇãO 

Federal, e de acordo com o_ disposto no art. 18, incisei I, 
e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de I• de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, 
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n" 99.578, 
de 10 de outubro de 1990; -sUbmeto à aprovação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor LuizFelipe 
de Seixas Cotrêa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do BraSil 
junto ao Reino da Espanha. 

Os méritos do EmbaiXador Luiz Felipe de Seixas Corrê-a:, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasüia. 6 de novembro de 1992. -Itamar Franco 
INFORMAÇÃO 

Curriculum - Vitae 
Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa 
Rio de Janeiro/RJ, 16 de janeiro de 1945. 
Filho de João Luiz de Seixas Corrêa e Maria Celina Leão 

Teixeira de Seixas Corrê a.--
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito Cândido Men-

des, RJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. 1969. 
Curso de Altos Estudos, 1981. 
Terceiro Secretário, 3 de março de 1967. _ 
Segundo Secretário, merecimento, 30 de junho de 1969. 
Primeiro Secretário, merecimento, 18 de maio de 1975. 
Conselheiro, merecimento, 2 de março de 1979. 
Ministro. de Segunda Classe, merecimento, 22 de junho 

de 1983. · 
Ministro de Primeira Clas.se,_mere.cimento, 16 de deZem

bro de 1987. 
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional-I, 

1967/1968. 
Assistente do Chefe .da Divisão da Amazónia, 1969. 
Assessor do Chefe do Departamento de Organismos In

ternacionais, 1977/1978. 
Assessor do Chefe do Departamento da Ásia, África e 

Oceânia, 1978/1979. . ___ _ 
Assessor do Chefe do Gabinete_ Civil cia Pt~sidência da 

República, 1983/1985. 
Assessor do Presidente da República, 198711989. 
Secretário-Geral de Política Exterior, 1992. 
Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1992. 
Bonn, Segundo Secretário, 1970/1971. 
Nova York, ONU, SegundoSecretário, 1971/1973. 
Buenos AireS, Segundo Secretário, 1974. 
Buenos Aires; Primeiro Secretário, 1975/1976. 
Washington, Conselheiro, 1979/1983. 
Paris (Delegação junto_à Unesco), !ylinistro·conselheiro, 

1985/1987. . . .. . ... - -.- . ~ 
México, Embaixador, 198911992 .. . 
Reunião do Subcom_itê da Rodovia Boliviana Marginal 

da Selva, La Paz, 1967 (membro). 

Comitiva do Miriistro do Interior ein visita ao Uruguai, 
1967 (membro). 

IV Reuni~o da Cebac, Buenos Aires, 1967 e 1968 (mem
bro). 

Missão Especial à Solenidade de posse do Presidente do 
Equador, 1968, membro. 

_::.- Grupo de Trabalho de Preparação da II Conferência dos 
Chanceleres dos_ Países da Bacia do Prata, Santa Cru~. de 
La Sierra, 1968 (membro). 

V Reunião do Grupo de_ Peritos do Projeto A-4 (navega
ç~o), Buenos Aires, 1974 (delegado). 

Delegaç~o do Brasil às XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIII 
Sessões da Assembléia Geral da ONU, 1971, 1972, 1973 e 
1978 (membro). 

Delegação do Brasil à XX Sessão da Conferência Geral 
da Unesco, 1985, (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente_ da República em visita
oficial ao Peru, 1987 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da_ República em visita 
9_flcial à Venezuela, 1987 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da Repúbiicã â l Reuilião 
Presidencial do Mecanismo Permanente de Concertação e 
Consulta (Grupo dos 8), México, 1987 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da _República em visita 
oficial à Colómbia, 1988 (membro). 

ComitiVa do Senhor Presidente da República à Assem
bléia Geral Especial da ONU dedir:ada ao Desarmamento, 
1988 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República em visita 
oficial à República Popular da Chirta, 1988 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República à Bolívia, 
1988 (membro). ' 

Comitiv-a do Senhor J;resid§nte da Repúbl.ica à União 
Soviética, 1988 (membro), _.. . .. . _ . . .. 

Comitiva do Senhor Presidente da República à II Reunião 
Presidencial do Mecanismo Permanente de Concertação e, 
Consulta (Grupo dos 8), Uruguai, 1988 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República à Argen-
tina, 1988 (membro). · 

Comi_tiva do Senhor Preskjente da RepúbliCa à República 
Popular de Angola, 1989 (membro). 
_ Comitiva _d_9_ Senhor_ Prestdente da República à Guiana. 
1989 (membro), 

Comitiva do Senhor Piesi~.tente da República ao Surina
me, 1989 (membro). 

COmitiva do Senhor PresiçJente da República em missão 
às exéquias do Imperador Hiroito, Jap~o, 1989 (membro). 

. . Cmpitiva do .Senhor Presiqente da República à III Reu
nião Presidencial do Mecanismo Permanente de Concertação 
e Consulta (Grupo dos S), Ica, Peru, 1989 (membro). 

__ Comitiva do Senhor Presidente da República ao Equador, 
1289 (membro). 

Comitiva do S_enhor PreSidente da República à I Cúpula 
de Chefes_de Estado e de Governo Iberoamericano, Guada
lajara, México, 1991 (membro). 

Delegado do Brasil _à reuniáO do Grtipó do Rio-CEE, 
Santiago, 1992 (chefe). 
,. Delegação do Brasil à Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Dese_nvqlvimento, Rio de Janeiro, 
1992 (membro), .. . . __ · :: ... 

__ ~elegaçãodp :Sra_sil à~Reunião de Coordenação Política 
de Alto Nível Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1992 (chefe). 

Ordem_do Rio Branco, Grã-Cruz. Brasil. 
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Prêmio Rio Branco, Medalha de Vermeil, CPCD, IRBr. 
Prêmio Laffayete Carvalho c Silva, CPCD, IRBr. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar (Grand~ Oficíai)~ -Brasil. 
Ordem Mérito Forças Armadas (Comendador) 
Ordem do Mérito do Equador (Orá-Cruz). 
Ordem de Cristo, Portugal (Grande oficial). 
Ordem do Libertador, Venezuela (Grande oficial) 
Ordem Bernardo O'Higgins, Chile (Cavàleiro). 
Ordem de Santo Olavo, Noruega (Cavaleiro). 
Ordem da Rairlha Vitória, Reino _Uiliçlo· (rnenibro)~ 
Secretaria de Estado das Relações_ Exteriores, 6 de no~ 

vembro de 1992. - Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe 
do Departamento do Serviço Exterior 

(A CorriiSSlfo de Relações Extefiores e Defesa Na~ 
cional.) 

OFÍCIOS 

Do Sr. 19 Secretário da Câmara dos Deputados, encami~ 
nhando à revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias: 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1983 

(N• 5.567/85, na Câmara dos Deputados) 

Dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa 
de direitos e esclarecimentos de situações. 

Dê-se ao art. lo do ProjetO a __ seguinte redação: 

"Art. l'-' As certidões para a defesa de direitos 
e esclarecimentos de situações, reqUeridaS aõs --6rgiós
da administração centralizada ou autárquica, às empre
sas públicas, às sociedades de economia mista e às fun
dações públicas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos _Municípios, deverão ser expedidas no 
prazo improrrogável de I5 (quinze) dias, contado do 
registro do pedido no órgão expedidor." 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ciifa(fiinia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82,DE 1992 
(N" 969/91, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n• 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. lo:> O ai't. 45 _da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 45. . .......... u ....... ,......,u~~··""-~----.....~ .. ·-~ 
Parágrafo único. Pata que a renúncia produza 

os efeitos jurídicos a que se destina, o advogado juntará 
aos autos documentos que comprove a efetiva ciência 
do mandante." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de_sua publi-
cação. 

Art .. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869; DE 11DE JANEIRO DE 1973-

Institui o Código de Processo Civil. 
(A Comisstio de ConstituiÇão, JuStiça e Cidadania.) 

PARECER 

PARECER N' 362, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n~ 339, de 1992, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à consideração do Senado Fede
ral a eScolha do Doutor Çustayo Jorge Laboissiêre Loyo
la, panl exercer o cargo de Presidente do Banco Central 
do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Económicos, em votação secreta 
realizada em 10 de novembro de 19.92, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador BeQi V eras, sobre a Mensagem 
n• 339, de 1992, do Senhor Presidente da República, opina 
pela Aprovação -da escolha do Doutor Gustavo Jorge La
boissiêre Loyola, para exercer e_cargo de Presidente do Banco 
Central do Brasil, por 17 votos favoráveis e um contrário. 

Sala_ das Co_missões, 10 de novembro de 1992. - Rai
mundo Lira, Presidente- Beni V eras, Relator- César Dias 
- Nabor Júnior - José Fogaça - Pedro Simon - Onofre 
Quinao - Ruy Bacelar - João Rocha - Elcio Alvares -
Ronan Tito - Mário Covas - Bello Parga - Almir Gabriel 
- Moisés Abrão - Nelson Wedekin - Pedro Teixeira -
Esperidião Amin. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Beni V eras 
Nos termos dos arts. 84, inciso XIV, e 52, inciso III, 

alínea c, da Constituição Federal, o Senhor Pres~dente da 
República submete à aprovação do Senado Federal o nome 
do Dr. Gustavo Laboissiêre Loyola para exercer o cargo de 

-Presidente do Banco Central do Brasil. 
Os referidos dispositivos cõristitucionais- conferem com

petência prívativa ao SenadO Federal para, após argüfção pú
blica, aprovar, por voto secreto, a escolha do Presidente e 
dos Diretores do Banco Central do BrasiL 

O Curriculum Vitae anexado à Mensagem Presidencial 
evídencia que o Dr. Gustavo Lahoissiêre Loyola possui forma
ção-acadêmica expressiva e experiência profissional compa
tível e adequada ao cargo para o qual é indicado. 

funcionário de carreira do próprio Banco Centrai do 
Brasil, onde ingressou por concurso público em 1977, o Dr. 
Gustavo Loyola, Bacharel em Economia pela Universidade 
de Brasília, é Mestre e Doutor em Economia pela Fundação 
Getúlio Vargas. Nesta Fundação exerceu, também, função 
docente na área de política monetária e de análise macroe
conômica. 

Relativamente a sua experiência profissional, cUmpre 
destacar a relevante função pública que vem exercenc;Io desde 
março de 1990~ como Diretor de Normas e Organização do 
Sistema Financeiro, no Banco Centrar do Brasil. Nessa institui
ção exerceu, ainda, funções de assessoramento ~ de consul
toria às áreas de organismos e acordos internacionais e à área 
_externa. Foi, também, representante do _Banco Central dO 
Brasil em Comissões, Conselhos e em vários Grupos de Traba~ 
lho, nas áreas de Mercados de Capitais, Previdência Comple
mentar, Habitação, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
Seguros etc. 

Na iniciativa privada exerceu os cargos-de Diretor Opera
cional do Planibanc Corretora de Valores e de Diretor Adjun
to do_ Banco de Investimento Planibanc S.A. 

Tais funções e cargos, evideD.cfados ein seu cUrrículo, 
que se encontra à disposição dos. e~~nentes int~_grantes desta 
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Comissão. revelam o nível de qualit'icação profissional e for
mação acadêmcia do_lndicado, ficando, assim, esta ComiSsão 
em condições de deliberar sobre a inQicaçél_o do :Or. Gustavo 
Jorge Laboissiêre Loyola para exercer o cargo de Presidente 
do Banco Central do~ Brasil. 

Sala das Comissões, 10 de novemhro de 1992. - Rai
mundo Lira, Presidente- Beni V eras, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)~- O Expe
diente lido vai à publicação. 
_ _ Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 \' 

Secretário. -- -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 799, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Tendo sido designado pelo Senhor Presfdeiite da Repú

blica para, na qualidade de Observador Parlamciitar, integrar 
a Delegação do Brasil à XLVII Sessão da Assembléia das 
Nações Unidas. solicito _autorizãç_ão do Senado para_-ãCeíta-r 
a referida missão, nos termos dos arts. 55, HI;da Constituição 
e 40 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1992. - Senador 
Odacii- Soares. 

O Vice-Presidentc da República, no exercício do cargo 
do Presidente da República, de acordo com o dispositivos 
no Decreto-Lei n~ 1.565, de 5 de setembro de 1939, regula
mentado pelo Decreto n• 44.721, de~ 21 de outubro de 1958, 
e na Lei n' 5.809, de 10 de outul>ro ~de~.l972, regulamentada 
pelos Decretos n''75A30. de 22 de fevereiro del975, n°85.145, 
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, ~de 2:6 .de janeiro~ de 
1988, resolve, Designar: 

Os Senhores Senadores SaldanhaDerzi, Humberto Luce
na, Elcio Alvares, Odacir Soares e Albano Franco para, na 
qualidade de Observadores Parlamentares, integrar a Dele
gação do Brasil à XLVI! Sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas. · _ _ , _ - -- _ 

Brasnia, 3 de novembro de 1992; 17la da Indc,Pendênciã 
e 104• da República. -ITAMAR FRANCO- Fernando Hen
rique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- De acordo 
com o art. 40, § 4'!, do Regimento Interno, o requerimento 
será remetido à Comissão---de Relações Exteiioi-cs ·e DCTisa 
Nacional, devendo ser subm_etiçl.o à deliberl;l.ção do Pl~nário 
após a Ordem do Dia. em virtude do que se haja previsto 
no art. 40, § 3", da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presi
dência comunica ao PlenáriO que o Senado Federal, na ses_sã_o· 
do dia 4 do corrente, ao aprovar, em regime de .Urgência, 
o Projeto de Lei da Câmara ·n" 41, de 1992 (n' 2·.~622/92, [\a 
Casa de origem), que "altera.a_ccimposição interna do-Trilitihal 
Regional do Trabalho da 1" Região, cOm sede no Rio de 
Janeiro- RJ, c dá outras providências": deixou de apreciar, 
por lapso, uma emenda oferecida pela CoroJssão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, em seu Parecer n" 313, de 1992. 

É o seguinte o texto da emenda: 

"Acrescenta ao art. 5"' do projeto o segU.inte-pãtá"
grafo: 

§ 6~ Para conveniência da distribuição da Justi
ça, em municípios- com· mais de. 300 mil habitantes _e 
nos quais haja elevada concentração d~ empreendi
mentos industriais, comerciais ou agrícolas, o Tribunal 

Regional do Trabalho, com recursos próprios, poderá 
regular o deslocamento de Junta para localidade ou 
bairro da r_espec~iv~ __ sede, visando ao_ recebimento de 
reclamações e à realizaçãO- de audiênciãs." 

Passa-se, agora, à votação da emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

~entªdos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Presidência adotará as providências necessárias para 

fa~cr ínchiir a (!rn~nda aprovada no Parecer n9 345, de 1992, 
da Comissão Diretora. -

·o SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Pelo Ofício 
no 360, de 5 do corrente, o Embaixador do Kuwait encaminhou 
ao Senado a Declaração do Conselho da Nação Kuwaitiana 
que, na qualidade de representante daquele povo, declara 
o seu reconhecimento e consideração pela posição tomada 
pelos governos que condenaram a agressão iraquiana contra 
o Ku,wait, apoiando os esforços internacionais para sua liber
tação. 

O expediente vai à publicação. 

É a seguinte a Declaração do Conselho da Nação Kuwai
tiana: 

Exm~' Senhor Presidente Mauro Benevides. 
Temos a honra de enviar em anexo a Declaração emitida 

pelo Conselho da Nação_ Kuaitiana. 
Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos 

de nossa mais elevada_ estima e consideração. 
Brasília, 5 de novembro de 1992. -

"EM NOME DO DEUS CLEMENTE E MISERICORDIOSO" 

DECLARAÇÃO 

Do Conselho da Nação Kuaitiana para agradecer o 
Papel desempenhado pelos países aliados na libertação do 

Kuaite -

Pelas normas e princípios do Kuaite, o Conselho da Na
ção, na q~alidade de representante do povo kuaitiano, decla
ra, no início do trabalho Qo 79 período legislativo, o seu reco~ 
nhecimento e consideração pela posição tomada pelos povos 
e Governos que condenaram a tirania da agressão ir-aquiana 
contra o Kuaite e apoiaram os esforços internacionais para 
libertá-lo e rechaçar o inimigo. 
- O Conselho registra- após-ó seu agradecimento ao Se
nhor Deus pela libertação - a sua profunda gratidão para 
todos os países que lutaram para prevalecer a vontade interna
cic,nal, ou sacrificarãril seus cidadão-s, ou -empregaram seus 
re_cursos, e utilizaram toda sua força para o estabelecimento 
do Direito. 

O Conselho especifica os países irmãos, iniciando com 
os países do Conselho de Coopera-ção, Egito e Síria, e destaca 
o papel da Arábia Saudita, que cedeu inicialmente seus territó
rios para que fossem o campo da batalha de libertação do 
Kuaíte. 

Agradecemos e apreciamos, também, o papel dos Estados 
Unjdos, da Grã-Bretanha e Frariça, que lideraram com sur
preendente capacidade a Operação ''Tempestade do Deser
to", qu~ destrui~. q ~n}migo ti~ano: 9 Çonselho não esquece, 
também, ~e elogiar o papel desempenhado pela ONU através 
de todas as suas instituições e orgãnizações encabeçadas pelo 
Conselho de Segurança, na sua preservação da legitimidade 
internacional e respeito à vontade dos povos, papel este que 
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ajudou a realizar a campanha de solidariedade da comu_nidade 
internacional para a preservação da paz e estabelecimento 
da segurança. -- -- - . . 

Este sentimento de gratidão reflete a anuzade que Já 
vem sendo mostrada pelo Kuaite e será eterna na sua consciên~ 
cia para todo o sempre. 

O SR. PRESIDENTE (Epitilcio Cafeteira) ~ A Presi
dência recebeu, do Presidente do Tribunal de Conta~ da 
União, o Ofício n-~> 856/92, de 4 do corrente, encaminhando 
cópia da Decisão n' 511/92, daquela Corte, bem como do 
relatório e voto que a fundamentam, da auditoria realizada 
em unidades da Administração Direta e Indireta, sediadas 
em Londres, Inglaterra. · 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos-, p-a-ra c-onhecimento e providências que julgar neces-
sárias. -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -=A Presi
dência recebeu o Ofício no 1.106, de 4 do corrente mês, pelo 
qual o Presidente do Supremo Tribunal Federal comunica 
que aquela Corte, em sessão plenária realizada no dia 7 de 
outubro último, deferiu, em parte, o Mandado de Injunção 
n9 95-6/400, para reconhecer a exiSténcia de mora e notificar 
o Congresso Nacional para qu-e--supra a norma regulamen
tadora do inciso XXI, do art 79, da CO!JStituiç~o Federal. 

Com referência ao aSsunto, a Pr~sidênci~ esç)arece que 
a ComisSão de Assuntos Sociais desta Casa, em decisão termi
nativa, da qual não houve interposição de recurso para o 
PlenáriO, -aprovOu o PrOJeto de Lei no 89, de 1989, da lavra 
do então Senador Cªrlos Chiarelli; regulamentando o dispo
sitivo constitucional referenciado. A matéria foi enviada ã 
Câmara "dOs ·nepútãdos, para revisão, no dia 2 de outubro 
de 1989, onde recebeu o n' 3.941, de 1989. 

A Presidência ·adotará as medidas necessárias nõ- sentido 
de serem prestadas essas informações ão sr. Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e à Câmara dos Deputados,-~ des
pacha o expediente â Comissão de Assuntos Sociais,_ para 
conhecimento. 

O Sr. EpitádO Cafeteira~ deixa a cade{i-ã da presi
dência; que é oCUpada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benévides) -Em sessão 
anterior foi lido _o Requerimento n~ 796, de 1992, do Senador 
Rachid Saldanha Derzi, solicitando autorização parã desem
penhar missão no exterior, e que deixou de ser votado, naquela 
oportunidade, por falta de quorum. __ 

A matéria recebeU parecer favoráveJ, proferido em plená
rio pelo nobre Senador Bello Parga, em substituiçãO ao -da-
Comissão de Relações Exteriores e Defesa NaciOnal. · 

Em votação- o- tecruerimento. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão 
anterior- foi lido o Requerimento n<? 797, de 1992, do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos do art. 43, inciso 
II, do Regimento Interno, seja considerado -como licença o 
período de 15 de outubro a 16 de novembro do corrente 
ano. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ . _ 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Na sessão 

de ontem foi lido o Requerimento n9 798, de 1992, de auto na 
do Senador Mauro Benevides e outros Senadores, solicitando 
a realização de sessão especial do Senado destinada a homena
gear a memória do ex-Senador Sévero Gomes. = 

O requeriinento deixou_ de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Será cumprida a deliberação do Plenáno. 

·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. --

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz. 

. O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Pron~Jicia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, cumpro o doloroso dever de comunicar ao 
Senado Federal o falecimento do eminente homem público 
paraibano, Prefeito do Município de Catolé do Rocha,José 
Sérgio Maia. Exercendo liderança política marcante em ampla 
região -sertaneja do Estado da Paraíba, foi José Sérgio Mai~ 
titular, por diversas vezes, de mandatos de vereador na sua 
cidãde-. Foi, ·ainàa, -por quatro-vezes, prefeito do Mtiriicíplo. 

Como legislador local e como prefeito, distiriguiu-~e pela 
visão dos problemas da cidade, do município e da região. 
Foi um administrador permanentemente inovador, atrai!tdo· 
para a sua área a ação do governo do Estado articulada ã 
do aovemo municipal. Antecipou-se na implantação de servi
çm/'que, além de colocar Catolé do Rocha entre os mais pro
gressistas municípios do Estado, distinguiram e assinalaram 
a passagem desse eminente parai bano co~_? _homem público. 

Naquele cidade, foi instalado, ante-s de qualquer outra 
área do sertão, o sistema de comunicações telefônicas~ abran
gendo a sede do município, os distritos e os povoados. Anteci
pou-se igualmente na visão urbanística da cidade, sendo res
ponsável pela abertura de amplas avenidas, pela construção 
de praças e jardins; foi o grande estimulador da arborização 
local, fazendo desse centro urbano um dos mais aprazíveis 
do Estado da Paraíba. 

Ao longo desses 50 anos de vida pública, teve o apoio 
e a solidariedade do seu povo. Nas últimas eleições - 3 de 
outubro- já enfermo, foi ainda o líder capaz, o líder consa
grado a fa_zer o seu sucessor, a eleger o prefeito que o sucederá 
a partir de 1993. - .. . 

José Sérgio Maia deixa família numerosa:·sua viúva, D. 
Evinha; filhos e filhas. Pertenceu a uma família de políticos, 
de homens públicos paraibanos, de homens públicos rio-gran
denses do norte. Dentre eles, destacam-se João Agripino Fi
lho, Governador da Paraíba, Senador da República, Ministro 
de Estado; o atual Governador do Rio Grande do_ Norte, 
José Agripino, seu sobrinho; Tarcfsio Maia, Deputado Fede
tal e também Governador. Dentre seus filhos, o Deputado 
Estadual José Otávio e o Dr. João Agripino Maia de Vascon
celos, atual Presidente da Companhia Estadual de Habitação. 

Jõsé Sérgio Maia, por sua capacidade de condutor políti
co; por seu exemplo de homem públ~co, registrou, em sua 
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trajetória política, uma imagerii-de probidade. de dinamismo, 
de competência, de capacidade administrativa. Esse ilustre 
paraibano ficará como um paradigma aos adminí:Sfrãdores mu
nicipais e aos homens públicos da minha terra. 

A Paratba pranteia, hoje, a perda de uma das suas mais 
relevantes lideranças políticas. Todos reverenciam, todos exal
tam a sua memória. 

Foi grande a nossa convivência política; partiCipamos das 
lutas partidárias do Município, associamo-nos em vários emba
tes que se salientaram na vida política da Paraíba. Portanto, 
sinto-me apto a trazer o testemunho da influência decisiva 
que ele exerceu em toda a região nos pleitos estaduais; uma 
ampla região, contendo cerca de oito a dez municípios, onde, 
por excelência, praticou a política sempre pautado nos valores 
da ética, no respeito ao povo, na visão de homem público, 
no desejo de ver o progresso irradiar-se de sua terra para 
todos os quadrantes da região. . 

Tornado de profundo pesar, faço este registro, Sr. Presi
dente, e rendo homenagens a esse homem público que honrou 
a sua geração política e os seus e que fica como um ponto 
de referência na vida política da Paraíba. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitácio cafeteira. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA, Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda 
na semana passada, desta tribuna, fiz colocações, através das 
quais solicitava ao_ Ministro Maurício Coi"rêa, itoSSo i::onipa-
nheiro que hoje dirige o Ministério da Justiça, especial atenção 
ao problema das pessoas que estavam corno_reféns dos índios 
guajãjãi"aS~ n-o Maranhão. 

Naquela hora, dizia eu que o Brasif teve o cUidado de 
repatriar, de recolocar com o pleno direito de jr _e_ vir;- Q_s_ 
brasileiros que haviam sido aprisionados em Angola, mas não 
estava adotando a mesma medida em relação aos brasileíroS
reféns dos guajajaras, perto da localidade de São Pedro dos 
Cã-eetes, no Maranhão. -

Os reféns, durante todo o período de uma semana, rece
beram alimentação apenas duas vezes. Alguns tiveram a cora
gem de_fugir, e hoje o núinei'o de reféns, ou de seqüestrados, 
é de oitenta e seis.- . - _ _ _________ _ 

Hoje, faço outro registro, agora de aplauso ao Sr. MinísM
tro Maurício Corrêa, pela maneira enérgica cOmo S. V. EX" 
resolveu agir, conforme diz o Correio Braziliense de hoje, 
dando um ultimatum às lideranças indígenas guajã}3ras para 
que libertem imediatamente os prisioneiros. 

Diz o nosso Ministro da Justiça: 

"Os índios devem dar-nos um crédito de confi3.n~ 
ça. Estamos aqui para negociai"; esperamos que eles 
revejam sua posição: _ -

Os brancos são reféns; a partir de amamhã -(hoje), 
porém, nós os consideraremos como seqüestradores 
e como tal vamos agir." 

Essas notícias, Sr. Presidente, também confirmam o que 
aqui foi dito por mim na semana passada. Vejamos: 

HO clima na região de Barra do Corda é de insegu
rança, segundo relato chegado no final da tarde de 
ontem a São Luís. Um relatório reservado da PolíCia 
Federal, que mantém cinqüenta homens fortemente 
armados nas proximidades da reserva indígena, iridica 

que os guajajaras eStão sendo insuflados por dois indi
genistas (exMServidores da FUNAI), principais suspei
tos de terem assassinado um dos índios. 'Eles (os indige
nistas) querem provocar tumulto para não serem preM 
sos'- declarou, por sua vez, o presidente da FUNAI". 

Isso havia eu declarado naquele pronunciamento. Os indi
genistas, via de regra, terminam por utilizar os índios para 
conSeguirem maior recompensa por qualquer ato do Governo, 
decorrente da necessidade de estradas ou ferrovias que tenhani 
que passar na-s terras dos índios. 

Quero, portanto, Sr. Presidente, aproveitar esta tribuna 
para me congratular com o Ministro Maurício Corrêa, pela 
maneira firme com que S. V. Ex~ coloca a situação perante 
o~ índios que, na realidade, encontram sempre uma maneira 
mais política do que os próprios políticos. 

Antigamente, havia um cacique em cada tribo. Hoje, 
para não haver briga, qualquer índio que conteste o cacique 
reúne o seu grupo e vira cacique. Essa tribo de guajajaras 
tem entre 20 e 30 caciques. Diz o ditado: "É muito cacique 
para pouco índio". Assim, cada cacique pretende demonstrar 
mais capacidade de agredir o branco. mais independência. 
Eles sabem, perfeitament.e. o que é ce~to e -o que é errado. 

No gestô que tiveram ao seqüestrar pessoas que passavam 
pela estrada e que nada tinham a ver com a vida em São 
Pedro dos Cacetes, eles queriam ·apenas se valorizar uns pe
rante os outros, mostrar que têm mais poder que os demais 
caciques. Eu diríã -que é uma- luta entre caciques; e, desta 
luta, o que decorreu foi esse $-eqüestro, ·o sofrimento, o desres
peito ao direito ·constitucional; assegurado ao _cidadão brasi
leiro, de it e vir, o direito de exercitar a sua cidadania. E 
Os índios, fazendo de conta que são crianças, porque inimpu
táveis; fazéndo de conta que não sabem o que é certo e o 
que é errado, uns perante os outros, dão essa demonstração 
de força. 

Na realidade, eles não pensam em responder pelo que 
fazem. Saem do Brasil, como saiu o Sr. _Paulinho Paiakan, 
para usar o seu cocar na Europa e ser recebido por autoridades 
de outros países, sempre posando como vítima dos brancos. 
Mas aqui, em plena Rio-92, quis o destino que o Sr-. PaulinhO 
Paiakan fosse desmascarado por seus próprios atos, po-r ter, 
mais uma vez, estuprado uma branca. A partir daquele mo
mento. as Organizações não Goverriameqtais fiCãra_m, de certa_ 
forma, sUrpresas e decepcionadas, porque aquele homem, 
que era uma espécie de ídolo em todas as conversas de preser
vação da população indígena, na realidade, é um aproveitador. 
Possui um avião, que ele mesmo pilota; tem dinheiro aplicado 
ein dólar; em ouro, em RDB; mas chamado à Justiça pelo 
crime que sabe que praticou, corre e se esconde na aldeia, 
desaparece. E a política iildigenísta que temOs. somada ao 
receio de que outras nações condenem o povo brasileiro, faz 
com que caminhemos no sentido de que, amanhã, essas terras 
demarcadas, pertencentes aos índios, tenham a proteção da 
ONU, quando nem mesmo nós, brasileiros, poderemos ali 
entrar para retirar das mãos dos índios guajajaras, reféns se
qüestiados de forma violenta, que nada tém a ver i:::om a 
luta entre os índios e os brancos que estão em São Pedro 
dos Cacetes. -

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Ouço G aparte do 
nobre Senador Magno Bacelar. 
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O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Epitácio Cafe
teira, eu não estava em Brasília na última sexta-feira, quando 
V. Ex• cobrou do Ministério da Justiça uma atitude mais séria, 
mais eficaz, com relação ao clamor daqueles que se viram 
- eu reforço as palavras de V. Ex~ - seqüestrados pelos 
índios, cuja pureza racial e cultural já é discutível devido 
à miscigenação. Naquela área, aqueles que estão em disputa 
por liderança, para serem caciques, são caboclos já acultu
rados, que estão provocando um verdadeiro tumulto no Mara
nhão, levando o nosso Estado às páginas dos jornais sempre 
com situações desagradáveis. No Governo de V. Ex~ não se 
verificaram esses tumultos, pOrque V. Ex~ soube agir. Além 
da disputa pela liderança nas tribos, existem os indigenistas, 
sobretudo aqueles que, politicamente, procuram fomentares
sa discórdia em detrimento do nosso Estado. Tenho a satisfa
ção de comunicar a V. Ex• e à Casa que a atitude do Ministro 
Maurício Corrêa, enérgica e dura no trato dessa questão, 
já obteve resultados. Ainda há pouco, eu ouvia, no noticiário 
extraordinário, -que os índios já se comprometeram a libertar 
os reféns e negociar a substituição daquela. área; V. Ex~, como 
Governador, já havia proposto uma troca de área, que não 
foi aceita, porque ã luta era pela infra-estrutura já existente 
no municípiO- de São Pedro dos Cacetes. Cumprimento V. 
Ex• Fico feliz em ver que a palavra do Maranhão se ergue 
para rebater essa falsa imagem que trazem do nosso Estado 
para os noticiários nacionais e internacionaiS e -a-notícia de 
que, parece, já foi contornado o grande problema. Parabéns 
a V. Er pela atitude e pela defesa do nosso Estado. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. Ex• 
pelo aparte, nobre Senador Magno Bacelar, que enriquece 
meu pronunciamento. -

Na realidade, os indigenistas, quando vão conversar com 
os índios, levando uma proposta do Governo, se aproveitam 
da legislação e fazem a cabeça do índio para ·que não aceite 
apenas aquilo; deve pedir muito mais. Então, ao invés de 
ajudarem, dificultam as negociações. Ganham sempre uma 
comissão nas negociações. --- - - --- -----

Disse ao Ministro Maurício Corréa que os índios guaja
jaras não querem a quantidade de terras hoje ocupada pela 
Vila de São Pedro dos Cacetes~ A mini eles disseram: "Nós 
queremos as terras já preparadas para a agricultura, nós quere
mos as casas, nós queremos a luz e a água." 

Então, eles não aceitam simplesmente a retirada daquela 
gente e das benfeitorias, eles querem tomar conta das benfei
torias. 

No meu governo não aconteceria isso porque eu não 
deixaria que ocorresse uma subversão da ordem, __ S_e_Q índio 
não sabe o caminho a seguir, é preciso que o Governo se 
posicioné e faça com ele como fazemos com nossos filhos: 
quando se portam bem, prêmio; quando Se portam mal, puxa· 
se a orelha! Deve-:-se mostrar o caminho do certo e o c:;io errado. 

É claro que palavras como essas não são adequ3das àque
les que aplaudiam o Sting, quando aqui veio posar de «prote
tor'' dos índios, fazer a grif[e de suas camisetas e ganhar 
dinheiro à custa do nosso índio. Não; não poso de_ simpático 
a coisas dessa natureza! Dou o meu apoio, como faço agora, 
àqueles que tomam uma posição firme de fazer o índio saber 
quais são seus direitos e deveres; suas responsabilidades nesta 
aldeia global, que é o Brasil. Como qualquer cidadão, eles 
também têm suas responsabilidades. 

Quero, portanto, nesta oportunidade, congratular-me 
com o Ministro. Maurício Corrêa quando disse: "Ou soltam 
os reféns, ou, então, vocês são seqüestradores"l Congratu-

lando-me, também, com o Governador do Maranhão - a 
quem não posso considerar meu correligionário ou adversário 
políticÕ, pois estou-sem partido- que disse: 4 '0s reféns serão 
libertados na marra"! Bato palmas para as palavras do Gover
nador do Estado do Maranhão, que, somadas às do Ministro 
Maurício Corrêa, fizeram- com que os guajajaras acabassem 
com as suas bazófias, concordando com a_ libertação dos se
qüestrados. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. ~reside!lte. 

Durante o díscUrso do Sr. Epitácio Cafeteira, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, -qUe é ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro. 

O SR. PR~SIDENTE (Jonas Pinheiro) ..:.. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun· . 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sra. Senadora, Srs. Senadores, creio que é tempo de 
trat<}rm_os, aqui, do problema sério que envolve uma impor
tante empresa de aviação civil no Brasil, a V ASP. 

Não venho aqui tratar, hoje, da questão tormentosa 
da privatização da V ASP - este assunto está sendo exami
nado, em boa hora, por uma CPI da Câmara dos Deputados. 
Todos os fatos correlates a esse processo de privatização da 
V ASP devem ser rigorosamente apurados; venham não ape
nas aos Anais da Câmara dos Deputados e do Congresso 
Nacional, mas venham à_ opinião pública e;se necessário for, 
cheguem ao julgamento da Justiça. _ 

O objetivo deste meu pronunciamento, Sr. Presidente, 
Sra. e Srs. Seriadores, é tratar de um· problema gravíssimo, 
de uma ameaça gravíssima, que afetã um segmento da popu
lação brasileira. É verdade que um segmento minoritário, 
os usuários de uma empresa aérea, mas nem por isto esse_ 
problema deixa de ser premente e, no meu entender, a sua 
importância merece ser discutida aqui. Refiro-me à situação 
da V ASP enqUanto empresa conCessionária de transporteS 
aéreos, de caráter doméstico e de caráter internacional. 

Ser que muitos tiveram vontade de abordar este assunto 
e não o fizeram temendo que isso levasse irreversíveis desgas
tes à empresa, mas estes já existem, não há mais o que desgas
tar a imagem da V ASP. Agora, é necessário recuperar a ima
gem da V ASP, tomando as medidas necessárias para que 
ela volte a ser uma grande e até, sob ç;ertos aspectos, exemplar 
companhia aérea, concorrendo com ·as demais em pé de igual
dade. 

Não tem, portanto, este meu pronunciamento, nenhum 
objeth.'P de jogar mais lenha à fogueira, ao contrário. O que 
estou pretendendo, Sr. Presidente, é fazer com que se tome 
consciência de um·gravíssimo problema, que ameaça nossa 
vida enquanto usuários dessa empresa aérea. 

Além, evidentemente, das dores de cabeça da privati
zaçãO, que não trato aqui porque está sendo muito bem tratada 
pela CPI da Câmara, vejam quais são os problemas que estão 
aí tOdos os dias nos jornais, sendo passados para a opinião 
pública, quais são os fatos que envolvem essa companhia? 

o-mais recente fato é a apreensão de 22 das 53 aeronaves 
de propriedade, ou de arrendamento da VASP. Isto é, a em
presa tem, num só ato da Justiça, quase a metade de sua 
frota retida, apreendida. Isso causou um transtorno enorme 
ne~se último fim de semana. Fui testemunha disso; presenciei, 
em viagens, o quanto de transtorno causou aos passageiros 
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tanto da V ASP, que não tiveram aviões à disposição, como 
aos passageiros de outras companhias, uma vez que houve 
superlotação inesperada para os demais aviões. 

Mas não pára aí o problema da V ASP, não é s6â (ji.iestãó 
de não pagar o Ieasing. Ontem, o Juiz de Exe:cuções Fiscais 
e Estaduais de São Paulo, Fábio Belutti, determinou a penhora 
do edifíciO sede da V ASP, na Praça Comandante Lineu Go
mes, em frente ao Aeroporto de Congonhas. Essa -decisão 
do Juiz de Execuções Fiscais de São Paulo foi é!rldécorrência 
do débito não quitado, da obrigação fiscal não cumprida, 
de 100 bilhões de cruzeiros, cerca de 11 milhões de dólares, 
que a V ASP deve ao FiSco de São Paulo, e que não está 
pagando. Então, a sede da companhia está penhorada. 

Mas não fica só aí! Notícias não desmentidas- e_explica~ 
ções da própria emJ?fCsa foram confirme.tóriãs-dessas denún~ 
cias, dizendo que é fato natural fazer-se isso - dão conta 
de que se pratica o chamado fenômeno do "canibalismo" 
entre os aviões da empresa. 

O que quer dizer "canibalismo" nessa liriguagem analó~ 
gica? Significa qUe uma determinada peça de um avião_está 
coril defeito e em vez de a companhia comprá-la na fábrica, 
retira aquela peça de outro avião, o mais próximo, pata colo~ 
cá~la no avião que está precisando dela. Coisa de mecânico 
relaxado cm oficinas de terceira categoria, de automóveiS e
calhambeques. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite~me-v. Ex• um aparte, 
nobre Senador Mansueto de Lavor? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço o aparte de 
V. Ex"-, nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar ~Nobre Senador Mansueto de 
Lavor, quero· cumprimentá-lo pela coragem de abordar, nesta 
tarde, esse problema grave na aviação brasileira. Em alguns 
apartes e em pronunciamentos anteriores, tive a oportunidade 
de dizer, nesta Casa, que o Governo errou quando entregou 
a VASP ao empresário Wagner Canhedo, porque não se pode 
misturar ônibus com boeings internacionais. Tem razão V. 
Ex• quando adverte a Nação que os passageiros, além de 
estarem quase sempre nos aeroportos sofrendo constrangi
mentos, correm risco de vida. Há pouco, vimos nos Estados 
Unidos a falência da PanAm. Num único ato, parou completa
mente a empresa. Agora, o que se vê no Brasil é a Justiça 
determinando a apreensão de aviões, a penhora de prédio, 
mas o caos continua. Ainda, há pouco, no noticiário da 1 
hora da tarde, ouvi do Sr. Wagner Canhedo a informação 
de que, nesses cincos dias, vai tentar negociar, senão vai dis
pensar cinco mil funcionários. Nada disso é solução, tendo 
em vista o risco que correm vidas humanas, diante desse caos 
que a imprensa vem explorando. Urge uma medida do Gover
no, principalmente do Governo de São Paulo, que ainda detém 
39% das ações da V ASP, para que se ponha fim a esse escân
dalo e se preserve uma empresa que tem tradição na aviação 
brasileira, senão será mais uma empresa a falir e a trazer 
à população brasileira o desencanto e a inviabilidade das coisas 
no nosso País. Felicito V. Ex~ pela coragem, como disse ante~ 
riormente, de trazer à Casa as suas observações e exigir do 
Governo uma atitude mais enérgica para a solução. Obrigado 
a V. EX' 

O SR. MANSUETO DE-LAVOR- Agradeço a V. EX' 
o oportuno aparte e, conforme V. Ex• afirma, este pronuncia
mento é no sentido de resgatar a V ASP como grande empiesa 
aérea brasileira. Não desejam?~ complicar mais a sítuãçãõ-

da empresa.. Eu já disse que vários companheiros talvez não 
tenham se pronunciado sobre esse gravíssimo problema para 
não serem acusados de estarem complicando as coisas, do 
ponto de vista político~administrativo, para a V ASP. 

Não é isso. A V ASP já está complit:ada. Está num verda
deiro atoleiro, do qual precisa sair. Se não sair, ar; sim, "é 
que vem a minha sugestão. Ela é uma empresa concessionária 
e o Governo tem muito a ver com isso. O Governo Federal 
não põde lavar as mãos como Pilatos. Sobre isso, falarei daqui 
a pouco. 

Mas eu me referia à questão do "canibalismo", que é 
o nome que dão à prática de substituição de peças quebradas 
de uma aeronave--através da retirada dessas mesmas peças 
de outra aeronave, fazendo~se um verdadeiro intercâmbio de 
peças, sem comprá~Ias para a devida reposição, ctmforme pre
ceituam todas as normas de vôo. Isso resulta numa seqüência: 
de panes em terra e no ar. Quantos de nós, voando pela 
VASP, já tivemõS essa sensação -ao ter o-vôo cancelado? Isso 
pode ocorrer em outras companhias, mas estou tratando da 
freqüência de vôos cancelados por pane antes do vôo. Mais 
recenteme~te, são constantes também as panes no ar. 

Domingo, os passageiros que aguardavam o vóo de Recife 
para Fortaleza, depois de esperarem 18 horas, embarcaram . 
no Airbus --não sei qual era o número .:...:.:.._e; depois de 
meia hora, retornaram por falta de pressurização- n-a-cabine 
daquela aeronave. 

Isso significa que, hoje, o passageiro da VASP é um 
passageiro atemorizado. E com toda razão, porque, se a em
presa não vai bem economicamente, se não está bem adminis
trativamente, por que os passageiros vão confiar que ela vai 
bem do ponto de vista técnico, do ponto de vista de segurança? 

Creio que temos todo o direito de desconfiar da segurança 
da V ASP nessas circunstâncias. Temos todo o direito de des
confiar. 

O Sr. EpitácJo Cafeteira-Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador Mansueto 
de Lavor, V. Ex~ traz à colação um assunto que, realmente, 
preocupa a todos nós e que, também, é manchete nos jornais. 
E necessário que a CPI da V ASP, além de exaininar a forma 
como foi privatizada essa empresa, faça algumas meditações 
sobre o assunto. A primeira pergunta é a seguinte: quando 
foi feita a privatização, alguém examinou, alguém deu algum 
parecer sobre a capacidade económico-financeirã do grupo 
que assumiu o controle da VASP? Pelo que tudo indica, a 
V ASP caminhou para uma privatização em que um grupo 
pretendia comprá~Ja com apenas 43 milhões ~e ~ól?tres~ .Essa 
quantia, no mercado atual, talvez não compre ·mais do_ que 
três ou quatro morcegos negros. Parece-rrie-que não foi exami~ 
nada com atenção a capacidade_econ-ómico-financefrà do gru
po, a não ser que ele estivesse esperando favores do Governo 
a partir daquela renegociação da dívida, onde, já particular, 
a V ASP teve todos os favores de uma empresa pública. V. 
Ex• se referiu ao ''canibalismo". A retirada de peça de- um 
avião que eventualmente não está eni uso·vai provocar dano 
às outras peças desse avião que ficou parado. Um avião parado 
rapidamente tem suas peças deterioradas, e se ele vai ficar 
parado é porque não há capacidade, do ponto de vista té_cniCo, 
para examinar quantas aeronaves a V ASP precisa para fazer 
suas linhas regulares. O certo é que, a esses problemas que 
V_ Ex.•- citou, as panes técnicas em- terra ou no ar,. agora 
s'e somoU-Diais essa p~ule, que é a pane-jurídica:~aProcurildor 
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da RepUblica na hora em que ta VtaJar, disseram que o av_tão 
não ia levantar vôo porque estava preso por ordem da Justiça. 
O Procurador da República teve que dormir em Goiânia, 
devido a essa pane jurídica. Temos que examinar com muita 
atenção esse problema da privatização da V ASP e de empresas 
que entram no ramo da aviação civil. Não se pode dar conc~s
sões às mancheias, como se faz, por exemplo, para as rádt.os 
e para as televisões que estão a emperrar a Ordem do Dt~. 
Realmente, temos qoc ter mais cuidado, mais responsabt
' nem se privatiza uma companhia aérea sem que aquele que 
vai assumir a responsabilidade tenha cacife para bancar o 
seu funcionamento, sob pena de amanhã vermos essa mesm_a 
companhia, que com tanto sacrifício foi _construíd~, a p~rtt; 
do povo brasileiro e dos pau~istas, termme em rnao~ ahem
genas. Não que queira ser aqut xen6fago a pon_to de so querer 
as empresas como nacionais. Hoje, vi na tele_v1são o _Sr._ Wag
ner Canhedo dizendo: "Ou me emprestam 120 mlihoes de 
dólares ou vou demitir quatro mil funcionários". Assim, vem 
a chant~gem, no sentido de tentar mais um_emprêstímo do 
Governo Federal. Então, como privatizar, se vamos entregar_ 
as empresas a pessoas a quem precisamos entp~estar dinhci:o 
para que as dirijam? No começo,_ era ~ecessáno u~ empres
timo de 50 milhões de dólares~ fmanc1ados em mais de dez 
anos pela PETROBRÁS, e, agora, 120 milhões. Quero para
benizar V. Ex\ Senador Mansueto de Lavor, por trazer esse 
assunto a plenário. "Suas preocupações com esse fato impor
tante que é a vida do brasileiro são a segurança, a cert~za 
de que uma companhia de aviação não pode ser uma arapuca. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Obrigado pelas opor
tunas considerações que V. EX" faz em aparte a este ~eu 
pronunciamento, Senador Epitácio Cafeteira. . -. 

V. E~ lembra a situação dos servidores, dos funcwnápos 
da V ASP: são milhares, ameaçados. 

Num período de recessão corno este, demitir quatro- Ou 
cinco mil trabalhadores é um problema gravíssimo. E essa 
ameaça, como V. Ex• diz, é colocada de frente, par_a_ que 
se dêem mais ·soluções vantajosas, neste momento, sem a 
avaliação do quadro geral, sob todos os aspectos) da cmpres~a. 

V. Ex~ fez uma pergunta inicial! levantou uma questao 
que, evidentemente, não pode ser respondida ~e_s~e pron~n
ciamento, mas que precisa ser respondida pelo orgao própno, 
que é a CP! da PrivatizaÇão da V ASP. 

Afinal, qual era a capacidade económico-financeira do 
grupo que assumiu o cont~ole a~ionário da VASP, que nos 
primeiros dias da privatização dizia que co~prava tudo. Apa
recesse linha para qualquer parte do mundo a V ASP com
praria. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Perniiü~-inc V. EX"? 

O SR. MANSUETO DE LAVO~ - CQ!1l satisfaçã_o: .. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - V. Ex~ vai ver. que nc?sa 
ocasião uma das peças mais discutidas foi a garantia oferecida 
pelo comprador: urna fazenda que teria sido sup~ravaliada. 
Se para dar uma garantia, já havia uma superavahação, c~m 
que capital de giro contava a emp~esa par~ ~ante r em funciO
namento esses aviões? Tenho _mmhas duvidas._ Será que o 
Sr. Canhedo, realmente, estava comprando, ou_ ele era um 
intermediário funcionava como biombo-de o_utcas, pessoas 
que queriam iomar conta dessa companhia? <? certo é qu~ 
não se pode usar a televisão, esse grande me1o de_ comum
cação, ·como fez hoje o Sr. Wagner Cã.nhedo para d1zer: ·~s.e 
não me emprestarem 1_20 _milhões de dólares,_ vou d~mitlr 
4 mil funcionários". Quatro mil, dos nove mil empregados 

da V ASP. E, ainda. na certa. se tiver que entregar ao GoVerno 
do Estado a direção da V ASP, vai querer, além dos 43 milhões 
de dólares emprestados, ou cedidos, ou dados com~ partici
paçãu do Sr. PC Farias, maís vantagens para entregar essa 
companhia. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Senador, acho que 
aqui devemos acompanhar de perto esse processo do ponto 
de vista da administração atual da V ASP e estar ao lado 
dos servidores que, realmente, estão sob um processo de ver
dadeiro terrorismo, ameaçados de perder o_ emprego. Quer 
dizer, os ser_vidores são como um escudo com que a atual 
administração quer se proteger desse verdadeiro caos econô
míco-fínanceiro e técnico em que está submetida a companhia. 
Eu falo técnica também, porque as irregularidades da V ASP 
estão aí registradas a dezenas, nos livros, em todos os aero
portos do País. 

Então, diante desse quadro, não deixa de ser estarre
ccdora a declaração do Diretor-Geral do Departamento de 
Aviação Civil - DAC, Brigadeiro Mauro Miranda Gandra, 
que descarta toda e qualquer possibilidade de intervenção 
na VASP. 

A manchete, hoje, do Correio Braziliense descreve _toda 
a situação da empresa, como o fazem os principais ói'gãos 
de imprensa no ~ais, mas no tim vem a nota do Diretor-Geral 
do DAC dizendo que não pensa em intervenção na empresa. 

Ora, o que se esperava do representante do, órgão público 
federal, que é responsável pela fiscalização do desempenho 
das empresas aéreas, sob o ponto de vista técnico, sob o 
ponto de vista administriihV-0 e sob o _ponto d~ vista_ de segu~ 
rança do vôo, que é o DAC? O que se esperava e que eu 
lhe. dissesse: "Olha do jeito que as coisas vão, estamos pensan
do em intervenção". 

-Acredito que chegou o momento ou está próximo dele 
em que o poder público não pode ficar de braços cruzados 

diante dessa situação. · 
Mas o Sr. Brigadeiro Mauro Miranda Gandra. Diretor

Geral do Departamento de Avição Civil- DAC, acha que 
não é caso de intervenção. 

Pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, achamos que já 
écaso .. de intervenção. . . .-- --- . 

Estamos dirigindo _um pe~ido de _informações ao Sr. Mi
nisti-o da Aeronáutica, com um questionário, perguntando 
se realmente não é_ papel da Díretoria de Aeronáutica Civil 
já, neste momento, pensar numa inter_venção saneadora do 
ponto de vista administrativo e técnico, da Viação Aérea São 
Paulo. 

O que acreditamos, e aí estamos discordando da posição 
do Direto"r Geral do DAC, é que já chegou o momento do 
Poder Público Federal dar um basta a essa situação. Examinar 
se a VASP tem ou não condições de con-tinuar operando. 
Se tem, que diga isso aos usuários e aos servidores dessa 
companhia, para lhes dar tranqüilidade, para que eles possam 
dormir sem ter a_~meaça de acordarem desempregados. 

· O Sr. Almir Gabriel ~Senador Mansueto _de_ Lavor., 
permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Com muito prazer; 
Senador Almir Gabriel. 

"o Sr. Almir Gabriel - senador Mansueto de Lavor, 
_a fala de V. Ex"- tem duas vertentes bem claras: uma é a 
segl,l_!ança dos passageiros e, de certa maneira, a segurança 
dos próprios trabalhadores da V ASP. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exato. 

O Sr. Almir Gabriel - E a outra- quesúto é ligada à 
privatízação e a forma com que se tem usado a questão da 
privatização brasileira. Mas V. Ex~ chama a atenção para um 
dado da maior importância quando, ao reproduzir as afirma
ções do brigadeiro responsável pelo Departamento de Viação 
CiVil, diz que ele não considera a situação vivida pela V ASP 
como algo que faça com que essa empres-a seja submetida 
a intervenção. A quest~o, _então, pelo discurso de V. Ex•, 
é como fica a Segurança doS pa$sageiros diante de um;1 espécie 
de lavar as mãos _por parte do órgão que· -ê-----6 coriiPetente 
para verifiCar Se os aviões estão ou não em coridições de 
voar, enfim, de serem fretados e portarem passageiros. Creio · 
que não será a queda de um avião da V ASP o fato determi
nante de uma providência que garanta o funcionainen-tO ade
quado daquelas aeronayes. 

· O SR. MANSUETO DE LAVOR- É esta a nossa pergun-
ta: quero saber se vão esperar um avião cair; se vão esperar 
por uma tragédia antes de agir! 

O Sr. Almir Gabriel- Exato. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR c:- Entendo que o papel 
do DAC é preventivo. 

O Sr. Almir Gabriel- Ou então informeni que o DAC 
vem acompanhando, de maneira adequada, o funcionamento 
de todas as aeronaves; que o sistema -de manutenção mecânica 
e outros garanta_m um funcion_amento correto, mesmo haven
do "canibalismo" das suas aeronaves. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Perfeitamente. 

O Sr. Almir Giibriel - Mas ele precisaria responder a 
estas dúvidas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ê neste sentido a 
minha indagação ao Sr. Ministro da Aeronáutica - que S. 
Ex~ declare, através do órgão fiscalizador, que é o DAC, 
se realmente as aeronaves da V ASP têm condições técnicas 
de oferecer segurança aos passageiroS, diante desse quadro 
caótico" do ponto de vista administrativo e financeiro da empre-

. sa. Isso é que é importante. 

O Sr. Amir Laudo- O iinportante ·é·-exat.ciriiéflte isso. 
É lastimável que o brigadeiro encarregado dessa área faça 
um pronunciamento" que, ao inVés de tranqüilizar a população 
brasileira, aumente as suspeitas de que o órgão não vem de
sempenhando de maneira adequada as suas funções. O outro 
comentário é aquela velha observação que fazemos a respeito 
da questão da privatização. V. Ex~ mesmo tem sido uma das 
pessoas que melhor tém defendido o património público e 
tem colocado, em várias oportunidades, que, infelizmente, 
ao longo das últimas décadas, o que o Brasil fez foí ãssistif 
à privatização da coisa pública. O negócio ligado à VASP 
certamente não é uma exceção. A privatizaçao j:iíOVavelmente 
respondeu mais à questão de açodamento, de ter que fazê-la 
de qualquer maneira, para livrar o Estado de um encargo 
que não estava conseguindo manter, sem avaliar de maneira 
adequada a forma dessa privatização. Do lado do assim chama
do comprador, certamente baseou-se ele naquele hábito, na
quele costume existente de que bastaria que comprasse, que 
passasse para a iniciativa privada para que o Governo, automa
ticamente, liberasse milhões de dólares; assim mesmo ele ten~ 
tou fazê-lo junto à PETROBRÁS em relação à questão dos 
combustíveis. Quero dizer que o vício que fOi Cfíado no Bra~il 

_.de que o Poder Público pode salvar, o Poder Público pode 
-finanCiar a privatiza-Ção da riqueza ·nacional é um vício que 
certamente inspirou o Sr. Canhedo, que não-esperava, certa
mente, as alterações acontecidas na República. Agora, é indis.: 
pensável que toda a sociedade brasileira, particularmente o 
Congresso Nacional, especialmente pela voz de V. Ex\ pos
sam colocar nos devidos termos a questão da privatização 
no Brasil, que- é- um J)rõgrama que deve ser feito. Que existe 
na mão dos Governos Federal, Estadual e Municipal uma 
série de empresas rigorosamente desnecessárias para o apare
lho do Estado, isso é verdade. Mas a alienação desse patri
mónio deve ser feita segundo um programa de longo termo 
que tenha, sobretudo, o interesse de colocar fora aquelas 
empresas que não-têm serveti.tia pública, que não servem ao 
fUncionamento do Estado. De maneira que parabenizo o pro
nunciamento de V. Ex~, especialmente pelas colocações que 
está fazendo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• tem inteira 
razão. A V ASP, infelizmente, não foi uma boa exceção à 
má regra da cultura brasileira de que a privatização é um 
"negócio da China" para os que recebem as empresas privati
zadas; lamentavelmente, não foi uma boa exceção. 

Nem estou aqui- conside-rando as caUsas envolvidas -
Governo do Estado de São Paulo; Governador de São Paulo; 
Governo Federal, que emprestou dinheiro; PETROBRÁS, 
que foi acionada --porque iSso é tarefa da CPi, na Cârriara 
dos Deputados, cujos resultados acompanhamos com o rrntiot 
interesse. 

O que estou consíderando -e que V. Ex~ frisou muito 
bem - e foi acionãda - porque - são os aspectos adminis
trativos de uma empresa que é concessionária de serviços 
públicos; se ela, nesta condição administrativa atual, neste 
caos económico-financeiro, tem condições de oferecer -segu
rança normal __ e razoável aos passageiros usuários. Alén;t do 
mais, a emptesa, ironicanieiite-, tem, como- segundo sóciO pri
vado o VOE - porque o primeiro sóciO controlador é o 
grupo do Sr. Wagner Canhedo, e o segundo_acioni~_ta é o 
Governo do Estado de São_ Paulo; e o VOE é uma sociedade 
de servidores_ da V AS_P. Entã~, como é que uma empresa 
quç _ _tem como segundo sócio privado os próprios servidores 
aceitam considerações desse tipo, de que vai haver uma demis
são em massa? 

Até agora esse grupo chamado VOE, que é o segundo 
grupo privado proprietário da V ASP, não se pronunciou- sobie 
es~a ameaça que pesa sobre mais da metade dos servidores. 
Seria bom que o fizesse. 

Agora; não aceitamos a posição do Sr. Brigadeiro Diretor 
do DAC. Creio que o Senhor Presidente Itaffiar Franco vai 
dar uma orientação diferente. Vamos pedir que realmente 
seja dada uma orientação diferetite ao DAC. Iritere-ssa-nos, 
primeiro, que a V ASP se recupere, que volte a ser uma grande 
companhia. Mas se isso não puder ser feito, que os usuários 
da VASP o saibam, para- tomarem as melhores precauções 
no zelo pela sua integridade, pela sua segurança e até para 
o conceito da aviação civil brasileira. 

O Sr. Esperidião Amin- V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• está ansioso, 
e sei que vai irazer aO- nosSo discursO uma importante contri
buição, como sempre o faz qUando-Se PfõnuD.Cfa-Ilesta cã.sã.. 
V. Ex• tem, para prazer meu, o aparte. 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quana-feira 11 8811 

O Sr. Esperidião Amin- Em primeír_õ_lugar, quero 
deixar bem claro que não estava ansioso por falar; estava 
usufruindo do privilégio de ouvi~lo. E apenas me ocorreu 
a forma de aparte para oferecer um pequenino reparo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com muito prazer. 

O Sr. Esperidião Amin- O repa To é ofereCido em função 
da declaração de V. Ex• de que a questão dos méritos do 
processo de privatiZ3ÇãO da V ASP não devem ser objeto da 
nossa preocupação, mas da outra Casa. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não é que não deva; 
é que realmente não é objeto deste meu pronunciamento. 
Estou preocupado, quero saber do resultado, interessawme 
que seja apurado. Mas a linha do meu pronunciamento é 
no sentido de resguardar os usuários da V ASP e também 
os seus funcionários, ambos ameaçados pelas condições descri
tas_, aqui, da companhia. Mas V. Ex• tem a palavra. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Mansueto de Lavor, 
é impossível se cuidar da situação em matéria de segurança 
de vôo, o que aquijâ-fõi objeto de vários pronunciamentos. 
Recordo-me, inclusive, de um pronunciamento feito pelo Se
nador Elcio Álvares, ainda no primeirO semestre deste ano, 
em função daquela reportagem publicada na revista Veja, 
que fazia referências-sobre o canibalismo que estava ocorrendo 
na VASP, qual seja, substituição de peças, retirando-as de 
outros aviões. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Referi-me aqui a 
esse fato. 

O Sr. Esperidião Amin - Então, é impossível deixar 
de falar desse assunto, é impossível deixar de abordar o mo
mentoso assunto, porque é um assunto do dia de hoje, a 
situação do emprego de todo o pessoal que trabalha na V ASP, 
sem se analisar a causa disso, sob pena de se achar que a 
empresa virou um pára-quedas. A V ASP não é um pára-que
das, não é um corpo estranho que, de repente, se oferece, 
desajeitadamente, dentro dos nossos olhos. Houve_ um. pro
cesso, Senador Mansucto de Lavor - e não se precisa ir 
à CPI da V ASP -, um processo que até hã poucO efa apfesen
tado como exemplar. O governo que promoveu a privatizã:Çãõ 
da V ASP, aiilda na semana passada, e quando houve _o depoi
mento do Sr. Orestes Quércia na CP! da VASP - isso já 
faz algum tempo - ele disse que considerava um modelo 
de privatização. Ou &,eja, uma c_oisa que era emblemática da 
eficiência- é hoje a origem de tudo isso que estamos vivendo. 
Vou aqui antecipar a V. EX:' -o seguinte: seja pela via da 
falência- e hoje um Ministro de Estado, nosso colega~ José 
Eduardo Vieira, defende a falência da VASP, está nos jornais. 
A outra hipótese que S.Exa. oferece é a liquidação, ou seja, 
o "canibalismo", então, no caso, sobre pessoal, linhas e equi
pamentos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- E defendo a interven
ção, via DAC. Não s_ei por que o DA C se recusa a não intervir 
na VASP. 

O Sr. Esperidiào -Aniin--_::. QuerO dizer a-v. Ex~ ·que 
a intervenção do DAC na V A.SP seria a melhor maneira de 
ocultar a origem do problema. Quero me pronunciar, Senador 
Mansueto de Lavor, profundamente contrário à intervenção 
pelo DAC, porque seria uma manobra para Ocult3r as-Origens 
da supervalorização de bens oferecidos em garantia, da prévia 
negociação para o reescalonamento da dívida, que o presi-

-dente da TAM está dizendo que não sabia. Uma r~pórter 

de nome Flora, se não me engano, confirmou que ela já sabia, 
antes do dia 4 de setembro, que a negociação estava feita, 
inclusive com a palavra do então Diretor do TesOuro,_ Roberto 
Guirrlarães Figueiredo. E mais:. o crescimento da díviâa. V. 
Ex~ não tenha dúvida. Se hoje, numa entrevista ao jornal 
O Esta_do de S. Paulo, o Sr. Wagner Canhedo reconhece que_ 
a dívida da V ASP chega a 800 milhões de dólares, V. Ex• 
não tenha dúvida, já passou de um bilhão de dólares, ou 
seja, de patrimônio líquido zero que ela tinha no dia da privati
zação - e chegou a zero porque o Governo de São Paulo 
colocou 53 milhões de dólares na véspera da privatização, 
e colocou à vista - ela vai chegar a um bilhão de ~ólares. 
Então, não'Se trata de_um tropeço gerencial. Não! Qualquer 
pessoa medianamente esclarecida percebe que isso foi uma 
lif)ha de montagem planejada, e receio até que com detalhes, 
porque comprar, alugar, incorporar de qualquer forma ao 
patrimônio operacional da V ASP mais de 30 aviões, c alguns 
desses aviões nem eram utilizados, essa deye ser uma ind.ústria 
lucrativa. Então, sintetizando o meu longo aparte, primeiro, 
quero aqui repelir qualquer sugestão de intervenção pelo 
DAC. Se o DAC entende, como é a nossa preocupação, que 
devemos nos preocupar com a vida dos passageiros, que sus- . 
penda os vóos. Desculpem-me a expressão chula, mas que 
tenham peito para fazer isso. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Quando o DAC sus
pende os vôos, já é um tipo de intervenção; e é exatamente 
o que estou defendendo. 

V.Ex~ confunde e incide num equívoco, quando pensa 
que a interVenção levada a efeito pelo DAC irá examinar 
aspectos financeiros da empresa: O DAC é um órgão técnico, 
ele trata da fiscalização. Quando urna empresa concessionária 
não tem condições técnicas de operar o DAC diz que essa 
empresa não pode operar. É esse tipo de intervenção que 
estou defendendo, longe de defender acobertarnento no pro
cesso de análise_da privatização da VASP, que~ em boa hora, 
está sendo feita, inclusive por uma comissão na Câmara 
dos Deputados. 

Fica bem claro isso. 
Longe de defender um processo que venha a acobertar, 

conforme V.Ex• se refere, não se trata de acobertar, mas 
sim de analisar as origens da derrocada económiCa da compa
nhia. Se isso é um processo que foi armado ou não, eu não 
sei. 

Se mereço a -su-a atenção, posso até dizer o seguinte, 
Senador Esperidião Amin: que o processo formalmente, do 
ponto de vista da privatização, pode· ter sido correto. Não 
é a primeira vez que urna priVatização não dá certo. A Ultima 
foi de um porto em Pernambuco, um porto fluvial. Houve 
um processo de privatiZação do porto, tão festejado quanto 
outros, porque agora a ordem do dia, _a ''crista da onda" 
é a privatização dos portos. Pois bem, houve um porto que 
foi privatizado agora em Pernambuco, o Porto Fluvial de Pe
ti"olina; os-que receberam a concessão tomaram somas fabulo
sas no BNDES e desapareceram, não operaram o porto nem 
um dia. O Sr. Wagner ainda operou alguns meses a Companhia 
VASP. 

O Sr. Esperidião Amin - V.Ex~ me permite somente 
arrematar? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Mas esses concessio
nários, lá do Porto Fluvial de Petrolina, receberam um finan
ciamento do Bndes - e o nome da companhia eu vou trazer 
aqui, pára dizer de público, para que se acautelem outros 
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condutores de processos de privatização, p9rque quem faz 
uma vez, e tira luCros, pode fazer noutra parte, vou trazer 
o nome dessa empresa, é uma empresa do Rio de Janeiro, 
recebeu urna soma fabulosa do Bndes e o porto não operou 
um dia sequer. A VASP ainda operou. E no princípio eu 
creio que até _V.E~~-acreditou que foi um processo vitorioso, 
foi uma exceção à regra geral. Agora está-se descobrindo 
que não, e isso que é fundamental. Temos- que- apurar os 
fatos, envolvendo quem quer que seja: Governo- Estadual, 
Governo Federal. O que se sabe realmente, pelos dados 
colhidos até o momento, é que houve tratamento privilegiado 
-não é segredo, já está, inclusive, nos Anais da_CPI do 
PC- pará o empresário Wagner Canhedo, atual controlador 
da Vasp. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-se V.Ex~ um aparte, 
nobre Senador Mansueto de Lavor? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço, com prazer, 
o aparte do nobre Senador Espcridião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Assim como v:Ex~ falou~ Condi
cionado à experiéncia do Porto de Petrolina ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Agora, a coqueluche 
é privatizar portos. Pois bem, tenho um péssimo-exemplo. 

O Sr. Esperidião Amin- ... ,quero dizer a-V.Ex• -cii.le 
não so·u absolutamente contrário _a_o exercício do poder disci
plinar. O DAC fiscalizar e diSCíplinar, dispor, enfim, sobre 
o tráfego aéreo e segurança de_vóo, isso é da sua essência. 
Acontece que a palavra intervenção- e V.Ex~ vai me permi
tir; e a minha interpretação pode ter sido equivocada -via 
de regra, na espécie, não quer dizer isso._ Via de regra, na 
espécie ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não usei no sentido 
rígido, administrativo. 

O Sr. Esperidião Amin- Porque intervir ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente. 
O Sr. Esperidião Amin- Lato sensu, quer dizer qualquer 

forma de interferéncia. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Lato sensu foi a minha 
expressão. 

O Sr. Esj:Jeridião Amin- Agora, o poder que se reclam~ 
do DAC - e nisso córicordo com V .Ex• Zelar - e falet 
reforçando o que havia dito aqui o nosso Senador Elcio Alva
res, que falava na condição de _usuário: "Olha_,_ e_u ~ todos 
os o_utros usuários obrigatórios estamos correndo nsco, se 
esta é a situação -de segurança". Agora, a palavra intervenção, 
que está sendo propalada, quer dizer, o sentido_ político e 
social da palavra está hoje na imprensa. O que está atribuído 
ao Diretor ~do DAC, que se chama Gandra -não deve ser 
co_nfundido com o advogado Gandra - é de assunção da 
operação como foi feita com a Transbnisil. Nós já temos um 
antecedente. A Transbrasil sofreu uma intervenção. Como 
é que foi? O DAC substituiu Qs ~iretores e pass?u a oper~r 
a empresa. Esse é o sentido prático da palavra mtervençao 
e esse é o sentido, Senador Mansueto de Lavor, não vou 
me prolongar, porque quero aqui discutir. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Vamos discutir tam
bém o sentido stricto _sensu de "intervenção". Não foi ainda 
nesse sentido que eu o defendi, mas que mal faz defender 
isso? Quais foram os resultados no caso da Transbrasil? ·-

O Sr. Esperidião Amin - O caso da TRANSBRASIL 
resultou numa ação judicial em que a antiga diretoria reclama 
perdas e danos no valor de aproximadamente 300 milhões 
de dólares, com chance de ganhar. Na administração sob inter
venção, foram reduzidos, a empresa abriu mão de linhas, 
em nome da racionalização, mas diminuiu o espaço que abar
cava no todo do mercado, retraiu~se em matéria de mercado 
internacional - aí há atê outras insinuaçôes - só_ que isso 
resultou em algo pior do que substituir o vôo, porque perdas 
e danos gerenciais estão s_endo reclamados pela diretoria que 
foi reempossada. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Porque o DAC exor· 
bit ou de suas atribuições, e aí ê que está a ação da I ustiça. _ 

O Sr. Esperidião Amin- Saber o que é exorbitar. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente. 

O Sr. Esperidião Amin- Saber exorbitar e saba o que 
é o estrito cumprimento do dever, nunca se conseguiu delimi
tar isso em caso algum em uma intervençãO. Não há empresa 
de São Paulo que tenha sofrido intervenção do Banco Central, 
empreiteiras neste Pafs, tudo que foi de intervenção praticada 
pelo Governo, de boa-fé, resultou em ação de perdas e danos, 
geralmente, com grande chance de vitóría da parte que sofreu 
a intervenção. Por isso é que gostaria, neste particular, respei
tando a posição de V.Ex\ manifestar-me contra essa interven
ção e gerenciar o senso. Muito obrigado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Quero agradecer 
e creio que não faz mal defendermos um tipo de intervenção 
acauteJadora, em benefício da própria companhia. É isso que 
quero defender. O DAC não pode lavar as mãos diante dessa 
situaçã~, como está fazendo,-quer dizer, não há nada disso. 

Não se pensa em intervenção? Sim, deve-se pensar. Ago
ra, deve-se pensar numa intervenção de acordo com as compe
tências atribuídas ao órgão fiscalizador dos serviços públicos 
das companhias aéreas, que são concessíonárias desse serviço 
público. 

Se V .Ex~ não entende assim, nós o respeitamos. Mas 
que é- preciso tomar uma posição imediata não resta dúvida. 

Creio que o GoVerno Federal vai agir diante dessa situa
ção. Essa ação do Poder Público Federal, a quem comp_ete 
outorgar essas concessões de serviços_! deve ser imediata, con

. forme fris·ou aqui o Senador Almir Gàóriel, Para evitãr-tragé
dias, desastres que ceifem vidas, como tem ocorrido. 

Não é a primeira vez que-isso ocotie. Queni nã6 se lembra 
da PanAir do Brasil? Vejo o Senador Jarbas Passarinho e 
lembro~me - quem é que não se lembra - da Paraense? 
Infelizmente, só houve a intervenção da Paraense depois da 
queda de um dos seus aviões. Isso não queremos que ocorra 
com a V ASP. Queremos que o Poder Público, que é o poder 
concedente, faça a intervenção de acordo com suas compe
tências para evitar ações de ressarCimento de prejufzoS-e da
nos. Aí, sim, V.EX" tem razão: se o DAC e·xorbita, vai ter 
depois que se responsabilizar judicialinente. Mas, se cumpre
estritamente as suas obrigações, não vejo por que não intervir. 

Infelizmente, em casos anteriores, como é o càso da Pa
raense, só houve a intervenção depois de um deSaStre aéreo 
ceifando dezenas de vidas. Isso não queremos que ocorra 
com a VASP. Queremos que ela retorne a ser uma grande 
companhia aérea, como sempre foi, para prestar servíços a 
população brasileira e também para ter segurança ao seu com-
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petente quadro de técnicos, pilotos, operadores e servidores 
em geral. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco - Alfredo Campos - Álvaro Pacheco 

-Carlos Patrocínio·- CéSar Dias-Dario' Pereira- Dirceu 
Carneiro- Dívaldo Suruagy- Eva Blay -Hydekel Freitas 
- Iram Saraiva - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Samey - Márcio Lacerda -Marco Maciel - Marluce 
Pinto --Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 800, DE 1992 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do PLS n9 326, de 
1991, que autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa 
brasileira, para financi3inenio de projetas destinados ao dew 
s~nvolvimento socio económico da Região Nordeste, e dá 
outras providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos Ecow 
nómicos, já se a-cha esgotado. 

Sala das Sessões, de novembro de 1992. -Senador 
Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Orequerímento 
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia oporh.inaw 
mente. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
64, § 2'", da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto 
Legislativo n• 73, de 1992 (n' 107/91, oa Çâmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concess-ão 
à Jet- Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade -de 
Teresina, Estado do Piaul, tendo 

Parecer favoi:ável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Bello Parga. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 9 de outubro pfóximo passado. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Em votaça.o. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente-, pe·ço-a ,Palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca
minhar a votação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, 
não é tanto para encaminhar, mas para agradecer a-õs Sis. 
Senadores que, na semana que passou, mostraram que--não 

há uma ação individual de um Senador aqui a respeito dessa 
questão de concessões de rádio e televisão. 

O que há, hoje, é o sentimento de uma grande parte 
do Senado Federal de que devemos repensar essa legislação, 
e um dos pontos a respeito do qual poderíamos, de início 
- mesmo antes de qualquer modificação na legislaçãO--, 
tomar uma decisão própria é o de não se fazerem novas concesM 
sões a quem já possui estação de rádio e televisão, seja indivi
dualmente ou através de um grupo. 

Por essa razão, quero antecipar que, quando for colocado 
em votação, assim que V. Ex• proclamar o resultado, vou 
pedir verificação de quorum. 

Muito obrigado. 
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 

para-encaminhar a votação. 
- - -

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Esperidião Amin. ---

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
à guisa de encaminhamento, gostaria de fazer um registro 
a propósito do que aqui nos disse o Senador J utahy Magalhães. 

Parodiando uma frase que esteve em moda e que foi 
usada, na semana passada, na Comissão Parlamentar Especial, 
gostaria de dizer aq .Senador Jutahy Magalhães que, neste 
caso, non dormientibus suC'urrit jet, por isso estivemos aqui, 
vigiando, não dormindo, para que não passasse._ 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- O Sr. Senador 
Jutahy Magalhães pede verificação de quorum. É preciso que 
V.Ex-, regimentalmente, decline o nome de três Senadores 
que o ~póiem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, sou 
apoiado pelos Senadores Esperidião Amin, Almir Gabriel 
e Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Solícito aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para procedermos 
à verificação solicitada. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

_ (PROCEDE-SE À VERIFICAÇÃO DE VOTA
ÇAO.) 

I;'OTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Alvaro Pacheco 
Bello Parga 
Divaldo Suruagy 
Esperidião" Amin 
Francisco Rollemberg 
Gerson Camata -
Humberto Lucena 
Irapuan Costa Júnior 
Jarbas Passarinho 
Lucídío Portella 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
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Nabor Júnior 
Valmir Campelo 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Almir Gabriel 
Cid Sabóia de Carvalho 
Esperidião Amin 
Jutahy Magalhães 
Magno Bacelar 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENADOR: 
Epitácio Cafeteira 

O Sr. Jonas Pinheiro deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado: 

Votaram SIM 13 Srs. Senadores; e NÁO 5 .. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 19. 
Não há quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi

dência vai suspender a sessão por 10 minutos, acionando as 
campaüihas para a chamada dos Srs. Senadores a plenáriO. 

(Suspensa às 16h, a se::;são é reaberta às 16h8min.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) '-- Está rea-
berta a sessão. 

Vamos proceder à nova votação. 
Na forma regimental, a votação será nominaL _ 
A Presidência: lembra aos Srs. Senadores Cid Sabóia de 

Carvalho, Esperidião Amin·, Almir Gabiiel e Jutahy Mág3· 
Ihães que devem votar para sustentar o pedido de verificação; 
caso contráriO, o pedido ficará prejudicado. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ocupem 
seus lugares. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa,r-

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.) 

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES: 
Álvaro Pacheco - -
Bello Parga 
Divaldo Suruagy 
Francisco Rollemberg 
Gerson Camata 
Humberto Lucena 
Irapuan Costa Júnior 
João França 
Jonas Pinheiro 
Levy Dias 
Lucídio Portella 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Marluce Pinto 
Oilofre Quinan 
V almir Campelo 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Almir Gabriel 
César Dias 
Cid Sabóia de Carvalho 
Esperidião Amin 
J utaby Magalhães 
Magno Bacelar 

____ _Q SR. PRESIDENTE(Epitácio C~feteira) - Votaram 
SIM 16 Srs. Senadores; e NÃO 6. 

Total de votos: 22. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço que V. Ex~ 
considere a minha presença para efeito de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (EpitáCio Cafeteira) - V.Ex• será 
atendido. Será_anotado o nome de V. Ex~ para efeito de 
quorum. 

Há apenas 23 Srs. senadores-erii Plenário. Não há quorum 
para votação. Em conseqüência, a matéria fica adiada. Tam
bém ficam adiados os itenS n"S 2, 3 e 4 da pauta. 

São os seguintes os itens adiadoS: 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74. DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arL 04, § 

29 , ~o Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, dO Projeto de Decreto Legis
lativo no 74, de 1992 (no 127/91, na Câni.ara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência mOdulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido ~m Plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, da Constituição, combinado _com o art. 375, inciso VIII, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legís
latívo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato_que renova a conCessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzarnbinho Ltda., para explorar servi
ço:de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. Re
lator: Senador Beni V eras, _ 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 318. DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Discussão; em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 318, de 1991 - Complementar, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, que determina os casos em que as forças 
estrangeiras possam transitar pelo território naCional ou nele 
permanecer temporariamente, mediante permissão do Presi
dente da República, independente da autorização do Con
gresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso 
IV; 49, inciso II; e 84, -inciso XXII, da Constituição Federal, 
tendo 

PARECER, sob n' 285, de 1992, da Comissão 
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao ProjetO-cóm- Emendas que apresenta de n"s 1 a 3-CRE, 
e voto em separado do Senador Jarb.as Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 5: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 243, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termo-s--do art. 
172, I, do Regimento Interno.) · 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 
do Senado n''s 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera 
dispositivos da Lei n"' 5.682, ·cte 21 de junho de 1971 
-Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Jutahy Magalhães, pela prejudicialidade do Projeto. 
(Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, alínea b, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador José Fogaça-para proferir o parecer. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra neste momento no plenário. 
Nos termos do art. 175, alínea e, a Presidência retira 

da Ordem do Dia" de hoje o presente projeto, bem como 
as matérias constantes dos itens 6, 7 e 8, por estarem trami
tando em conjunto. As referidas matérias retornarão na Oi
dem do Dia de amanhã. 

São as seguintes as matéiia_S_ r:etiradas: 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO W 252, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos terrri.OS-do art. 172, I, 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n's 243 e 291, de 1991, e 69, de 1992) 

De autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre 
Sisterila de Partidos Políticos e dá outras providências.(De
pendendo de parecer.) 

-7-
PROJETO DE LELDO SENADO N' 291, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos tetm.os do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n's 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992.) 

De autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
regulamenta os§§ 29 e 3~ do art. 17 da Constituição Féderal, 
dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal 
Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário c O acesso 
gratuito aos meios de comunicação. (Dependendo de pare
cer.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 69, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lef do 
Senado n's 243, 252 e 291, de 1991) 

De autoria do Senador Nelson Wedekin, que altera o 
art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acresc~'ntando · 
o§ 29 , que dispõe sobre a faculdade do partido pOlítico .éelebrar 
acordos com as redes de rádio e televisão para a di_Vulgação 
do horário eleitoral gratuito. (Dependendo de parerer.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Esgotada 
a matéria coristante da Ordem do Día:: -- --- -- --

Passa-se à apreciação do Requerimento n' 799, de 1992, 
lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Odacir Soa
res. 

Solicito ao nobre Senador Magno Bacelar o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o nobre Senador 
Odacir Soares foi designado para funcionar cOrrio observador 
parlamentar na delegação do Brasil na 47~ Sessão da Assem
bléia das Nações Unidas. 

O ato do Sr. Presidente foi publicado no Diário Oficial 
da União, cumprindo-se todas as exigéncias legais, pelo que 
opinamos favoravelmente à licença. - -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O parecer 
é favorável. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

__ O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Há oradores 
inscritos. -- - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

o·SR. JVT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
uma inflação de mais de mil por cento ao ano, uma dívida 
pública que corresponde a 18% do ~reduto Interno Bfuto, 
um Orçamento para 93 que exibe mais despesa que receita, 
e uma recessão prolongada que gerou uma capacidade ociosa 
de 40% na indústria, além de ter jogado ao desemprego cinco 
milhões de brasileiros - eis o trágico e desolador legado 
que foi transferido ao novO Goverrlo.- - -

Este, n~ verdade, está diante de _uma situação críti_ç~_. 
uma vez que são extremamente limitadas_ suas margens de 
manobra para reduzir a inflação,_ e preparar o Pafs para a 
retomada do crescimento. Não pode baixar os juros, de ime
diato, para não provocar uma fuga de ativos financeiros e 
aumento desordenado dos preços, mas não poderá conservar 
a política recessiva como pedra de toque da política econó
mica. 

Corno o Tesouro atravessa situação pré-falimentar, o Go
verno está impedido de contratar_ novas obras, e só poderá 
concluir um acordo definitivo com os bancos privados, em 
torno da dívida externa, se obtiver do Congresso o ajuste 
fiscal, passo indispensável para conseguir o aval do Fundo 
Monetário Internacjonal. O Governo já afaStou a idéia dos 
choques económicos, que produzem resultados imediatos; mas 
jogam a economia na incerteza diante das desconfiànçaS dos 
agentes económicos. -

Os_economistas, de um modo geral, tendem a considerar 
que o sucesso do Governo na área económica dependerá da 
velocidade com que conseguirá do Congresso o ajuste fiscal, 
imprescindível para eliminar o déficit nas contas públicas e, -
assim, tornar realmente eficaz o combate à inflação. A reati
vação da economia, antes que se reduza a inflação a um pata
mar civilizado, seria um erro capital. Diante de uma situação 
tão dramática, julga-se que o Governo terá _cons_eguido uma 
grande vitória se mantiver a inflação nos vinte por cento. 

Se a crise económica joga cinco milhões de brasileiros 
no desemprego e na fome, temos _que nos lembrar de que, 
segundo dados de fontes oficiais, dois e meio milhões de jovens 
chegam, anualmente, ao mercado de trabalho, sem qualquer 
perspectiva de emprego - contingente que é quase igUal ao 
da população do vizinho Uruguai. Estima-se que 65 milhões 
de brasileiros estejam relegadQ_!? à sua própria sorte, vivendo 
em condições subumanas. 

A recessão económica, iniciada nos anos 80 e levada a 
extremos nos últimos 3 anos, esgotou suas possíbilidades. ~e 
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reordenar o equilíbrio do sistema financªro, e de c:Onter drastí~ 
camente a expansão inflacionária. O Governo preCisa do a jus~ 
te fiscal, que teria capacidade para injetar um reforço de 
caixa da ordem de 12 bilhões de dólares, segundo estimativas 
de técnicos da área económica. 

O Ministro do Trabalho, W~úief Barelli, anunciou que 
não há como mudar a política salarial sem conseguir ganhos 
significativos na luta contra a inflação. Por isso mesmo, o 
Ministro afirmou que essa polític:a salarial tão criticada será 
mantida até o filial do ano. Em fecente entrevista, o Ministro 
Barelli advertiu que reajustes de quatro em quatro meses 
sujeitam os salários a urna corrosão _irreparáVel. A polítit..a 
ideal seria aumentar a particípação" dos trabalhadores na renda 
nacional, com a manutenção de garantias do poder aquisitivo 
dos salários. 

Aquele autoridade reconhece, na mesma entrevista, que 
a realidade é bastante difereiltedos nossos desejos._ O sal4rio 
mínimo de- hoje I-e pi-e-Senta 30 Por cento do equivalente em 
1940, quando aquela conquista foi instituída pelo ex-Presi
dente Getúlio Vargas. O Ministro C9n_ç_lui_ que a democracia 
foi comprOmetida, entre nós, por uma díyi~a externa_ gigan
tesca e pela corrupção inStituciollalizada. O Ministro reclama 
dos continuados desvios de recursos- do FGTS por gOVeiiws - -
passados, exigindo uma auditoria naquele instituto. -

Tornou-se lugar comum afirm-ar qüe ~fálse que consome 
o organismo económico e social -do Pãís, há pelo menos 12 
anos, é muito grave. Mas, registramos considerável melhoria 
do ambiente político em faVOi de uma solução definitíva :Pára 
nossos males. Lideranças sindicais importantes dos trabalha
dores e dos empresários falam, abertamente, na ne~ssidade 
de um entendimento que permita aO GovernO" apticar as medi
das de salvação nacio"nal que-são exigidas~ 

O presidente da CGT, Canindé Pegado, acaba de mani
festar desejo de que esse acordo seja obtido, ao admitir que 
não existem fórmulas mágicas, e que todos terão de dar _sua 
quota de sacrifício. O novo Ministro do Trabalho promete 
a modernização da legislação trabalhista e a breve instituição 
no País dos acordos coletivos de tral;l:alho, que vigem nos 
países maiS adiantados. - · -

Especialista respeitado pelos sindicatos de trabalhador~s. 
dirigente que foi do Dieese, o Ministro do Trabalq_g condena 
o corporativismo nessa área. o MinistrO espe-ra-qUe, por oca
sião da revisão constitucioniil 1 -ó Brasil reconsidere o plura
lismo sindical, adotando a famosa Convenção 87 da Organi
zação Internacional do Trabalho (OIT), da ONU, que o pres
creve, abolindo-se, então, o -imposto sindical, fonte de corrup-
ção e de inautenticidade na nossa estrutura sindical. _

0 
_ 

Ao refletirmos sobre as políticas públicas que se sucede
ram na área económica, constatamos, Sr-. Presidente e Srs. 
Senadores, que a recessão prolongada, que foi iniciada ein-
1980, não produziu nenht!_m resultado positivo na luta contra 
a inflação. O desemprego _atingiu 16 por cento em São Paulo, 
onde se situa o maior parque industrial da América Latina. 
Em Brasília, estirila-se que a taxa de -des-emprego alcance 
14% - o que significa, segundo dados oficiais, que há 200 
mil desempregados na Capital do ~aís_._ . _ _. 

Técnicos do MfnistériO do Trabalho calcula_m_ que um 
milhão e 800 mil postos de trabalho foram extintos nos dois 
anos e meio de Governo Collor.-Ao mesmo tempo, há indícios· 
de que se reduziu progressivamente- a participaÇão dO- salário 
na composição da renda nacional. Essa participação,-que já 
foi de 38%, caiu para 34% a 35%, enq-uiilto nos países mais 
desenvolvidos do mundo a participaçãO do" salário chega a 
çlois terços (nos Estados Unidos é de 75%, na Afemaõha 

de 69%; na França de 70%, no Japão de 69,7% e em Portugal 
de 53,7%). 

O rendimento da maioria da população é insignificante. 
Mais da metade da população ativa ganha até dois salários 
mínimos (53%). Verifica-se uma redução significativa, a esse 
respeito, denunciando que se agrava o problema da distri
buição interna da renda. Em 19~1 1 76,6~ rece~:!ia111 _?té __ S 
salários mínimos; esse percentual cairía em 1989J:>ara 73,8%. 
E isso ocorre com um salário mínimo que vem perdendo grada
tivamente seu valor real: em 1990, o seu valor real caiu 35,7% 
em relação ao de 1989. 

Em estudo intitulado'' A questão da distribuição de renda 
no Brasil", o economista António Corrêa de Lacerda sustenta 
que a concentração de renda verificada no Brasil, na década 
de 80, demonstra que a inflação, agravada por sucessivas inter
venções na política de rendas, acabou por configurar um pro
cesso de transferência que tende a privilegiar os mais ricos 
em prejuízo dos mais pobres. __ --- _ 

Segundo aquele economista, o alto grau de concentração 
de renda na sociedade brasileira, a_ par da baixíssima partici_
pação dos salários na renda nacional, constitui fãtor limitãtivo 
da expansão do mercado interno, e obstrui todos os esforços 
para promover a estabilização da nossa economia. O mesmo 
técnico acrescenta um dado preocupante sobre a evolução 
desse processo concentrador de renda. Apesar de o rendi
mento médio real das pessoas ocupadas ter registrado cresci-' 
menta em todas as faixas, comparando-se 89 com 88, essa 
concentração aumentou. 

Ao analisar os dados da Pesquisa Nacional por Amostras 
de Domicílio (PNAD), do IBGE. o economista assinala a 
que, "no período de 9 anos, compreei]dido entre 1981 e 1989, 
a renda dos 10% mais ricos da população brasileira, que repre
sentava 46,6% da renda total, em 81, percentual considerado 
extremamente elevado se comparado a outros países, elevou-

~ se para 53,2%'" ~ 

Foi ainda mais elevada essa particpaçáo na renda nacional 
entre os privilegiados que compõem a faixa dos 1% mais 
ricOs. "Estes, que em_81 detinham 13%-da renda total, aumen
taram sua participação no bolo para 17,3%, representando 
um incremento de 33,1 %. ''Em _cq_~trapartida, anota o econo
mista, o rendimento dos maís pObres diminuiu. Os 20% mais 
pobres, que já detinham a pequena parcela de 2,7% da renda 
total, em 1981, tiveram uma queda de 25,9%, representando 
apenas 2% em 1989. 

A comparação da renda funcional entre países revela 
que a parcela dos salários na renda nacional, en_tre nós, é 
ãTri\i"ersa da que se observa nos países desenvolvidos._ Para 
Arttôriio Corrêa de Lacerda, a baixa participação dos salários 
no PIB brasileiro "transforma-se em inibidor de uma política 
de distribuição de renda, na medida em que restringe a fatia 
dos assalariados." 

O processo de empobrecimento do povo é mais do que 
evidente. Segundo dados oficiais (Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílio, que o JBGE acaba de divulgar), o 
rendimento médio das pessoas ocupadas no Brasil caiu 18,4% 
em 1990, se comparado com o de 1989. Os dados revelam 
que a maior concentração de renda se verifica no Nordeste, 
no gua)_ JO% da população recebem quase metade do rendi
mento geral, de tal sorte que os 10% mais ricos do Nordeste 
detêm 53,4% da renda da região, enquanto que no Sul tal 
conCentração é de 47,1% e no Sudeste de 47,7%. 

A recessãO prolongada não apenas provocou intenso pro
cesso de desa~regação social, que se reflete perigosamente 
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na vida das grãndes cidades brasileiras, como produziu uma 
queda drástica na arrecadação de tríbutos, deixando o Estado 
sem recursos para atender aos seus compromissos básicos com 
a população. Tornou-se conse-nSUal a necessidade de apro
vação do ajuste fiscal pelo Congresso para atender a uma 
situação de emergência. 

O Congresso está obrigado a oferecer ao Governo os 
instrumentos de que necessita para vencer os problemas de 
caixa do Tesouro, combater o déficit e tornar mars- eficaz 
a luta contra a inflação. A necessidade desse ajuste é tamanha, 
que a maioria responsável do Congresso deve aprová-lo, ainda 
que a fórmula não venha a ser de consenso, como seria desejá
vel. A reforma tributária definitiva, que exige várias alterações 
no texto da Constituição, seda adiada para a oportunidade 
da revisão constitucional. 

Solucionados os graves problemas de caixa do Tesouro, 
eliminando-se o déficit que está na raiz dos juros altos, haverá 
condições para que o Governo tome as medidas necessárias 
para o desejado reaquecimento da economia, com o que se 
abrirão novas perspectivas no campo da distribuição da rique
za nacional. 

Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA_(PMDB- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. ~ Srs. Senadores. 
o Brasil já deteve o monopólio de produção da borracha natu
ral, criando uma civilização no trópico úmido, cujos faustos 
foram objeto de novelas e filmes nacionais e estrangeiros. 
Desse período áureo ficaram_ as lendas que povoam a imagi
nação de muitos habitantes do Amazonas, além da beleza 
arquitetdnica_do_Tcatro Amazonas. Os ingleses acabaram le
vando a seringueira, nativa da Amazônia, pára o Sudeste 
da Ásia, que hoje responde pela quase totalidadc_da produção 
mundial, atualmente um pouco acima de 3,5 milhõcs_d~ tone
ladas. 

No Brasil, pequena quantidade de borracha silvestre, ex
traída da seringueira, _começa a aparecer nos registrds de pro
dução, a partir de 1840. Com a_s corremcs. ri:ligra~órias que 
se formaram, sobretudo a partir do Nordeste, em direção 
à Amazônia, em face do iritereSse_ec_oriómico despertado pelo 
látex, o País passou a deter condição mooopolista na produção 
mundial da borracha, situação que viria -a se alt_erar _ _ra_dical
mente no sécu_lo seguinte. 

Como nos primórdios de seu descobrimento, a exploração 
se processa, ainda hoje, de forma predominante, em moldes 
extrativistas. Nos tempos áureos, a produção da goma elástica 
chegou a representar 40 por cento no movimento do nosso 
comérciO exterior. -Es-se-~período dufóu até 1911, quando a 
produção brasileira atingiu uma marca cOnsiderada_recordc, 
ou seja, 44.296 toneladas. A partir daí, começa a fase longa 
de decadência, diante da concorrência estabdecida pela borra~ 
cha natural que os ingleses cultivaram no Oriente. 

A partir daquele ano, a produção da goma brasileira 
passou a declinar progressivamente, reduzindo-se a nível equi
valente a 1890. Soinente aos poucos, c graças- a incentivos 
oficiais, a produção voltou a crescer, atingindo, em 1965, 
38 m-il toneladas, para descer, no ano seguinte, a cerca de 
31 mil toneladas. Em 1979, o volume baixava para 24.959 
toneladas, ao mesmo tempo cm que a produção da borracha 
sintética atingia, naquele ano, a 223~ 797 toneladas. Toda a 
produção, oriunda dos EStados do Amazonas, Acre, Pará 
e Rondônia, é consuriiidá nO Yãís. 

E, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema 
da heveicultura brasileira transcende os restritos limites do 
horizonte regional para se transformar em uma questão nacio
nal. A produção brasileira de borracha ganha relevo econô~ 
mico e social, quando nos lembramos de que cria empregos 
e renda para milhares de trabalhadores em seringais nativos 
ou cultivados. Além disso, tem irrecusável importância estra
tégica", uma vez que se trata de garantir a sobrevivência-de 
matéria-prima brasileira de múltipla utilidade para prover as 
necessidades da indústria nacional. 

O reconhecimento de sua importância estratégica recla
mou a elaboração de legislação específica para a política-eco~ 
nómica da borracha, que se destina, entre outros objetiVos, 
a expa-ndir os mercados interno e externo do látex e de seus 
arte fatos, estabelecendo normas de estímulo e amparo à hevei
cultura, bem como remuneração condigna aos produtores, 
e a preocupação de estabelecer razoável equihbrio da econo~ 
mia gumífera entre as diversas regiões produtoras. 

Atualmente a economia da borracha sofre ameaça dircta 
diante de recentes decisões tornadas pelo Poder Executivo,, 
mostrando que a questão relevante voltou a ser tratada sob· 
enfoque exclusivamente regional. Trata-s-e da fixação das 3Ii
quotas do imposto sobre a importação de látex, borracha e 
arte fatos de borracha em 0,25% e 65%, reSpectivameiite. Esta 
decisão importará, a médio prazo, na liquidação do cultivo 
e extração da borracha natural brasileira, ainda hoje úesam-
parada de apoio oficial para concorrer com o produto estran
gciro. 

AsTábricas de artcfatos sentir-se-ão estimuladas a adqui~ 
rir o látex e a borracha importados, a fim de expandir sua· 
produção, decretando a extinção da produção nacional e jo-

_1@!]-dO milhares de brasileiros no dese!llpregQ._ N<!.___minha_ qpi_
nião, as medidas adotadas, recentemente, pelo Executivo~ 
entram cm conflito com o espírito da Lei de n\' 5.227, de 
1967. Referidas medidas mostram a omissão e o desca_so çom 
que o Estado trata questão de tanta importância-par3 o Pafs,
ignorando a legislação que manda estimular e amparar a -pro
dução nacional. 

Por esta razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores. apresentei 
o Projeto de Lei n~' 176, a 28 de maio de 1991, perante este 
Senado, alterando o art. 22 da Lei n~ 5.227, de 18 de janeiro 
de 1967, que passaria a vigorar com a segu-inte redação: -art. 
22, parágrafo único: "As alíquotas incidentes sobrr~· a impor
tação de borracha e látices naturais_ não poderão ser, exceto 
nos casos previstos no caput deste artigo, inferiores às exigidas 
na importação de artefatos rnanufaturados de borracha." 

Na justificativa da proposição acima referida, assinalo: 
"Consideramos indispensável sustar o processo de destruição 
da heveicultura nacional que essas medidas ensejam. Para 
_tanto, propomos incluir, no texto da Lei n9 5.227, dispositivo 
que impossibilita, expressamente, ã. fixação de alíquotas para 
a importação de matéria~prima, inferióié·s às inCidentes sobre 
a impoifãção do produto manufaturado. Não pretendemos 
cercear a atribuição do Poder E)$:ecü.tivo de fixar essas alíquo
taS:, dentro de certos limites. Pretendemos, sim, preservar, 
para os produtores de borracha, de seringais nativos ou cultiva~ 
dos, o único mercado de que dispõem: a iridústria nadát\al 
de artefatos de borracha. A prerrogativa de definir as alíquotas 
persiste, na nossa proposta, no âmbito do Poder Executivo. 
O presente projeto, caso aprovado, exigirá apenas que tal 
prerrogativa se exerça, indiferenciadamente, sobre o setor 
borracheira corno um todo, sobre seus ramos ãgrícola e indus
trial". 
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As decisões que ignoraram a importância da produção 
nacional da borracha natural, ft.:rindo frontalmente o espírito 
da legislação existente, foram tomadas pelo Governo anterior, 
que revelava profundo desprezo por tudo quanto era nacional. 
Queremos crer que o Presidente Itamar Franco, atento à im
portância cstratégita da sobrevivência da borracha natura[ 
em nosso País, tem visão comp[ctamen1c diversa a respeito 
desse assunto de grande interesse para o Brasil. 

A aprovação do projeto de lei de minha autoria é do 
mais alto interesse nacional, como ficou demonstrado. Espero 
que o Congresso Nacional, sensibilizado para as razões que 
acabo de expor, o aprove, sem demora. -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs-.Senadores, gos
taria de fazer breve registro sobre situação de penúria finan
ceira da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropccuária, a Em
brapa. O Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
de Instituições de Pesquisa Agropecuária c_F1orcstal._ Alípio 
Correia Filho, fez chegar _aos membros deste Parlamento, 
carta enviada, em 21 de outubro próximo passado, ao Excelen
tíssimo Ministro da Justiça, ilustre Senador Mauricio Corrêa. 
Nessa carta, o representante sindical lembra que, em maio 
deste ano, o então Senador Maurício Corrêa, buscou, junto 
ao Governo Federal, solucionar a crise financCira dã: Ernbrapa, 
abrindo inclusive um canal de diálogo cnt~~ __ os empregados 
desta empresa e o ex-Ministro -da Economia, Marcnio Marques 
Moreira. 

Em um trecho da carta endereçada ao !vfinistro da Justiça 
está escrito textualmente: --

''Novamente agora, no governo do qual V. Sa. faz parte, 
encontramo-nos cm situação de total penúria financeira, agra
vada pela indignação dos companheiros empregados, que es
tão dispostos a retomar imediatamente os movimentos de rua, 
para denunciar pubticamcnte essa falência à_sociedade civil". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo este breve pro
nunciamento fazendo um apelo ao n_osso ilustre_ Ministro da 
Justiça para que agora, como homem do Governo, faça o 
possível para salv_ar_ es_ta gra!tde ~mpresa que é a Embrapa, 
impOrtantíSsima paTa a tecnologia brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _.:;Concedo 
a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA'( PDS -RR. Pronuncía Ó seg~in
te discurso.)- Sr __ P.residente, Sras. e Srs. Senadores, a crise 
social que vive o Brasil é tão grande_ qúe Se tornou f_onte 
obrigatória de preocupaçãc::)_ tanto do_ homem mais _simples 
quanto dos mais importantes dirigen-tes deste País. Não há 
ser humano dotado de um pequeno senso de responsabilidade 
que não sinta o impacto dessa crise e não se preocupe Com 
ela. Toda a sociedade ~rasile_im exige !lm.-a· __ áção in:tediata do 
Governo para dimiriuir o desemprego, ã miséria, a fome, 
a falta de moradia, a -falta de escolas e de hospitais, c espera 
que seus representantes no Congresso Nacional sejam porta
vozes _desse clamor. É por essa razão que ocupo, hoje, a 
tribuna desta Casa. 

Num País onde existem 19 milhões de pesSOas--vivendo 
na miséria absoluta, com suas fami1ias r~ccbendo até um salá
rio mínimo, num País onde 47 mHllões de pessoas vivem da 
linha da miséria até a da pobreza. com suas familias receb_endo 
até dois salários mínimos, num país- onde 32miihões de crian-

ças e adolescentes vivem em fa-mílias cuja renda mensal per 
capita não ultrapassa meio salário mínimo; num país que tem 
18 milhões de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas, e onde 
apenas 26 milhões de habitantes, ou seja 18% da população, 
têm condições de viver com alguma dignidade, a explosão 
da violência, em proporções assustadoras; panXe,- cada Vez 
mais, estar com os dias contados. Só não aconteceu ainda 
porque os dominados, os marginalizados, os excluídos, são 
pessoas resignadas, submissas e passivas. 

Essa conclusão e esses dados vergonhosos foram extraídos 
de um artigo publicado pelo sociólogo Herbert de Souza no 
jornal O Estado de S. Paulo, do dia 25 de outubro passado, 
Sr. Presidente, e revelam um retrato trágico do Brasil de 
hoje, um cartaz tão grande que ninguém consegue deixar 
de enxergar. 

Todos nós conhecemos muito bem os grandes prejuízos 
que os empresários e, prlncipãlmente, os trabalhadores tive
ram que engolir, c as enormes feridas que teimam em não 
cicatrizar provocadas pelos fracassados Plano Cruzado I, Plano 
Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão, e, mais recente
mente, pelos mirabolantes Plano Collor I e Plano Collor II. 

Segundo o Professor Paulo Rabello de Castro, da Funda
ção Getúlio Vargas, "desde 1990. a economia definha 0,5% 
ao ano e fica claro que não serviu -para -nada tanto sacrifício"~
O fracasso da política, recessiva, adotada com maior vigor 
os últimos três anos, mostra, com toda a clareza, que, sem 
geração de empregos e redistribuição de renda, a crise social 
cresce e a miséria explode. As condições de sobrevivência 
de grande parte da população brasileira foram reduzidas_ a 
níveis insuportáveis e o resultado está à vista de todos: aumen
tam o desemprego e o subemprego, aumenta o número de 
mendigos, aumenta o número de pessoas sem teta, as ruas 
são tomadas por grupos de crianças e adolescentes que buscam 
sobreviver, a qualquer preço, nas grandes cidades. Nos. últimos 
tempos, fami1ias inteiras vivem nas ruas, debaixo dos viadutos, 
das pontes, e as grandes cidades brasileiras, superpovoadas, 
ultrapassam seu limite máximo de infra-estrutura e serviços. 

Nos anos 90, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, os 
problemas urbanos foram agravados pela recessão e o desem
prego. Segundo dados da Secretaria Nacional do Trabalho, 
1,8 milhão de trabalhadores perdera!TI seus empregos, desde 
_o iniçio do" Governo CoiiOr. O pior é que é quase impossível 
saber o tamanho real desse verdadeiro túnel de desemprego 
que existr.: no País. _Os. daqos indica.dos consideram apenas 
os postos formais de trabalho, e todos nós sabemos que a 
economia informal no Brasil é enorme e que o número de 
desempregados é muito maior. Calcula-se que 5 milhões de 
pessoaS, algO em torno de 8% da população economicamente 
ativa, foram atiradas ao desemprego, e igual número_ainda 
poderá ser condenado a semelhante tragédia se o País não 
retomar o caminho do crescimento económico. 

O Governo Itamar Franco encontrou, sem dúv~da, urn 
quadro económico péSsimo: inflação de mais de 1.000% ao 
ano, dívida pública de 18% do PIB, uma recessão nunca vista 
que criou capacidade ociosa na indústria de cerca de 40%. 
Para se ter wna idéia, apenas no setor eletroeletrônico a ocio
sidade, hoje, é de 60% e, só no primeiro semestre deste ano, 
a produção industrial brasileira caiu 3,1%. 

Se é verdade que, para se tomar o pulso da economia, 
basta observar o movimento da construção civil, pode-se dizer 
que a recessão atual é a pior da história do País, Sr. Presidente. 
A situação é ainda mais grave _quando se sabe que o déficit 
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habitacional brasileiro ronda a casa dos 11 milhões de moraw 
dias, um dos maiores do mundo. Os números da indústria 
da construção civil, que ao mesmo tempo dá emprego e casas 
próprias, rellctem a gravidade da crise nacionaL Em março 
de 1990, Sras. e Si"s. Senadores, a construção civil empregava 
quase 1,2 milhão de pessoas. Porém, o co·nfiScO dos ati vos 
financeiros, a falta de verbas para a habitação e para o ·sanea
mento básico fizeram com que esse número caísse para poiico 
mais de 825 m:il trabalhadores. 

Para se ter uma idéia clara da recessão generalizada que 
assola o País, basta citar a situação atual do Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço. Houve uma queda da arrecadação e 
um aumento dos saques, e esses dois fatores produziram, 
somente no primeiro semestre deste ano, um déficit, nas con
tas do_ FGTS, da ordem de 2,1 trilhões de cruzeiros, entre 
a receita prevista e a eretivamente realizada. 

As camadas mais pobres da população não podem conti
nuar a pagar um custo social tão grande, Sr. Presidente. A 
miséria e a fome atingCrh um número enorme de brasileiros. 
De janeiro a agosto -deste ano, a queda no consumo de arroz, 
feijão e óleo de soja chegou a 20%, a queda no consumo 
de carne bovina pulou para 40% c a de pão para-15%. 

A distribuição de renda no Brasil foi considerada a mais 
injusta do mundo. Os rendimentos dos 20% maís ricos em 
nosso País são 26 vezes -maiores do que os dos 20% mais 
pobres. O que temos visto nesses últimos dias, entre "arras
tões", presídios superlotados e cenas de violência explfclta 
na Febem, nas ruas, é ·apenas a revelação, em cores vivas, 
dos filmes negativos que já tinham registrado a flagrante segre
gação social que existe no Brasil, onde 53_%_ da população 
abaixo de 17 anos vive em situação de miséria-. 

Informe "Crianças da América" divulgado no di_a 30 de 
setembro, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
- Unicef, em Bogotá, assinala que "as condições de vida das 
crianças refletem as grandes disparidades existentes entre os 
que têm e os que não têffi", c insiste qüe os- parses precisam 
se empenhar para atingir~-com.-pnoridade, as metas de reduzir 
a mortalidade infantil, minorar a desnutrição, prover todas 
as localidades com água portável e saneamento básico_ e garan-
tir a educação básica. · 

Não há dúvida, Sras. e Srs. Senadores, que as dispari
dades podem ser melhor compreendidas- a ·partir de alguns 
números que o estudo do_ Unicef apresenta Sobre o Brasil. 
O índice nacional de mortalidade infantil é de 85 mortes por 
mil nascimentos. Em São Paulo, em bairros de famüias mais 
ricas, a taxa de mortalidade infantil entre crianças de até 
um ano é de 20 por 1000 - próxima da taxa registrada em 
países do Primeifo Mundo. Na periferia da mesma cidade, 
porém, entre ram.üiaS de baixa renda, essa taxa de mortalidade 
sobe para 124 por 1000, como ocorre no miserável Haiti. 
Existe uma correlação direta entre deficíê_nCla·-~limeritar da 
criança e a existência de ·um_ qUadro dramático de desnutrição 
da gestante, sendo esse fato responsável por praticamente 
60% dos casos de mortalidade infantil. 

No final do ano passado, a OrgaáizaÇão Mundial da Saúde 
divulgou dados vergOI_thosos: 65% das internações ho~pita
lares no Brasil são provocadas por doenças decorrentes da 
falta de saneamento básico. Doenças extintas ou sob controle, 
como o dengue e a febre amarela, voltaram à ativa. A diarréia 
e a dOença de Chagas, -juntãS, mata~ 50 milbrasileir~~ ~or 
ano. Para isso contribui, c- muito, o -rato de que 54 mllhoes 
de brasileiros _n_ão dispõem de água tratada e 108 niilhões 
não dispõem de um serviço regular de coleta de lixo. Além 

disso, Sr. Presidente, dos 4.415 municípios brasileiros, 2.093 
não possuem rede de esgotos. 

Quanto à educação básica, os números também são terrí
veis. O quarto volume da série de pesquisas Crianças e Adoles
centes - Indicadores Sociais, divulgado pelo Instituto Brasi
leiro de Geogi-8.fiáe Estâtlstic.i- IBGE, no início de setembro, 
revela que, de cada mil alunos que ingressam no-ciclo básico, 
apenas 22% do total conseguem concluir oitava série; 25,6% 
das crianças interrompem sua educação já na primeira ·série 
do Primeiro Grau - índice que no Nordeste sobe pra 39,8%. 
A taxa média de repetência é de 26,5% na primeira sétie 
e de 23% na quinta série. 

Segundo o IBGE, o alto número de perdas de alunos 
no ciclo básico (1• as· séries) é Conseqüência do efeito combi
nado das taxas de repetência e evasão escolar. Porém, Sras. 
e Srs. Senadores, os especialistas estão convencidos que essas 
perdas de ano têm relação direta com a pobreza, agravada 
pela concentração _de renda e pela desnutrição, que é u_m 
dos maiores obstáculos para o desenvolvimento físico e mental 
na infância. -

O Presidente Itamar_ Franco declarou que está muito 
preOCUpado com a "ãgudização" da crise social que está amea-: 
çando o País, por causa do "desemprego em massa" e porque 
a pópulação está "sem alternativa de sobrevivê.ncia". tem ~ada 
razão o Presidente. O que ocorreu recentemente nas praias 
do Rio de Janeiro, o chamado "arrastão", Em que centenas 
de marginais investiram Cü"rilO um3~ ondã. (:Q[)tfa verai1istas, 
roubando, espancando e ameaçando cidadãos indefesos, foi 
um sintoma a _mais de que estamos avançando rapidamente 
para uma situação de descontrole do Estado sobre a realidade 
da crise social. 

O resgate da dívida social _é urgente e,_ sem dúvida, é 
o me"Ihor- caminho para se acabar com a violência O.ess·e País 
que agride a maioria de seus cidadãos, condenando~os à margi
nalidade. O povo brasileiro espera que o atual Governo escute 
os seUs apelos, faça investimentos de recursos públicos nas 
áreas de alimentação, educação, saúde e habitação, e tome 
providências para dimiriuir o desemprego, a miséria e a fome. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pr~sid~nte~~ 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Esgotou-se 
hoje o prazo prvisto no art. 91, § 3~>, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 150, de 1991, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que altera o art. 1 o:- da 
Le1 n' 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre crimes 
hediotidos nos termos do art. 5", inciso XLIII, da Constituição 
Federal; e 

-Projeto de Lei do Senado n"' 31, de 1992.-de autoria 
do Senador MárciO- Lacerda, que acrescenta inciso ao art. 
28 da Lei n•7.664, de 29 de junho de 1988, que dispõe sobre 
a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. 

As inatérias foram apreciadas conclusivamente pela Co~ 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Por terem sido rejeitados, os projetas vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Na pre
sente sessão, terminou o prazo para a apresentação de emen-
das às seguintes matérias: · 

-Projeto de Lei da Câmara n' 10, de 1992 (n' 2.484/92, 
na Casa do origem), de iniciativa do Superior Tribunal de 
Justiça, que dispõe sObre a reestruturação da Justiça Federal 
de primeiro grau da 2~ Região e dá outras providências. e 
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- Projeto de Lei da Câmara n~ 23, de 1992 (n~ 4.590!90, geiras possam transit~f pelo tt:fritóiio ria_CiÕnaf ou nele pernla-
na Casa de orige-m), de iniciativa do Presidente da República, necer temporariamente, --mediante permissão do Presidente 
que autoriza Petróleo Brasileiro S.A. - PETR-OBRÁS _: da República, independente da autorização do Congresso Na-
a transferir bens de sua propriedade para o Estado de São cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
Paulo. inciso II e 84, inciso XXII da Constituição Federal, tendo: 

Aos projetes não foram ofefecidas emendas. PARECER, sob n9 285, de 1992, da Comissão 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportu- - De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

namcnte. ao Projeto com Emendas que apresenta de n~ 1 a 3-CRE, 
o SR- PRESIDENTE (Epítácio Cafeteira) _ A Presí- e voto em separado do SenadorJarbas Passarinho. 

-5-dência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão PROJETO DE LEI DA. CÂMARA · 
ordinária de amanhã a seguinte 

N' 47, DE 1992 
ORDEM DO DIA (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art, 172, 

- 1- do Regimento Interno.) . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Projeto deLei da Câmara n' 47, de 1992 (n' 2.628/92, 

N' 73, DE 1992 na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho, que altera a composiçâo e a organização interna 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dQ art. 64, § do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, corrn;ede 
2". da Constituição Fedeal, combinado com o art. 375, inciso em Ftorianópolis-SC, e dá outras providências. (Dependendo 
VIII, do Regimento Interno.) . de parecer.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decre~9_ Legis- _ 6 __ 
lativo n' 73, de 1992 (n·• 107/91, na Câmara dos Deputados), PROJETO DE LEi DO SENADO. 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet- Ra~ío_difusão N" 243, DE 1991 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusãç son~. em onda (Incluído em Ordem do Dia nos terrilos··cto· art. 172, I, 
média, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo: _ do Regimento Interno..) . .. , 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re- (Tramitando em conjunto· eom os .Projetos de Lei do 
lator: Senador Bello Parga. Senado n~ 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992.) 

--2-- De autoria da_ Senadora Marluce Pinto; que altera dispo-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO- · sítivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica 

dos Partid~ Políticos, tendo: · _ 
W 

7
4, DE 

1
99

2 
· PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Ju-

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § tahy Magalhães, pela prejudicialidade do ProJeto. (Depen-
2'', do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso dendo de Parecer.) 
VIII, do Regimento Interno.) . .. . . . .. 

Votação _em turno único do Projeto de De_creto Legis
lativo n' 74, de 1992 (n" 127/91. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão â Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo: _ -

PARECER FAVORÁVEL; proferido em Plenário, Re
lator: Senador Reni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLA1'1Vú

N• 75, DE 1992 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 252, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nós teinios do art. 172, I, 

do Regimento _Interno.) - - · -
(Tramitando em conjunto com os_ P~ojetos de Lei_ do 

Senado n"' 243 e 291, de 1991, e 69, de 1992.) 
-_ De autoria do Senador Marco_Maciel, que dispõe sobre 

Sistema de Partidos Políticos e dá outras providências. (De-
pendendo de parecer.) -

-8-
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § PROJETO DE LEI DO SENADO 

2', da Constituição, combinado com o art. 375, inciso VIII, N' 291, DE 1991 · 
do Regimento Interno.) ---- - - o (Incluído em Ordem do Dia nos -termos do art.-172, I, 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- . do Regimento Interno.) 
lativo n" 75, de 1992 (n" 140/91, na Câmara dos Deputados), (Tramitando em conjunto eom os Projetos de Lei do 
que aprova o ato que renova a concessão Outorgada à Soc1e- Seiiado n,.~ 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992.) 
dade Rádio de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de De autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
radiodifus_ão sonora na cidade de Muzambin4o, estado de regulamenta os §§ 2~ e 39 do art. 17 da Constituição Federal. 
Minas Gerais, tendo: _ _ _ - - dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tri~unal 

PARECER FAVORÁVEL. prÕferido em Pl~nário, Re- Superior Eleitoral, os recursos do fundo pa~tidário e o acesso 
lator: Senador Beni V eras. gratuJto_ aos meios de comunicação._ (Dependendo de _pare~ 

-4- ~~) . . .. 
-'-9-'-PR,OJETO DE LEI DO SENADO 

N" 318, DE 1991-COMPLEMENTAR PROJETO DE LEI DO SENADO 
Votação, em turno único, do Projeto de I,ei do Senado N• 69, DE 1992 

no 318, de I99I~Co"mplcmentar, de autoria do Se_J!ador Mau~ (Incluído em Ordem do Dià nos termos do art. 172, I, 
rício Corrêa, que determina os casos em que as forças estran- do Regimento Interno.) 
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(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n~ 243, 252 e 291, de 1991.) 

De autoria do Senador Nelson Wedekin, que altera o 
art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescentando 
o§ 2"', que dispõe sobre a faculdade do partido político celebrar 
acordos com as redes de rádio e televisão para a divulgação 
do horário eleitoral gratuito. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 10 minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 90/91 

Que aposentou Maria da Cooceiçã_o Rodrigues Bir
beire, Área de Processo Legislativo 

APOSTILA 

FiCa alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts. 
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senâdo Feder~!, 5 oe novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 180/91, 

Que aposentOu Áurea Machado de Araújo, Analista 
Legislativo, Área de Processo Legislativo 

APOSTILA 

Fica alterada paTa integràl a pres-ente aposentadoria, em 
virtude da servidora haver atingido mais um ano entre a autua
ção _do requerimento e a publicação da sua aposentadoria, 
passando a ter o seguinte fundamento legal: nos termos do 
art. 40, inciso III, alínea a, da Cçnstituiçao da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 520, 524 e 
488, § 4', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
bem assim com o artígo 2', § 2', da Lei n' 6.323, de. 1976, 
§ 2"', artigo 3'-', do _pecreto-Lei nn 1.445, de 1976, com as 
alterações determinadas pelos Decretós'-LeiS n"' 2.270, de 1985, 
e n'2.365, de 1987 e Res.l98, de !988, ·no cargo em comissão, 
de Diretoria- da Subsecretaria de Coordenação LegiSiativã do 
Senado Federal, símbolo DAS-4, com opção pela rettibuição 
do cargo efetivo, bem assim com o artigo 11, da Resolução· 
SF n' 87, de 1989, e as vantagens da Resolução n"' 21, de 
1980, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da ConStitu~çãO federaL 

Senado Feder~!, ~ c:Je nov~mpro ·de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO Dp.PRESIDENTÉ N' 371/91, 
Que aposentou Vicente d~- Paulo Pereira da Silva, 

Auxiliar Legislativo, Classe "2~", Padrão III 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente ato, para incluir as vanta
gens da Resolução SF n' 21, de 1980, e excluir o5 arts. 490 
e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
e o arts. 62, § 2', da Lei n• 8.ll1, de 1990. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1992. -Senador 
Mauro senevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 754191, 

Que aposentou Jaime Pereira de Souza, Analista 
Legislativo, Área de Segurança. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente ato. para excluir os artigos 
490 e 492, do Regulamento Adminístrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 793/91, 
Que aposentou Emüio dos Santos Vieira, Analista 

Legislativo, Classe ''Especial", Padrão III 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria. a que se refere o presente ato, para excluir os artigos 
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado FederaiS de novembro de 1992.- Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE No 814191, 

Que aposentou Ana Valderez Ayres Neves de Alen
car, Analista Legislativo, Classe ''Especial'', Padrão 
III 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria. a que se refere o presente atO, para eXcluir o art. 
193 da Lei n• 8.112190. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1992. - Senador 
Ma_llr_o Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 11192, 

Que aposentou Ary Leonardo Vianna, Analista Le
gislativo 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente ato, para excluir o art. 
193, da Lei n' 8.ll2190. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 255192, 

Que a.Posentou Celso de Castro Filho, Analista Le
gislativo, Area de Processo Legislativo. 

APOSTILA 

Fica alterado 6 fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se _refúe o presente ato, para excluir o art. 
193 da Lei n' 8.112190. 

Senado Federal, 5 de npvembro _de 1992. - Senador 
Mauro Bene,·id('S, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 233• SESSÃO, EM 11-DE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1 - ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofício do Sr. V-Secretário da Câmara_ dos 
Deputados _ 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do sew 
guinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1992 (n' 515191, 
na casa de origem), que institui a Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para 
a organização do Ministério Público dos Estado.s~ e dá 
outras providências. 

1.2.2 - Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
Mensagem n' 326, de 1992 do Senhor Presidente da 

República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
o nome do Dr. João Batista Tezza Filho, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho. 

1.2.3- Requerimento 
- N• 801, de 1992, de autoria do Senador Dirceu 

Carneiro,-s-olidtando ao· Sr. Ivtinistrc da Fazenda e Admi~ 
nistração Pública informações que mendona. 

1.2.4 - Comunicação · 
-Do_ Senador Lourembcrg Nunes Roçha, indicando 

o Senador Jonas Pinheiro para substituir o Senador Eneas· 
Faria, na Comissão Parlamentar de Inquérito. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 
- Recebimento de manifestação de apoio em face 

ao julgamento do Presidente da República das seguintes 
entidades: Câmaras Municipais de: Caçu-GO; Clitiohópo
lis-PA; Sindicato dos Trabalhadores Rurais- de Carnaúba 
dos Dantas- RN; Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do Estado do Tocant_ins~TO e Senhores Elias L_eão 
Gonzales e_ Pedro de Oliveira Justo. 

1.2.6 - Apreciação de matéria 
--Requerimento n" 799, de 1992,1ido em sessão ante

rior. Aprovado. 

1.2.7- Comunicaç30 da PreSldêlicla 
-Convocação de sessão conjunta ã realizar-se hoje, 

às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

i .2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR JOÃO CALMON- Regozijo pelo esfor

ço conjunto da Escola Nacional de Administração Pública 
e Universidade de Brasnia para a criação e funcionamento, 
em breve, da 1~ EScola de Formação Política no Brasil. 
Descrédito dos parlamentares brasileiros junto à socieda
de. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do Relatório da Americas 
Watch- entidade nãowgovernamental de direitos humanos 
- sobre os incidentes ocorridos na Casa de Detenção de 
São Paulo. 

SENADOR RUY BACELAR- Análise sobre a crise 
económico·social brasileira. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Li
gações telefónicas que teriam havido entre o Presidente 
afastado Fernando Collor e o empresário Paulo César Fa
rias. -- -- -- - ----- - -- -- --- --- ------ -

1.2.9 - Requerimentos 
- N\' 802/92, de urgência para o Pro fetO de Resolução 

n\' 64, de 1992, que estabelece a Estrutura Administrativa 
Básica do Senado Federal e dá outras providências. 

- N•' 803/92, de autoria d6 Sr. Nelson Carneiro, solici· 
tando a transcrição, nos_ Anais do Senado, do artigo de 
autoria do Senador peruano Andrés Townsend Ezcurra, 

. sob o título Ulysses Guimarães, gran figura moral. 

1.2.10- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n'' 155/92; de autoria 

do s-eriador Márcio Lacerda, que dispõe sobre o trabalho 
do menor aprendiz e dá outras providências. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirctor.Oeral do S...do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor &ccativo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretof .Adm.iniatrativo 

· · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Iio.pr-ciao aob retpouabilidade da Mesa do Seudo Federal 

ASSINATIJRAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral .• " .. ----·--------·-·-·------·-·-·-·-.. ····-··- Cr$ 70.000,00 
Dirctor Induuial 
FLORIAN AUGUSfO COUTINHO MADRUGA 
Dirotor Adjunto 

1.2.11- Comunicações da Presidêrii:ia 
- Recebimento dos Ofíc:iós n'' S/63 e S/6<r, de 1992 

(n~ 122 e 123/92, na origem), do Governo do Estado -de 
São Paulo, solicitando autorização para contratar· opera-
ções de crédito, para os fiils que especifica. - ·-

- Aprovação pela Comissão DiretOi"à doS Requeri
mentos n~ 713, 716, 725 a 728, 731, 753; 757, 766, 767, 
772 e 773/92. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo no 73, de 1992 (no 

107/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Jet-Radiodifu_~ãc;> Ltd~ .• _ para explorar 
serviço de radiodifusão sonára, cm onda média, na Cidade, 
de Teresina, Estado do Piauí. Votação adiada, por falta 
de-quorum. 

Profelõ -de Decreto Legislativo n9 74, de 1992 (n9 
127/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Voz de São Pedro Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüêri.Cia mo
dulada, na Cidade de São Pedro, Estado de São Paulo. 
Votação adiada, por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativ-o- n9 -75, cte 1992 (n9 
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural 
de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas 
Gerais. Votação adiada, por falta de quOrum. 

Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1991-Comple
mentar, que determina os casos em que as forças estran
geiras possam transitar pelo territóriO nacional ou nele 
permanecer temporariamente, mediante permissão do Pre
sidente da República. independente ·da autorização do 
Congresso Nacional, nos termos do disposto nos a~ts. 21, 
inciso IV, 49, inciso II e 84, inciso XXII da Constituição. 
Federal. Votação adiada, por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara no 41, de 1992 (no 2.628/92, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal superiOr 
do Trabalho, que altera a composição e a organização inter
na do Tribunal Regional do Trabalho da 12~ Região, com 
sede em Florianópolis-SC, e dá outras providências. Discus
são sobrestada, após parecer de plenário, devendo ficar 
sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebi
mento de emendas. 

Tiragem 1.1!10 exemplares 

Projeto de Lei do Senado no 243, de 1991, que altera 
diS(>OSitivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho d~. 1971. _c 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos. (Tramitando em con
junto com os Projetas de Lei do Senado n~ 252 e 291, 
de 1991, e 69, de 1992). Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado no 252, de 1991, que dispõe 
sobre Sist~ma de Partidos Políticos e dá outras providên
cias. (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 
do Senado n~ 243 e 291, de 1991, e 69 de 1992). Retirado 
da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n' 291, de 1991, que regula
menta os §§ 29 e 39 do art. 17 da Constituição Fedei-ai, 
dispo-ndo sobre o registro dos estatutos partidários no Tri
bunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário 
e o acesso gratuito aos meios de_comunk:ação. (Tramitando 
em co·nJunto com ·os PrOjetaS de Lel do Senàdo n9s 243 
e 252, de 1991, e 69 de 1992). Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n9 69,_ de 1992, que altera 
o art. 118, da Lei Orgânica doS Parti4_os P!Jlít_icosl_acrescen
tando o § 2~. que dispõe sobie a faculdade do partido 
político celebrar acordos com as redes de rádio e televisão 
para a divulgação do horário eleitoral gratuito. (Trami
tando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado 
n• 243, 252 e 291, de 1991). Retirado da pauta. 

1.3.1 - DiscursoS após a Ordem do Dia 
SENADOR MARCO MACIEL - Artigos publica

dos no Jornal do Brasil na edição de 9 de novembro, sob 
os títulos: Patrimônio judeu, património brasileiro, de Joa
quim Falcão, e Primeira igreja beneditina de "13iasília é 
reinaugurada. --

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conside
rações a respeito do sucateamento dos serviços públicos 
no Brasil e a alta carga tributária imposta aos contribuintes. 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Faleci
mento do escritor Luiz Medeiros Netto. 

1.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

h.oje, às 17 horas e 50 _minutos, com Ordem do Dia que -
designa. _ -
. 1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 234• SESSÃO, EM 11 DE NOVEMBRO 
DE 1992 
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2.1 - ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 
- N' 804/92, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câniarâ. n" 100/91, que acres_centa dispositivos ao_ art._ 18 
da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo 
aos_ municípios competência pára a ·e-xeCUção de serviços 
de pianejamento familiar. 

. - N" 805/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando dispensa de interstíciO e prévia- distribuição de 
avulsos para a Mensagem n"' 339/91~-á -fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessã_o seguinte. Aprovado. 

- N~> 806/92, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
solicitarido a retirada do__l~rojeto de Lei n"' 118!92, de s~a 
autoria, e ainda sem parecer da ComissâQ _a que fOi distri
buída, a fim de que possa concluir os estudos col)lple
mentares, Paia oferecimento de nova proposição, que aten
da às novas sugestões recebidas sobre a matéria. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n" 812, de 1991, de autoria do Senador 

Francisco Rollemberg, solicitando a retirada, em caráter 
definítivo, do Projeto de Lei do Senado n' 191, de 1991, 
que institui o s-eguro obrigatório para agência de viagens 
que explorem o turismo. Aprovado. -

Requerimento- n~ 802, de 1992, de urgência para o 
Projeto de Resolução n" 64, de 1992, de iniciativa da Comis
são Diretora, que estabelece- a Estrutura Admínistrativa 
Básica do Senado Federal, e dá outras providências. Apro
vado. 

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerimento n" 804/92, lidO- no EXpediente da. 

presente sessão. Aprovado. 
2.3.2 - ComunlCàÇãO da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia que designa. 
2.4 - ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 235• SESSÃO, EM 11 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

3.1-ABERTURA 

3.2- ORDEM DUDIA--

Parecer n" 362, de 1992, sobre a Mensagem n' 339, 
, de 1992 (n' 671/92, na origem), pela qual o Senhor Presi

. (feri te· da Ripública sU.hinete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Gustavo Jorge Laboissiére Loyola, para 

. exercer o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 
. Aprovado. . 

· 3.2.1 - Comunicação da Presidência 
- Convocação da sessão extraordinária a r'eãlizar-se 

hoje, às 18 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia que 
·designa. · 

3.3- ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 236• SESSÃO, EM 11 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

4.1- ABERTURA 

, 4.2- ORDEM DO DIA 
Proposta de Emenda à Constituição n~ 7, de 1992 (n" 

82191, na Câmara dos Deputados), que altera o ar~. 29 
da Constituição Federal. Votação adiada por falta de .Quo
rum, tendo usado da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carva
lho, Iram Saraiva, José Fogaça, Jutahy Magalhães e Chagas 
Rodrigues. 

4.2.1 - Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR NELSON WEDEKIN- Prioridade para 

o projeto de viabilidade econômica da duplicação da 
BR-101, de Santa Catarina. 

são 
4.2.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

4.3 -ENCERRAMENTO 
S- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
- N'' 32 a 35/92 
6 - ATOS DO PRESIDENTE 
- N'' 444 a 446/92 
7- PORTARIA 
- N' 29/92 
8 - ATOS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PRO-

-OASEN 
- N~ 72 a 97/92 
9- ATA DE COMISSÃO 
10 - MESA DIRETORA 
11- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
12 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 233a Sessão, em 11 de novembro de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, 
Magno Bacelar, Epitácio Cafeteira, Ronaldo Aragão e Valmir Campelo 

ÀS 14 HORAS E 30M /NUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES; - - -

Affonso Cãmargo =A.lbano Franco- Alfredo Campos 
- Almir Gabriel- Aluízio Bezerra- Amir Lando- Anto-

nio Mariz- Bello Parga- Beni V eras- Carlos Patrocínio 
-César Dias -Chagas Rodrig)leS -Cid Sabóia de Carvalho 
- Dirceu Carneiro - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira~ 
- Esperidião Amin -Francisco RoUemberg - Gerson Ca-
mata - Guilherme Palmeira - Hydekel Freitas - _Irapuan . 
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Costa Jiiiiior :._ Jarbas Pa.ssarinho - ioão Calmon -:- João
Rocha- Josaphat Marinho - José Fogaça -José Richa 
-Jutahy Mgalhães -Levy Dias-,- Lucfclio Portella-Magno 
Bâcelar - Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda -MarCO 
Maciel-Marluce Pinto -Mauro Benevides--:-Moisés Ãbrão 
- Nabor Júnior - Nelson Cameito ......:.... Ney_. Maranh.ãO ....:...... 
Odacir sOares - Onofre Quinari - Pedro Simon __:. P"ectrO 
Teixeira - Ronaldo Aragão - Ronàn Tito - Ruy Baceilir 
-Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
·presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. , 

Havendo número regimental, d~claro aberta a sessão. ; 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO SR. 1• SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do 'seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI NA CÁMARA N' 83, DE 1992 
(n' 515/91, na Casa de Orijlell1) ·· -

(Da Iniciãtiva do Presidente da República) 
Institui a Lei Orgâni<:a Nacional do Ministério Pú

blico, dispõe sobre normas gerais para a organização 
do Ministério Público dos Estados, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta; 

CAPÍTULO! 
Disposições Gerais 

Art. 19 O Ministério Público é institUiÇãO pernl3.rle-ríte, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do re.gime democrátiCO e dos 
interesses sociais e individuais indi_sponí~e~S.. __ 

Parágrafo único. São princípios irtstifudohais d_Q_M~nis
térío Público a unidade, a indivisibilidade-e-a independência 
funcional. 

Art. 29 Lei Complementar, denominada Lei Qi"gânica 
do Ministério Público, cuja iniciativa é félcultáda aos- Procura~ 
dores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito 
de cada uma dessas unidades federais, normas específicas de 
organização, atribuições e estatuto do respectivo MinistériO 
Público. 

Parágrafo único. A organização, atribuições e estatuto 
do Ministério Público dÕ Distrito Feder.il e Territórios serão 
objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União. 

Art. 3~' Ao. Ministério Público é aSse"guiadO aqtonomia 
funcional, administratiVa e firiahcefra, caberidO-lhe, espe.cial~ 
mente: 

I- praticar atos próprios de gestão; 
II- praticar ato"s e decidir sobre a situação _funciona_! 

e administrativa do pessoal, ativõ e inativo, d3 carreira e 
dos serviços auxiliares, organizados em quadros própriOs; 

III- elaborar suas folhas de pagamento e expedir os 
competentes dem.onstrativos; -

·IV- adquirir bens e contratar serviços, efetuandO a res
pectiva contabilização; 

V-:- propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção 
de seus _cargos, bem como a fixação e o reajuste dos _venci
mentos de seus membros; 

_-_ } V~-::- propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção 
dos cargos d~_seus serviços_ auxiliares,_ bem cÇ)mo a fhcaçãp 

_ e o -reaj}iste dOs ve_-ncimentos de-seus servidpres; 
VII - prover os cargos iniciais da carreira e· do serviços 

auxiliares, bem como nos casos de_ remoção, promoção e de
mais formas de provimento derivado; 

VIII - edita~;: a tos de aposentadoria, exoneração e outros 
quermportem em vacância_ de cargos de carreira e dos serviços 
auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do 
Ministério Público e de seus servidores; 

IX - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares 
dãs Procuradorias e Promotorias de Justiça; 

X- compor os seus órgãos de administração; 
XI- elaborar seus regimentos internos; 
XII- exercer outras competências dela decorre-ntes; 
Parági-afo único. As dedsões do Ministério Público fun-

dadas _em sua autonomia funciõõ.al, "aâministrativa e finan
ceira, obedecidas as formalidades l~g3:is, têm eficácia plena 
e execufõ'riedade imediata, ressalvada a competência constitu
cional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. 

Art. 4' O Ministério Público elaborará sua proposta or
çamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Dire
trizes Orçamentárias, eficamlnhando-a diretamente ao Gover
nador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. 

§ 19 Os recursos correspondentes às suas dotações orça
mentáriaS-próprias e globais, compreendidos os créditossupl~
mentares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de 
cada mês, sem vinculação· a qualquer tipo de despesa. 

§ 2J A fisçaliza_ção contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Ministério Público, qua·nto à 
·legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dot~
ções e recursos próprios e renúncia de ·receitas. será exercida 
pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo siste
ma de controle interno estabelecido na Lei Orgânica. 

CAPíTuLO I! 
Da Organização do Ministério Público*OOI 

. _SEÇÃO I 
Dos Órgãos de Admiltistração 

Art_ 59 São órgã9s __ ~~-~dgtini?tr~çáo Superior do MI-
-nistério Público: 

I- a Procuradoria-Geral de Justiça; 
II- o Colégio de Procuradoria de Justiça; 
III-o Conselho Superior do Ministério Público; 
IV- a Corregedoria-Geral do Ministédo Público. 
Aii_ 69 São também órgãos de Administração do Minis

tério Público: 
I- as Procuradorias de Justiça; 
li-as Promotorias de Justiça-

SEÇÃO I1 .. 
Dos Órgãos de Execução 

Art. 7• São órgãos de execução do Ministério Público: 
I- o Procurador-Gera) de Justiça; 
II- o Conselho Superior do Ministério Público; 
III -os Procuradores de Justiça; 
IV -os Promotores de Justiça 
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SEÇÃO III 
Dos ÓrgãOs Auxiliares 

Art. 8" São órgãos auxiliares do MinistériO Público, 
além de outros criados pela Lei Orgânica: 

I - a Comissão de Concurso; 
II- o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
III- os órgãos de apoio administrativo; 
IV- os estagiários. -

CAPÍTULO III 
Dos Órgãos de Administração 

SEÇÃO I 
Da Procuradoria-Geral de Justiça 

Art. 9' Os Ministérios Públicos dos Estados formarão 
lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da-respec
tiva Lei Orgânica, pata a escolha do Procurador-Geral de 
Justiça, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, 
permitida urna recondução. 

§ 19 A destituição do Procurador-Geral d3. Justiça, por 
iniciativa de Colégio de Procuradoresf deverá ser precedida 
de autorização de um terço dos membros da Assembléia Legis
lativa. 

§ 29 Nos seus afastamentos e impedimentos, o Procura
dor-Geral de Justiça será substituído na forma da Lei Orgâ
nica. 

§ 3~' Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a 
nomeação do Procurador-Geral de Justiça, nos quinze dias 
que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será inVestido 
automaticamente no cargo o membi'o do Ministério Público 
mais votado~ para exercfcio do mandato. 

Art. 10. Conipete ao Procurador-Geral de JuStiça, na 
forma üa Lei Orgânica: -- - -

I- exercer a chefia do Ministério Público, representa
do-o judicial e extrajudicialmente; 

II- integrar, como membro nato, e presidir o cqlégio 
de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Minis-
tério Público; -

III- submeter ao Colégio de Procuradores de Just~ça 
as propostas de criação e·extlnção de cargos e serviços auxilia
res e de orçamento anual; 

IV- encaminhar ao Poder Legislativo os projetes de 
le"i de iniCiativa do. Ministério Público; 

V -praticar atos e'decidir questões relativas à adminis
tração geral e execução orçamentária do MiniStéiío Público; 

VI - prover os cargos iniciaiS da carreira e dos serviços 
auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convo
cação e demais formas de provimento derivado; 

VII- editar atos de aposentadoria, exoneração e o-utros 
que importem em vacância de cargos da carreirã. ou doS servi
ços auxiliares e atos de disponibilidade de membros do Minis
tério Público e de seus servidores; 

VIII -delegar suas funções administrativas; 
IX- designar membros do Ministério Público para: 
a) exercer as atribuições de dirigente dos Centros de 

Apoio Operacional; - · 
b) ocupar cargo de confiança JU-nto aOs óigãOs da Admi-

nistração Superior; -
c) integrar organ~smos estatais afetos a sua ~rea cte atua

ção; 
d) oferecer denúncias Ou propoi-ã.Ção-ciVil pública nas 

hipóteses de não-confirmaçãO- de arquivamento de inquérito 
policial ou civil~ bem como de quaisquer peças de informação; 

e) acompanhar inquérito policial ou diligência investiga
tória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério 
Público com atribuição para, em tese. ofiCiar no feito, segundo 
as regras ordinárias de distribuição de serviços; -

-0 assegurar a continuidade dos serviços, -em caso de va
cância, afastamento temporário, ausênciã, impedímento ou 
suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste; 

g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as fun
-ções processuais afetas a outro membro da instituição, subme
tendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Mi
nistério Público; 

h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instân
cia, ou junto ao Procurador-Regional Elitoral, quando por 
este solicitado; 

X- dirimir conflitos de atribuições entre membros do 
MiniStériO Público. designando quem deve oficiar no feíto; 

XI- decidir processo disciplinar contra membro do Mi
nistério Público, aplicando as sanções cabíveis; 

XII- expedir recomendações~ sem caráter normativo 
aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas 
funções; 

XIII- encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas 
sêxtuplas a que se referem os artigos 94, caput, e 104, pará
grafo único, II, da Constituição Federal; 

XIV- exercer outras atribuições previstas em lei. 
Art. 11. O Procurador-Geral de JUstiça poderá ter em 

seu Gabinete, no exercício de cargo de confiança, Procura
dores ou Promotores de Justiça de maiS elevada entrância 
ou categoria, por ele designados. 

SEÇÃO II 
Do Colégio dC Procuradores de Justiça 

-Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é com
posto por todos os Procuradores de Justiça, competindo·lhe: 

I -:-opinar, por solicitação do Procurador-Geral_ de Jus~ 
tiça oU de umquarto de seus integrantes, sobre matéria relativa 
à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras 
de intereSse institucional; 

II - propor ao Procurador-Geral da Justiça a criação de 
cargos e serviços aUxiliares, modificações na Lei Orgânica 
e providências relacionadas ao desempenho das funções insti
tucionais; 
~ Til- aprovar a proposta orçamentária anual do Minis

tério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, 
Pem como os projetes de criação de cargos e serviços airici
liares; 

IV- propor ao Poder Legislativo a destituição do Procu
rador-Geral de Justiça, pelo voto de dois terços de seus mem
bros e por iniciatiya da maioría absolUta de seus integrantes 
em cas-o de abuso de poder, conduta incompatível ou grave 
omissão nos fleveres do cargo, à:ssegl].rada ampla defesa; 

V- eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público; 
VI- destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público, 

pelo voto de dois terços de seus membros, em caso de abuso 
de poder. conduta incompatível ou grave omissão nos deveres 
do cargo~ por representação do Procurador-Geral de Justiça 
ou da maioria de seus integrantes, assegurada .ampla defesa; 

VII- recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público a instauração de procedimento administrativo disci
plinar contra membro do Ministério Público; 

VIII -julgar recursos contra decisão: 
a) de vitaliciamento, ou não, de-membro do Ministério 

Público; 
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b) condenatória em procedimento administrativo disci
plinar; 

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de anti
guidade; 

d) de disponibilidade e remoção de membro do Minis
tério Público, por motivo de interesse_ público;--- -

e) de recusa prevista no § 3'" do art. 15 desta lei. 
IX -decidir sobre pedido de ·revisão de procedímento 

administrativo disciplinar; - - - · 
X- deliberar, por iniciativa de um quarto de seus inte

grantes ou do Procurador-Geral de Justiça, que este ajuíze 
ação cívil de decretação de perda do cargo de membro vitaiíciq 
do Ministério Público nos casos previstos nesta lei; 

XI -rever, mediante requerimento de legítimo-interes
sado, nos termos da Lei Orgânica, decisãO- e 'arquivamento 
de inquérito policial ou peças de informação determinada pelo 
Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição orígl:
nária; 

XII -elaborar seu regimento interno; 

XIII- desempenhar outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei. 

Parágrafo único. As decisões do ColégiO--de -Proc~ra
dores de Justiça serão motivadas e publicadas, por ·extra to, 
salvo nas hipóteses Legais de sigilo ()U _pof d_eJibt!ração da maio
ria de seus integrantes. 

An. 13. Para exercer as atribuições do_ Colégio de Pro
curadores de Justiça com número su-perior a qüarenta Procura
dores de Justiça, poderá ser constituídoOrg~9 Especial, cuja 
composição e número de integrantes a Lei Orgânfca fixar~. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não s~ aplica 
às hipóteses previstas nOs incisoS I, IV, v-·e·vcac; artigo 
anterior, bt.!m como a outras atribuições a serem deferidas 
à totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça pela Lei 
Orgânica. -

SEÇÃO III . 
Do Conselho Superior do Ministé.rio Público 

Art. 14. Lei Orgânica de cada Ministério Público dispo
rá sobre a composição, inelegibilidade e prazos de _sua cessa
ção, posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho 
SuperiOr do Ministério Público, respeitadas as seguintes dispo-
sições: -

I -o Conselho Superior terá como membros n·atOs aPe
nas o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-G~ral do 
Ministério Público; --

11- são elegíveis somente Procur':ld9res _de Justiça que 
não estejam afastados da cã.rreira; 

III -o eleitor poderá votar em cad~_ um dos elegíveis 
até o número de cargos -postos em eleição, na forma da lei 
complementar estaduaL __ _ ., 

Art. 15. Ao Conselho Supeiior do Ministério Público 
compete: 

I -elaborar as listas sêxtuplas a que se reii=reln os artigqs 
94, caput, 104, parágrafo único, II, dã. Constituição Feder~l; 

II -indicar ao Procurador-Geral de JUstiça, em lista trí
plice, os candidatos a remoção ou promoção por merecimento; 

III -eleger, na forma da Lei Orgânica, os membros do 
MinistériO Público que in-tegrarão a Comissão de· Cóiícurso 
de ingresso na carreira; - -

IV- indicar o nome do mais antigo membro do ~Minis
tério Público para remoção ou promoção" por âiltigüiaaâe; 

V- indicar ao Procurador-Geral de Justiça Promotores 
de Justiça para substituição por convocaçáo; 

VI -aprovar os pedidos de remoção por permuta entre 
membros do Ministério Público; . 

VII- deCidir sobre Vitalicimento -de ffiembros d9 Minis-
tiério Público; - -

VIII- determinar por voto de dois terços de seus inte
grantes, a disponibilidade ou remoção de membros do Minis
tério Público, por interesse público, assegurada ampla defesa; 

IX- aprovar o _quadro geral de antigüidade -do Mii;Iis
tério Público e decidir sobre: r_eclamações formuladas a esse 
respeito; - - -- -- -

X- sugerir ao proc':!radcir~Geral a ediÇão de recomen
dações, sem cãrá-ter- vinculativo, aos órgãos do Ministério Pú
blico para o desempenho de suas funções e a adoção de medi-
das convenientes ao aprimoramento dos serviços; r 

- - Xi--autorizar o afastamento de membro do Ministério 
-- púÇÜco p~rafreqüentãr- CUiso OU semináriO de aperfeiçoa-
·merito e estudo, no País ou no exterior; 

XII- elaborar seu regimento interno; 
XIII- exercer outras atribuições previSta em lei. 
§ 1? As decisões do Conselho Superior do Ministério 

Público serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas 
hipóteses legais de sigilo_ ou por deliberação da maioria .de 
seus integrantes. _ __ _ __ _ -

§ 29 A- remoÇão e a promoção voluntária por aritigüi
dade e por merecimento, bem como a con~ocação, depen
derão de prévia-ffian"ifestação escrita do interessado. 

§ 39 Na indicação por antigüídade, o Conselho Superior 
do Ministério Público soffiente poderá recusar o membro do 
MiniStério P-Ublico- mais ariHgo pelo VOtO- de dois terços-de. 
seus integrantes, conforme procedimento própriO, repetin
do-se a votação até fixai--se a indicação, após o julgam~nto 
de eventual recur_:so _interpqsto com apoio na alínea e do inciso 

-Vlll do art. 12. 

. . SEÇÃO IV 
Da Corregedoria-Geral do Ministério Público 

Art. 16. O Corregedor-Geral do Ministério Público se
rá eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre os Procura
dores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma 
_recondução~ observado o mesmo procedimento. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Ministério Pú
bli_co é membro 11ato do_ Col~gio_de_Procuradores de Justiça 

·_e.'do Consclho Superior do Ministério Público. · 
. ·- _Art. 17. _A Corregedoria-Geral do Ministério Público 
é "o órg~o orientador e fiscalizador das_ ativida:des funcionais 
e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbin
dq-lhe dentre outras atribuições: 

I -real i~~ r correições e inspeções; 
II- realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, re

l!letendo relatório reservado ao Colégio de PrOcuradore_s de 
Justiça; 

IJI -propor ao Coriselho Superfor do Ministério Públi
co, il?_forl11"! da Lei Orgânica, o não vitaliciamento de membro 
do Ministério PúbliCo; - -

IV- fazer recomencJações, serp. caráter _vinculativo, a 
ófgão de execução; 

, . V.-;- i.nstaurar, de oficio .ou por provocação dos demais 
órgãos da Administração S!J.perior do Minis~ério Público, pro
cesso disciplinar contra membro da instituição. presidindO-o 
e aplicando as sanções administrativas cabív_eis, na forma da 
Lei Orgâilica; 
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VI- encaminhar ao Procurador~Geral de Justiça os pro
cessos administrativos dis_ciplínares que, na forma da Lei Orgâ
nica, incumba a este decidir; 

VII -remeter aos demais órgãos da Administração Su
perior do Ministério Público irifórm3.çóes necessáriaS aõ de
sempenho de suas atribuições; 

VIII -apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na 
primeirã--quinzena de fevereiro,- relatório oom dados estatís- . 
ticos sobre as atividades das Procuradorias e promotorias de 
Justiça, relativas ao ano anterior. · 

Art. 18. O Co"rregeâor-Geral do Ministério Público Se
rá assessorado por Promotores de Justiça da mais elevada 
entrância ou categoria, pOf ele indicados e designados pelo 
Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. Recusandowse o Prorurador-Geral de 
Justiça a designar os Promotores de Justiça que lhe- foram 
indicados, o Corregedor-Geral do MinistériO Público poderá 
submeter· a indicação à deliberação do Colégio âe -PrOcura
dores. 

SEÇÃOV 
Das Procuradorias de Justiça 

Art. 19. As Procuradorias de Justiça são órgãos de Ad~ 
ministração do Ministério Público. com cargos de Procurador 
de Justiça e serviços auxiliares necessãrió's -a-o desempenho 
das funções que lhe forem cometidas pela Lei OrgâniCa. 

§ 1' É obrigatória a presença de Procurador de Justiça 
nas sessões de julgamento dos processos da respectiva Procu-
radoria da Justiça. . . " _ 

§ 2~ Os Procuradores de Justiça exercerão inSpeÇão per
manente dos serviços dos Promotores de J_us_tiça n s autos 
em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria
Geral do Ministério Público. 

Art. 20. Os Procuradores de Justiça das F_rocuradorias 
de Justiça civis e criminais, que oficiem JU:ilto aO mesmo Tribu
nal. reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas, sem caráter 
vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 21. A divisão interna dos serviços das Procura
dorias de Justiça sujeltar-se-á a critérios objetivos definidos 
pelo Colégio de Procuradores, que visem à distribuição eqüita
tiva dos processos por sorteio, observadas, para esse feito, 
as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância 
fixada em função da natureza. volume e espécie dos feitos. 

Parágrafo úniCo. .A norma deste artigo só não indicará 
nas hipóteses em que os Procuradores de Justiça definam, 
consensualmente, conforme critérioS próprios, a divisão inter
na dos serviços. 

Art. 22. À Procuradoria_ de Justiça compete, na forma 
da Lei Orgânica~ dentre outras atribuições: 

1 I- escolher o Procurador de Justiça responsável pelos 
serviços administrativos ·da Procuradoria; 

II -propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de 
férias de seus integrantes; _ _ _ _ 

III- solicitar ao Procurador-Geral de Jw~tiça. em caso 
de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas 
funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque Promo
tor de Justiça da mais elevada entrância ou categoria para 
substituí-lo. 

SEÇÃOVI 
Das Promotorias de Justiça 

Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de admi
nistração do Ministério Público com pelo menos um cargo 

de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessános ao 
desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei 
Orgânica. 

§ 1~ As PromotoriaS- de Justiça poderão ser judiciais 
ou eXtnkjudici3.iS, especializadas, gerais ou cumulativas. 

§ 2~ As atribuições das Promotorías de Justiça e- dos 
cargos dos Promotores de Justiça que a iilteg/ãffi serão fixadas 
mediante proposta do Procurador-Geia! de Justiça, ~provada 
pelo Colégio de Procuradores de Justiça. 

§ 39 A exclusão, inclusão ou outra modifiçação nas atri
bUiÇões das PromotoriaS de Justiça ou dos cargÓs dos Promo

.. tores de Justiça que a integram serão efettiadas -mediarite pro
posta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pOr maioria 
absoluta do Colégio de Procuradores. 

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá com a 
conCordância do Promotor de Justiça titular, design'ar outro 
Promotor para funcionar em feitO determinado, de atribuição 
daquele. 

CAPÍTULO IY . . .. 
Das Funções dos ÓrgãOs ~e Execução 

SEÇÃD I 
Das Funções Gerais 

Art. 25. Além das funções previstas- ·na Constituição 
Federal, nesta e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério 
Público, nos termos da Lei Org~nica; 

I- propor ação de inconstitucion.ilidade de leis ou ãtos 
_no!_rp.ativ~s estaduais ou municipais, em que face da ConSti-
tuição Estadual; --- - · 

~I- promover a representação de inconstitucionalid_ade 
para efeito de intervenção de Estado nos Municípios; 

III -promover, privativamente, a ação penal pública na 
forma da lei; 

IV-promover o ifiquéritO CiVil e a açãá dvil pública. 
na forma da lei: 

a) para a proteção e a reparação dos danos causados 
ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e 
a outros interesses difusos e coletivos; 

b) para a anulação ou a declaração de nulidade. de atos 
lesivos ao patrimônio públicO oU à moralidade administrativa 
do Estado ou de M~nicípio, de suas adminísti"ãções indiretas 
ou fundaciomiis oU de entidades~ privadãs de qu-e participem; 

V- manifestar-se nos processos em que- sua prese-nça 
seja obrigatória por lei e. ainda. sempre que cabível a interven
ção, para assegurar o exercício de suas fUnções inSii"tucionais. 
não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encOn
tre~ os processos; 

VI -exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisio
nais~ dos que abriguem idosos. menores, incapazes ou pessoas 
portadoras de deficiência; 

VII -deliberar sobre a participação em organismos esta
tais de defesa do meio ambiente. neste compreendido o do 
trabalho. do consumidor. de política: perial e penitenciária 
e otitros afetos à área de atuação; 

VIII- ingressar em juízo, de ofício, para responsabi
lidade os gestores do dinheiro público condenados por tribu~ 
nais e -conselhos de de Contas: · 

IX -interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e 
ao Superior Tribunal de Justiça. 

Art. 26: No exercício de suas funções, o Ministério Pú
blico poderá, nos termos da Lei Orgânica: 

'-'··-··---·-. ···-'------'~~--- .· 
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I- instaurar inquéritos-ciVis e ·oôtraS· m:ectíd3s e-·PiOCecti-
mentos administrativos pertinentes e, p_ara -instruí-l<:~s:· -

a) expedir notificações para colher âep~imenfq ou escla
recimentos e,_ em caso de não c0ihpáredment6 inJUstificado, 
requisitar condução coercitiva, inç:!_!tsi~e_ Pela Polícia Civil ou 
Militar, ressalvadas as prerrogativas pfevistas em lei; 

b) requisitar informações, exames~ períeiâS e dOCUmentos 
de autoridades municipais, estaduais e federais, bem como 
dos órgãos e entidades Ça admiriiSfraÇãO direta; hidireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; - - - ·· 

c) promover inspeçóes e diligências iiivestigatórias junto 
às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a _alínea 
anterior. - -- --- --

II - requisitar informações e documen-tos a entid3.dés pri
vadas, para instruir proCedimentos _ou processo em: q-ue oficie; 

III -requisitar à autoridade competente a instauração 
de sindicância oU procedimento administratiVo cabível; -

IV- requisitar diligências inVestigat6rias e a iriStiUraÇão 
de inquérito policíal e de inqUérito Policiãf mifítar, observado 
o disposto no artigo 129, Vlll, da Constituição Federal, poden
do acompanhá-los; 

V- praticar atos administrativos executórias, de caráter 
preparatório; - --- -- c 

VI- dar publiddade dos procedimentos admini~trafi_Yos 
não disciplinares que instaurar e das medidas -adOtadas; 

VII- sugerir ao Poder competente a edição de normas 
e a alteração da legislação em vigOr, bem como a adoção 
de meÇidas propostas, destinadas à prevenção e controle da 
criminalidade. 

Parágrafo único. Toda a representação ou petição fOr
mulada ao Ministériô Público será distribuída eDtre os mem
bros da instituição que tenhãiri atribuições para apreciá-la, 
observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. 

Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa 
dos direitos assegurados n-as Constituições Federal e Estadual. 
sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: 

I- pelos poderes estaduais ou municipais; 
II- pelos órgãos da Administr3Ção PúbliCa estadual ou 

municipal, direta ou indireta; -
III- pelos concessionários e permissio~náiios-de serViço 

público estadual oU municipal; 
IV -por entidades que exerçam outra função delegada 

do Estado ou do MunicípiO OU-executem. -súViço de relevância 
pública. 

Parágrafo único. No exercício das atribuições & que se 
refere este artigO, cabe ao Ministério Público, entre outras 
providências: -

I -receber notícias de irregularidades, petições ou recla
mações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis 
que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas; 

II- zelar pela celeridade e racionalização dos procedi-
mentos administrativos; -

III -dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias 
de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso 
I. 

Art. 28. A atuação do MinistériO-Pi:íbiTCo jLúitOã.Os Tri
bunais de Contas dos Estados e Conselhos de ContaS far-se-á-
na foram da Lei Complementai--Estadu-aL -

SEÇÁO !1 
-- -lfo Procurador-Geral c:Ie Justiça 

Art._ 29:. Além das atribuições previstas nas COnstítui
ções Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras_ leis, 
compete ao Procurador-Geral de Justiça: 

I -representar aos Tribunais locais por inconstiúicio
nalidade de leis ou atos normativos estaduais _ou municipais, 
em face da ConstituiçãO Estadual; 

II- representar para fins de intervenção do E~tado no 
_ Município, com o objetivo de assegurar a observância de prin
cípios indicados_na Constituição' E-stadual ou prover a execu
ção de lei, de ordem ou de decisão judicial; 

III -representar o MinistériO Público nas sessões pleriá
rias dos Tribunaís; 

IV-ocupar a tribuna nas sessões. do Supremo Tribunal 
Federal e do_ Superior Triburi3l de Justiça, para formular re
querimentos, produzir sustentação oral ou responder às per
guntas que lhe forem feitas pelos Ministros; rios caSoS de 
r~~ursos int~rpo"stos ou ae Interesse específico do MiniSfério 
Público local; 

V - ajuizar ação penal de competência originária dos 
Tribunais, nela oficiando; 

VI -Oficiar nós· proteSS6S ae coi:ripet~ncia origiriária dos 
_o_";:(ribuna,is •. QQS limites estabelecidos ná Lei_ Orgà~ica; 

VII- determinar o arquivamento de representação, no
tícia de crime, peças de informação, conclusão de Comissões 
Parlamentares de Inquérito o ii iilq"uérito-policial, nas hipóteses 
de suas atribuições legais; 

VIII - exercer as atribuições do artigo 129, II e III, da 
Constituição Federai. quando a autolidade -ieclamada for o 
Governador do Estado, o_ Presidente da Assembléia Legi~

- ·la!iva ou- os Presidentes de T[ibunais, bem con;to quando con
tra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva 
ser ajUizada a competente ação; 

IX- delegar a membro do Ministério Público suas fun
ções de órgão de execução. 

SEÇÃO III .. 
Do Conselho SuPerior do Ministério PúblicO 

Art. 30~ Cabe ao Conselho Superior do Ministério Pú
. blico rever 9 arquivamento de inquérito __ civil, na forma ·da 
lei. 

SEÇÁOIV 

Dos Procuradores de Justiça 

Art. 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as 
atribuições junto acis TrióUnãis, desde que não cometidas ao 
Procurador-Geral de Justiça. e iiichisive pOr delegaçã() deste. 

SEÇÃOV 
Dos Promotores de Justiça 

Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Consti
tuições Feàeral e E.sülduais, na Lei Orgânica-·e demais leis. 
compete aos Promotores de Justiça, e dentro de suas esferas 
de atribuições: -

I - impetrar babeas corpus e mandado de segurança e 
requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais lo
cais competentes; 

II- aten4~r a qu~lguer do povo, tomando as providên-
cias c_abíveis; _ _ 

III -oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira ins
tânciã, c~:lfu- as ati"ibuições do Minístério Público Eleitoral pre-
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vistas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que 
forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação 
eleitoral e partídária. ---

Parágrafo únicõ. As atribuições do Ministério Público 
em primeira instância sórriente serão exercidas po{Promotores 
de Justiça, ressalvadas as hipótese-s legais. 

CAPÍTULO V 
- ' Dos Orgãos Auxiliares 
SEÇÃOI 

Dos CentrOs de Apoio Operacional 

Art. 33. O Centros de Apoio OperaCional são órgão 
auxiliares da atividade funcional do Ministério_ Público~ com-
petindo-lhes, na forma da Lei Orgânica: -------

I -estimular a integração e o intercâmbio __ entre-órgãOs 
de execução que atuem na mesma área de atíVidacfe-e que 
tenham atribuições coinuns; - ----

II -remeter informações técriico~jurldiCaS,-sem cará~er 
vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade; -

III -estabelecer intercâmbio permanente coni éritidades 
ou órgãos públicos ou--privados qu-e atU.em em áreas- afins, 
para obtenção de elementos téçnicos especializados neces
sários ao desempenho-de suas funções; 

IV- remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Jus
tiça, relatório das atividades do Ministério Público relativas 
às suas áreas de atribuiç6es; · 

V- exercer outras funções compatíveis com sliã.s finali
dades, vedado o exerctcio de qualquer atiVldade de órg~o 
de execução, bem como a expedição de atos normativos_ a 
estes dirigidos. 

SEÇÃO II . 
Da Comissão de Concurso 

Art. 34. À Comissão de Concu.rso, órgão auxiliar de 
naturez_a transitória, incumbe realizar a seleção de candidatos 
ao ingr~sso na carreira do Ministério Público, na fói'ma da 
Lei Orgânica e observado o artigo 129, § 39~ ·aa Constituição 
Federal. --

Parágrafo úi:ticO. - A Lei OrgâniCa definirá O critérió de 
escolha do Presidente da_ Comissão de Concurso de ingresso 
na carreira, CUjos demais integrantes serão eleitos na forma 
do artigo 15, inciSo III, desta Lei. 

SEÇÃO III 
Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento _Funcional 

Art. 35. O Centro de Estudps e Aperfeiçoamento Fun
cional é órgão auxiliar do Ministério Públiro destiriádo a reali
zar cursos, sem:ináriOS~~congressos; Simp-ósióS~ pesqiiiSas,aflvi~ 
dades, estudos e publicações visando ao apriiriorarilênfó pro~ 
fissiónal e cultural dos_m~mbro~_da_instituição, de seus auxilia
res e funcionáriqs, bem como a melhor execução de seus 
serviços e ràción"aliZaÇão -de seus n!cutSo·s niine-ifais. 

Parágrafo único: A Lei Orgânica estabelecerá a Organi
zação, funcionamento e_demais atribuições dq Centro de Es_tu
dos e Aperfeiçoamento FunciOnaL 

SEÇÃO IV __ 
Dos Órgãos de Apoio Administrativos 

Art. 36. Lei _De iniciativa do Procurador-Geral de Jus
tiça disciplinará os ófgãos e serviços auxiliar~s.de,apOloadmi
nistrativo, organizados em quadro próprio de carreiras, com 
cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades 
da administração e das atividades funcionais. 

SEÇÃOV 
Dos Estagiários 

Art. 37. Os estàgiários do Ministério Público, auxilia
_, res das Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procura
-dor~Geral de Justiça; p3.ra período não superior a três anos. 
- -- Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará a seleção, 
investidura, vedações e dispensas dos estagiários, que serão 
alunos dos três últimos anos do curso de bacharelado de Direi
to, ·d_e escolas oficiaís oil reconhecidas. 

CAPÍTULO VI 
Das Garantias e Prerrogativas dos 

Membros do :t\'linistério Público 

Art. · 38. Os inembroS do MiliiSfériO Público sujeitam-Se 
-a ·regime jurídico especial e têm as seguinteS garantias: 

I-vitalicl.dade, após dois anos cie exercício. nãO poden
- do perder o cargo senão por setença judiCial transitada em 
julgado; 

II- inainoVibilidade, salvO por motivo de interesse pú
blico; ' 

- ::- III -irredutibilidade de vencimentos, observado, quan
to à remuneraÇão, o diSposto na ConstitUição Federal. 

§ 19 O merilbro vitalício do __ Ministério Público somente 
perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, 
proferida em ação civil própria, nos seguintes caSos: 

1-prática de crime incompatível com o exercício do 
cargo, após decisão judicial transitada em julgado; 

II-exercício da advocacia; 
III- ~bandono do cargo por prazo superior a trinta dias 

'COri'ídOs. 
§ 29 A ação civil para a decretação da perda do cargo 

será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tri~ 
~Unaf de JiiStiça local, após autorização do Colégio de Procura-
·do.res; na forma da Lei OrgâriiCa. --

Art. 39. Em caso de extinção do órgãO de exeCução, 
da Comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, 
será facultado ao Promotor de JUstiça remover-se para outra 
Promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponi· 

_ bilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo 
de serviço corno se estiVesS.e em exercício. 

§ P O membro do Ministériõ Público em disponibi
lidade remunerada continuará sujeito às vedações constitu· 
cionais e será classificado em quadro especial, provendo-se 
a vaga que ocorrer. 

§ :?-"' A ~isponibilidade ,_ nos casos previstos no caput 
Oeste 8ftlgõ outorgã aó·mem.bto âo Ministério PúbliCo o direi
to à percepção de vencimentos e vantagens integrais e- ã Conta

·-gem· do tempo de serviço como se estivesse em exercício. 
. , _ _Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Mi

iiísf~ijO Púl?J~CÇ> 1 aléffi_ de outras previstas na Lei Orgânica: 
I- ser ouvidO. cotrio testemunha Ol1 ofendido, em qual

quer processo ou inquérito, enl dia, hora e local previamente 
ajustados com o Juiz ou a autoridade competente; 

II- não estar sujeito a intimação ou convocação para 
comparecimento. exceto ·se expedida pela autoridade judi
ciária ou por ófgão da Administração Superior do Ministério 
Público competente. ressalvadas as hipóteses constitucionais; 

Jll - _Ilão s~rpreso senão por ordem judicial escrita, salvo 
em ,flagrante de crime inafiançável, caSo em que a autoridade 
fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a comu·nicação 

_e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procura
dor-Geral de Justiça; 
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IV -ser processado e julgado originariamente pelo Tri
bunal de Justiça de seu Estado, nos-crimes comu~s e ?e respon
sabilidade, ressalvadas exceção de ordem c_onstttuctonal~ 

v - ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou 
a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição 
do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do 
julgamento final; -

VI- ter assegurado o direito de acesso, retificação e 
complementação dos da~os e in~o~a~õ~s relativos à sua peS: 
soa, existentes nos órgãos da_ m~htmçao, na_ f~rma da Let 
Orgânica. ' - - · 

Art. 41. Co!lStitüe~ preÍ'r0gatiV3S dóS -membros do Mi
nistériO Público, no exercício de sua função, além de outras 
previstas na Lei Orgânica: 

I - receber _o , mesmo tratamento jurídico e protocolar 
dispensados aos membros do Poder Judiciário junto eloS quals 
oficiem; -- -

II- não ser indiciado em inquérito policial, obServaD~ 
do-se o_ disposto no parágrafo único deste artigo; -

III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou 
Câmaras e intervir nas seSsões de julgclmento para sustentação 
oral ou esclarecimento de matéria de fato; _ 

IV- receber intirriação pessoal erri qualquer processo 
e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;_ 

V-gozar de inviolabilidade pelas opiniões que extemar 
ou pelo teor- de suas manifestações processuais ou procedi
mentos, nos limites de sua independência funcional; 

VI- ingressar e transitar livremente: 

a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos 
limites que separam parte a pãrte reservada aOs Magistrados; 

b) nas _salas e dependências de audiências~ secret~rias, 
cartórios, tabelionatos, ofíCios da justiça, inclusiv~ dos regis
tras públicos, delegaciaS de polícia e_ eStabelecimento de Ü,lter· 
nação coletiva; - -

c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada 
a garantia constitucional de inviolabilidade de domiCilio. 

' VII -examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos 
de processos findos ou em andamento, ainda que conclusos 
à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos-; 

VIII- examiilar, em qualquer repartição policial, autos 
de flagrante ou inquérito, findos ou em andamento, ainda 
que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 
apontame-ntos; 

IX- ter acesso ao in.diciado preso, a qualquer momento, 
mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade; __ _ 

X- usar as vestes tala-res e as insígnía:f})iiVã.tivas do 
Ministéi'io Público; - - ~ --- - - _· --

XI- tomar assento à direita dos Juízes_de Primeira Ins-
tância ou do Presidente do Tíi.bllnal, Câmara óu Turma; 

Parágrafo único_. Quàndo no curso de investigação, hou· 
ver indício de prática de infração penal por parte de membro 
do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar, 
remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os 
respectivos autos_ ao- Procurador-Geral de Justiça, a quem 
competirá dar prosseguimento à apuração. -

Art. 42. Os membros do Ministério Público terão car
teira funcional, expedida fta forma da Lei Orgânica, valendo 
em todo o território nacional como cédula de identidade e 

, porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer 
ato formal de licença ou autorização. 

CAPITULO VII 

Dos Deveres e Vedações dos Membros do 
Ministério Público 

Art. 43. São deveres dos membros do Ministério Públi
co, além de outros previstos em lei: 

I - manter ilibada conduta pública e particular; 
II- zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas 

e pela dignidade de suas funções; 
III- indicar os fundamentos jurídicos de seus Pronuncia

mentos processuais, elaborando relatório em sua manifestaçãO 
final ou recursal; 

IV- obedecer aos prazos processuais; _ 
V -assistir _aos atos judiciais, quando obrigatória ou oon-

veniente a sua presença; 
VI -desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções; 
VII - declarar~se suspeito ou impedido, na forma da.Iei; 
VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as provi-

dências cabív~is em face de irregularidade de que tenha conhe
cimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo; 

IX- tratar com urbanidade as partes, testemunhas, fun
cionários e au,xiliares da Justiça; 

X-residir, se titular, na respectiva comarca; 
__ _XI---::' prestar informações solicitadas pelos órgãos da ins
tituição; 

XII - identificar~se em suas manifestações funcionais; 
XIII- at~nder aos interessados, a qualquer momento, 

nos casos urgentes; 
XIV- acatar. no plano administrativo, as decisões dos 

órgãos da Administração Superior do Ministério Público. 
Art. 44. Aos membro_s_do Mjnistério Público se aplicam 

as seguinteS vedações: - -
I- receber. a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

honorários, percentagens ou c~tas processuais; 
II -exercer advocacia; 
lli -exercer o comércio ou participar de sociedade co

mercial, exceto como cotista ou acionista; 
IV- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer 

outra função pública, salvo uma de Magistério; 
V- exercer atividade político-partidária, ressalvada a fi

liação e o disposto no art. 128, § s•, inCiso II, alínea e, da 
Constituição· Federal. 

Parágrafo único. Não constituem acumulação~ para 
efeitos do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas em 
organismos estatais afetoS à área de atUaÇão ·do Ministério 
Público, em Centro de Estado e AperfeiçoameritO de Minis
tériO Público, em- entidade de representação de classe e o 

_exercício de ·cargos de confiança na sua administração e ríos 
órgãos auxiliares. 

CAPÍTULO VIII 

Dos Vencl!nentos, Vantagens e Direitos 

Art. 45. O membro do Ministério Público, convocado 
ou designado para substituição, terá direito à diferença de 
vencimentos entre o seu cargo e o·que ocupar. 

Art. 46. A revisão da remuneração dos membros do 
Ministério Público far-se-á na forma da lei estadual. 

_ Art. 47. ·Além dos vencimentos. poderão ser outorga;. 
da, nos termos da lei, as seguintes vantagens: 

I- ajuda de custo, para despesas de transporte e mu· 
dança; 

II -auxílio-moradia. nas Comarcas em que não haja resi
dência oficial condigna para o membro do Ministério Público; • 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Qulifta=fei~rã-12 8833 

III- salário-família; 
IV-diárias; 
V- verba de representação de Ministério Público; 
VI- gratificação pela prestação de serviço à Justiça Elei-

toral, equivalente àquela devida ao- Magistrado ante o qual 
oficiar; -

VII -gratificaÇãO pela prestação d_e_ se_r_v_iço à-Justiça do 
Trabalho, nas Comarcas em quC não haja Ju-ittãde ConCiliação 
e Julgamento; 

VIII- gratificação adicional por anO de serviço, inCi
dente sobre o vencimento básico e a verba de representação, 
observado o disposto no § 3" deste artigo e no iriéiso -xiV, 
do art. 37, da Constituição Federal; 

IX- gratificação pelo efetivo excrcíci<f en:i Comarca àe 
difícil provimento, assim, definida e indicada em lei _em ato 
'do Procurador-Geral de Justiça; 

X- gratificãção pelo exercício cumulativo de cargos ou 
funções; 

XI -verba de representação pelo exercício de cargos 
de direção ou de confia.nça juntO aos órgãos da Administração 
Superior; ----

XII- outras vantagens previstas em lei, inclusive as con
cedidas aos servidores públicos em geral. 

§ 1" Aplicam-se aos membros do Ministério Público os 
direitos sociais previStOS no art. 7?, incisos VIII, XII, XVII, 
XVIIl e XIX, da Constiiíiíe;ao FederaL · 

§ 2~ Computar-se-á, para efeito de aposentadoria, dis
ponibilidade e adicionais por tempo de serviço. o tempo de 
exercício. da advocacia, até o máximo de quinze_ anos. 

§ 3~ Constituí parcela dos vencimentos, para todos os 
efeitos, a gratificação de representação dé Mi!liSté~io P~blico. 

Art. 48. O direitO a férias anuais, cólelivas e indivi
duais, do membro do Ministério Público, será igUal ao dos 
Magistrados, regulando a Lei Orgânica a sua __ concessão--e 
aplicando-se o disposto no art. 7~, inciso XVII. da Constituição 
Federal. 

Art. 49. A concessão de licença aos membros do M_inis
tério Público será regida pela legislação aplicável aos servi
dores públicos civis do Estado. 

Art. 50. S_ão coniiderados_çQm_o de efetivo Cx.erCíciO, 
para todos os_ efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os 
dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado 
de suas funções em razão: 

I -das licenças previstas no artigo anterior; 
II - de férias; 
III - de cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estu

dos, no País Ou no exterio_r, de duração mâxima de dois anos 
e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Minis
tério Público; 

IV- de período de trânsito; 
V- de disponibilidade remunerada, exceto para promo-

ção, em caso de afastamento decorrente de punição; 
VI- de designação do Procurador-Geral de Justiça para: 
a) realização de atividade de relevância para a instituição; 
b) direção de Centro de EStudos e Aperfeiçoamento Fun

cional do Ministério Público: 
VII- de exercício de cargos Qu de funções de direção 

de assodação representativa de classe, na forma da Lei Orgâ
nica; 

VIII- de exercício das atividades previstas no parágrafo 
único do art. 44 desta Lei; 

CAPÍTULO X 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 66. Ao ~mbro ou servidor do MinistÚio PdbüCO 
é vedado manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente até o segi.fn-do 
grau civil. 

Art. 67. Para exercer as funções junto à Justiça Eleito
ral, por solicitação _do Procurador-Çieral d(l República, os 
membros do Ministério Público do Estado serão designados, 
se for o caso, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1<.> Não ocorrendo designação, exclusivamente para 
os serviços eleitorais, na forma- do ca()ul deste artigo, o Promo
tor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que 
oficie perante o Juízo incumbido daqueles serviços. 

§ 29 Havendo impedimento ou recusa justíficável, o 
Procurador-Geral de Justiça designará o substituto. 

Art. 68. Para fins do disposto no artigo 104, parágrafo 
único, II, da Constituição Federal e, observado o que dispõe 
o art. 15, I, desta lei,_a lista sêxtupla de membrosdo_Ministério 
Público será organiZad'a pelo Conselho Superior de cada Mi
nistério Público_dos Estados. 

Art. 69. Compete ao Procurador~Gefat de Justiça ouvi~ 
do o Conselho Superior do Ministério Público, autorizar o 
afastamento da carreira do ,membro do Ministério Público 
que tenha exercido a opção de que trata o artigo 29, § 3°, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
exercer o cargo, emprego ou função de nível equivalente ou 
maior na Administração Dircta ou Indireta. . 

Parágrafo único. O períódo -de afastainehtb da carreira 
de que cuida este artigo será considerado de efetivo exercício, 
para todos os efeitos legais, exceto para remoção ou promoção 
por merecimento. 

Art. 70. A Procutãdoria-Geral de Justiça deverá pro
por, no prazo de um ano da promulgação desta lei, a criação 
ou transformação de cargos correspondentes às funções não 
atribuídas aos cargos já existentes. 

Parágrafo único. Aos Promotores de Justiça que execu
tem as funções previstas neste artigo aSsegurar-se-á prefe
rência no concursos de remoção. 

Art. 71. No âmbito do Ministério Público_, para os fins 
do disposto no artigo 37, XI. da Constituição Federal, ficam 
estabelecidos como limite de remune_~:_ação os valores perce
bidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral 
de Justiça. 

Art. 72. O Ministério Público poderá firmar convênios 
com as associações de me_mbros de in_stituição com vistas à 
manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus asso
ciados. 

Art. 73, O disposto nos artigos 54 e 55 desta lei aplica
se. a partir da publicação da mesma, aos proventos e pensões 
anteriormente concedidos, não gerando efeitos financeiros an
teriormente à sua vigência. 

Art. 74. Os E.o;tados adaptarão a organizàção de seu 
Ministério Público aos preceitos desta lei, no prazo de cento 
e vinte dias a contar de sua publicação. 

Art. 75. O dia 14 de dezembro será considerado o "Dia 
Nacional do Ministério PúbliCo". __ 

Art .. 76. Esta le_i entra em vigor na data de sua pllbli-
cação. 

Art. 77. Revo-gam-se as- disPosições em contráiio·.-
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DÁ 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO B-RASIL - Í988. 

Título II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais 

ooou•••••••••••••~••u•-•••--•_.. ___ _._._....._.,__,..,..~~-•·~-···~~-·"-••••"""•• 

Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

• • • • • • • • • • • • . • • • • • ....... ••.•••• •• ..-•••••• u ••.•••• .~;a·.-.,.,.,.,,,., •• <~;;,n· ... ; •• -.-•••••• 

VIII- décimo terceiro salário com bã.se na reinuneração 
integral ou no valor da aposentadoria; 

XII- salário-família para os seus dependentes; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .... . . . . ~- ...... -.-....... .,. ···--.. ··~~---· .. .-.-.... · .•.. 

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o--salário normal; 

XVIII -licença, à gestante, sem prejuízo do emprego 
e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

XIX- licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
............. -~- -~· .............. ~-····· ............ ··-· ....................... · .. . 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

______ , ______ ., _______________ cA.i?í1-ui:ciili ____________________________ _ 

Do Poder Judiciário 

.SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 93. Lei Complementar, de iillci3Hva do Supremo 
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. 
observados os seguintes princípios: 

III -o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por 
antigüidade e merecimento, alternadamente, apuradOs na últi
ma entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, quando 
se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo 
com o inciso II e a classe de orlgem; 
••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••"•••••••••~•·•~••onoo,..O·o~~."; 

VI -a aposentadoria com proventos integrais é compul
sória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa 
aos trinta anos de serviço, após cinco anos de! exe-rcício efetivO 
na judicatura; 

IX -de outras hipóteses definidas em lei. 
Art. 51. O-membro do Ministério Público será aposen

tado, com proventos integrais compUlsoría-mente, por inVã.li
dez ou aos sententa anos de idade, e, facultati.Jamente, aos 
trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício 
na carreira. -

Art. 52.---0s_ ptoVentos da aposentadoria, que corres
ponderão, à totalidade dos vencimentos percebidos no se~viço 
ativo, a qualquer título, serão revistos na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos membros do Ministério Público em atiVidade,_sendo tam
béril estendidos aos inativos quaiquer benefícios ou vantagens 

posterioimente concedidos àqueles, inclusive quando decor
rente de tranformação ou reclassifícação do cargo ou função 
em que se deu a aposentadoria. 

Parágrafo úriico. Os proventos dos membros do Minis
tério Público aposentados serão-pagos na mesma ocasião em 
que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Públi
co da ativ3, figurando em folha de pagamento, expedida pelo 
Ministério Público. 

Art. 53._ A pensão por inorie, igual à tótalidade dos 
vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em ativi
dade ou inatividade do Ministério Público, será r:eaj_ustada 
na inesma data e pl-oporçao daqueles. -- -

Parágrafo único. A pensão obrigatória não impedirá a 
percepção de benefícios decorrentes de contribuição volun
tária para qualqUer entidade de previdência . 

Art. 54. Ao cônjuge sobrevivente e, em falta, aos her
deiros ou dependentes do membro do Ministério Público, 
ainda que aposentado ou cm disponibilidade, será pago o 
auxilio-funeral, em importância igual a um mês de vericimen-

- _tos_ou proventos percebidos pelo falecido . 
Art. 55. Para os fins deste Capítulo, equipa rase à espo

sa a companheira, nos termos da lei. 

CAPÍTlJLO IX 
Da Carreira 

Art. 56. O ingresso- nos cargos iniciais_ da carreira de
penderá da aprovação prévia em concurso público de provas 
e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de 
Justiça, com participação da Ordem âqs Advogados do Brasil. 

§ t~ É obrigatória-a abertura do concurso de ingresso 
g~ándo o número de vagas atingir a uni -quinto dos cargos 
iniciàís aa carreira. 

§ 29 Asst!gurar-se-ã ao candidato aprovado a nomeação 
e a escolha do cargo, de acordo com a ordem de classificação 
no concurso. -

,.. § 39 - sao requisitos pa:ra o ingresso na carreíra, dentre 
outros estabelecidos pela Lei Orgânica: 

I - ser brasileiro; 
II- ter c~:mcluído o curso de_bacharelado em Direito, 

em escola oficial ou reconhecida; 
III - estar qui te com o serviço militar; 
IV- estar em gozo dos direitos políticoS. 
§ 49 O candidato nomeado deverá apresentar, no ato 

de sua posse, declaração de seus bens e prestar compromisso 
-de desempenhar, com retidão, as funções d9 cargo e de cum-
prir a Constituição e as leis. __ 

Art. 57 Suspende-se, até definitivo julganlento~ o ixer
- -ciclo funcionàl Oo membro do t\.{inistério Público quando, 

antes do decurso do prazo de dois anos, houver impugnação 
de seu vitaliciamento. -- -

§ 19 A Lei Ç)rgânica disciplina fá 6 procedimeittO de im
pugnaÇão, cabendo ao Conselho Superior do Ministério Públi
co decidir, no prazo máximo de sessenta dias, sobre o não 
yitaliciamento e ao Colégio _de Procuradores, em trinta dias, 
eventual recurso. 

- § 29 Durante a tramitaÇao do procedimento de impug
nação, o membro do Ministério Público perceberá vencimen
tos integrais, contando:--se para todos os efeitos o tempo de 
suspensa-o do exercício funcional, no caso de vitaliciamento. 

Art. 58. A Lei Orgânica regulamentará o regime de 
remoção e promoção dos membros do Ministério Público ob
servados os seguintes princípios: 
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I -promoção voluntária,. por antigüidadc c merecimen
to, alternadamente~ de uma para outra entrâncía Ou categoria 
·e da entrância oti. categoria rilais·· eleva:aa pai"ã o-·cargo·· de 
Procurador de Justiça, aplicando~se, por assemelhação, o dis
posto no artigo 93, III e VI, da Constituição Federal; 

II - apurar-se-á a antigüidade na entrância e o mereci
mento pela atuação do membro do Ministério Público e.m 
toda a carreira, com prevalência de critêrios de ordem obje
tiva, levaôdo-se inclusive em conta sua conduta, opeiOSidade 
e dedicação no exercício. do cargO, presteza e segurança nas 
suas manifestações processuais, o número de vagas que já 
tenha participado de listas, bem como a freqüência e o aprovei
tamento em cursos oficiais, ou ·reconhecidos, de aperfeiçoa
mento; 

III -obrigatoriedade de promoção do Promotor de Jus
tiça que figure por três Vezes coriseCutivas ou ciiléo alternadas 
em lista de merecimento; 

IV - a promoção por merecimento pressupõe dois anos 
de exercício na respecti\ia entrância ou categoria e integrar 
o Promoto·r de Justiça a "prinieira· Cj_uinta -parte da lista de 
antigüidade, salvo se não houver com tais requisitos quem 
aceite O lugar vago, oU qu-ando o nl:ímero limitadO de membros 
do MiniStério PúblíCõ inviabilizar a formação de lista tríplice; 

V - a lista-· de merecimento. resultará dos três nomes 
mais votados, desde que obtida maioria de votos~ proceden
do-se~ para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias~ 
examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes 
de lista anterior; 

· -VI __:__ ~ão sendo caso de promoção obrigatória, a escolha 
recairá nó fnémOrO dO Miriistêri6 Público mais votado, obser
vada a ordem dos escrutínio~. preva1e&ndo, em caso de effipã~ -
te, a antigüidadé na entrância ou categoria~ salvo se prefer1i 
o ConSelho Superior delegar a cOmpetência ·ao Procurador-_ 
Geral da Justiça. 

Art. 59. VerifiCada a vaga para remoção ou promoção,. 
o CõtfSelho Superior do Ministério Público expedirá, no prazo 
máximo -de sessenta dias, edital para preenchimento do cargo, 
salvo se ainda não instalado. 

Art. 60. Para vaga destmada ao preenchimerito por re- _ 
moção ou promoção, expedir-se-~ edital distinto; SU.cesSíVà
mente, com a indicação do cargo correspondente à vaga a 
ser preenchida. 

Art. 61. Será pei:mitida a remoção por permuta entre 
membros do Ministério Público da mesma entrância ou catego
ria, observado, além do disposto na Lei Orgânica: 

I ~pedido escrito e conjunto, formulado por ambos 
pretendentes; 

II - que a renovação de remoção por permuta só será 
permitida ·após o decurso de dois anos; 

III -~que a remoção por permuta não confere direito 
a_ajuda de·custo. · ~-

Art. 62. A Lei 9rgãnica põderá prever a substituição 
por convocação, em caso de licença do titular de cargo da 
carreira ou de afastamento de suas funções junto ;). Procura
doria ou Pr_omotori3. de Justiça, somente podendo ser convo
cados membros do MiriiStério Público. 

Art. 63.- Á re-integração, que decorrerá cte sentença 
transitada em julgado, é o retomo do membro d_o. Ministério 
Público ao cargo, com ressarcimento dos vencimentos e vanta
gens deixados de perceber em razão do afastamento~ inClusive 
a contagem ~<?. t~mpo de serviço. 

§ 1" Achando-se provido o cargo no qual foi reíntegra:do 
o membro do Ministério Público, o seu ocupante passará à 
disponibilidade, até posterior aproveitamento. · --
- § 2~' O ni.embro do MinistéricfPúblico reintegrado será 

submetido a inspeção médica e, se considerado incapaz, será 
-aposen"tado compulsoriamente, com as vantagens a que teria 
direito se efetivada a reinfegraçãu: · -

Art. 64. A reversão dar-se-á na entrância em que se 
aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser 
provida pelo critério de merecimento, observados os requisitos 
legais. 
--- Art. 65.- O aproveitamento é o retomo do membro do 
Ministério Público em disponibilidade ao exercício funcional. 

§ 1"' O membro do Ministério Público será aproveitado 
no órgão de execução que ocupava quando posto em disponibi
·ndade~ salvo se aceitar outro de igual entrância ou categoria~ 
ou se for promovido. . 

§ 2" Ao retomar à atividade, será o membro do Minis
tério-Público submetido a inspeção médica e, se julgadO inca
paz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens 
a que teria direito se efetivado o seu retomo. 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regio
nais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal 
e Territõrios serâ-composto de membros, do Ministério Públi
co, com mais de dez anos de carreira, e de adyogad~~ de 
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com ma1s de 
dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista . 
sê:Xtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

, Parágrafo único. Recebidas a.s.indicaçQe.s, o t~ibunal for
mará lista tríplice, enviando-se ao Poder Executivo, que, nos 
vinte.dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para 
·nomeação. · · 

............................. --~ .. _ ............. ~ ............ ··~--·-. ..... ---· 
SEÇÃOIU 

. Do Superior Tribunal de Justiça 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se 
de, no mínimo, trinta e três Ministros. 

Parágrafo único: Os Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça serão nomeados pelo Presi4ente da República, dentre 
brasíleiros com mais de trinta e. cinco· e menos de sessenta 
e cinco anos, de notável saber .jurídico e reputação ilibada, 
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, s~ndo: 

-I- um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Fede
raiS e um terço dentre desembargadores dos. Tribunais de 
Justiça, indicadas em lista tríplice elaborada pelo próprio Tri
bunal; 

II - um terço, em partes iguais, dentre advogado~ e 
membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito 
Federal e Territórios, alternadamente, indicado.s na forma 
do art. 94. - - -

CAPÍTULO IV 
Das Funções EssenciaJs à Justiça 

SEÇÃOI 
Do Ministério Público 

Art. 128. ·o Ministério PUblico abrange: 
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§ 5~' Leis complementares da União e dos Estados, cuja 
iniCiativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, es
tabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público, observadas, relativamente a seus mem
bros; 

II -as seguintes vedações: 

e) exercer atividade político-paftidária, salvo exceções 
previstas na lei. 

Art. 129.' São funções instítucionais do Ministério Pú
blico: 

II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
nesta Constitu~ção, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantiã; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do património público e social, do meio am
biente e de outros interesses difusos e coletivos; 

§ 3~' O ingresso na carreira far-se-á mediante cOncurso 
público de provas e títulos, assegurada participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil em sua realização, e observada, 
nas nomeações, a ordem de classificação. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES . 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complemen
tares relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da 
União, o Ministério Público· Federal, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, as Consultarias Jurídicas dos Ministé
rios, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autar
quias federais com representação própria e os membros das 
Procuradorias das Universidades fundacionais -pUblicas conti
nuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atri
buições. 

, § 3\' Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita 
às garantias e vantagens, o membro do 'Ministério Público 
admitido antes da promulgação da ConstituiÇãCf observan_do
se, ·quanto às vedações, a situação jUrídica na data desta. 

DECRETO-LEI N' 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

CÓDIGO PENAL 

TíTULO V 

Das Penas 

................................................................................. 

CAPÍTULO VI 

Dos Efeitos da Condenação 

Art. 92. São também efeit'os -da condenação: 
I- a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, 

nos <::rimes praticados com abuso de poder ou violação de 
dever para com a Administração Pública quando a pena aplica
da for superior a 4 (quatro) anos; 
-~~ • < • •• ••• • •• ••~• • •• ; •-. • • u•• •• • • o•Õoo "·•••••• o• • ••••~• n•-• ••-M • • •• •••-• •u 

Parágrafo único. Os efeitos ele que trata este artigo não 
são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na 
sentença. 

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

(A. Comissão de Cons~ituiçàO, Justiça e Cidadania.) 

PARECER 

PARECER N• 363, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e -Cidadaniã, 
sobre a Mensagem o• 326, de 1992 do Seobor Presidente 

--da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Dr. João Batista Tezza Filho, para com-. 
por o Tribunal Superior do Trabalho. 

A Comissão de ConstituiÇão~ Justiça e Cidadania, em 
__ votaç~o secretarealizacla em 11 de no~embro de 1992, apre

ciando o relatóriO apresentado pelo Sr. Senador Nabor Júnior, 
(em .anexo _ao parecer), sobre a Mensagem n~' 326,. de 1992, 
do Senhor Presidente da J3-epública, opina pela aprovação 
da escolha do Senhor JOAO BATISTA TEZZA FILHO, 
para exercer o cargo de Ministro Classista Temporário, repre
sentante dos empregadores, para o triênio de 1992 a 1995. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1992. -Nelson 
Carneiro, Presidente - Nabor Júnior, Relator- Elclo ÁJva .. 
res - Eva Blay- Beni V eras- Luiz Alberto- Amlr Lando 
- Mansueto de Lavor - Josaphat Mariobo - Valmir Cam· 
pelo - Magno Bacelar - Alfredo Campos- Espiridião Amin 
- Francisco RoUemberg- Jutahy Magalhães- Odacir Soa
res. 

Relatório 

Relator: Senador Nabor Júnior 
Através da Mensagem n'~ 634, de 1 '? de outubro de 1992, 

() Excelentíssimo senhor Presidente da República submete 
à aprovação dos membros do Senado Federal a indicação 
do Sr. JOÃO BA TISTATEZZA FILHO para, na condição 
de representante dos empregadores e como Ministro Classist;t 
Temporário, compor o Tribunal Superior do Trabalho no triê
nio de 1992 a 1995. 

A indicação _decorre da expiração- do mandato do Sr. 
Francisco Leocádio de Araújo Pinto e tem por fulcro o § 
1•, ln fine, do art. 111 da Constituição Federal, onde se assenta 
a exigência de aprovação pelo Senado. 

Do curriculum vitae acostado à indicação extrai-se que 
o Sr. João Batista Tezza Filho nasceu a 19 de abril de 1944, 
contando, portanto, com mais de 35 e menos de 65 ailos 
de idade, com o que atende à exigência constituciOnal. 

Formado em Direito pela Universidade Federal do Para
ná, em 1968, exerceu atividades forenses até o ano de 1986 .. 
quando sagrou~se vencedor-no pleito para deputado estadual 
do Acre, atividade que exerceu até 1990. 

Enquanto parlamentar, foi Relator da Comissão deSiste
matização da Constituição Estadual do Acre. 
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Consta do curriculum vitae, também, que o indicado foi 
agraciado com diplomas de Cidadão Honorário e da Ordem 
do Mérito Parlamentar, participou de numerosos seminários 
e siinpósios ligados às suas atividades de profissional do Direi
to; foi aprovado eiiCcoffcurso para profe-ssor _de Direito Civil 
da Universidade Federal do Acre, destacou-se como Delegado 
e como Presidente da Federação de Agricultura daquele Esta
do e que, desde 1991, milita, como advogado, nos Tribunais 
Superiores, em Brasília, onde atualmente reside. 

Aos registros curriculares acima _resumidos devo acres
centar que o indicado, a quem conheço há mais de vinte 
anos, é advogado de reconhecida competência, detentor, por
tanto, de sólida formação jurídica, o que aihda mais o creden
cia, a meu ver, para a investidura no cargo de Ministro Clas
sista Temporário do Tribunal Superior do Trabalho. 

É o relatório. --, - - -
Sala das ComiSsões-; 11 de novembro de 1992. -Nelson 

Carneiro, Presidente- Nabor Júnior, Relator. 

O SR- ~~~SIQE.l'li'l'E (Mauro Benevides) -:- O Expe-
diellte lido, va.i à publicação. . -

Sobr.e a mesa, .requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário •. 

É lido o.seguinte 

REQUERIMENTO, N• 801, DE 1992 

· Senhor Presidente, 
Com base' no_.§ 2~ dO arf. 50 da Constituição, cOmbinado 

cdm o art. 216 do'RcgimeJ;Ito. I'nterno, requeiro se já solicít'ado 
ào EXm" Sr. Min,istro da-Fazenda o fornecimento da:s seguihtes 
ín,foiniiçpes; compiladas ·pela: COO"rdenação Gêial do Sistema 
çie ,A.rrec.adação do'Depa:rta:nleritO da Rece_ita Federal. 
' ·-' ...:_ relaçãO d·as 4501} ritàiOrcs empresas privadas do País, 
· abettàs inclusiVe' em-riíVcH setÓriàl, com a respectiva dasSifi

. :caça~ ii~ pagairi.en't6 ?~tributos e _contribuiçõés·federais admi
_nistrados pelo'Departamento 'da Receita Federal. 

Justificação 

As informações ora solicitadas, as quais, segundo o' Cor-· 
denador-Geral do Sistem~ -d~· Airecadação do Departamento 
da Receita Federal, já .e~,tão.disponíveis, são de extrema im-

, por.tâncj'l para que esta Casa 'pOSSa aríai.isãi o'Probfema da 
~negação fiSCal no BraSiL . · _ . . . 

Salá âils SessOes, '11 dé novembro de 1992. - Senador 
Dirc'eu Carneiro, Priffieiro Secretário. 
· · · · · · ' · . . .. (Ao t;;lfame fia Mes_a J?i'reti;>fa.) 

'ó SR.' PRESÍDÉNTE (Ma~ro B'eneviaés) _:_; o· ie'queri
. ,m~nt9 H4o será despachado à Mesa I?ara'deci'sã6; riOs~ termos 
· dó ínciSo' III Cio art. 216 d6 Re,glffiéntO Interno: · 

. ' 'SObre a meSa, COmUI:ticaç-ã:o Que Se;rá-lida ·pelo Sr .. 1 ~ Seére-
tário. ' ' ' · ' · ' · · . · ' ' 

É lida a. seguinte 

Brasflia, 6 de novembro de 1992. 
Senhor Presidente, 

I o ' •' 

-N~Js termos regirltcntais. lndi~O ~'v. E~· o ,·Se~ador JO
NAS PINHE}RQ, para su,bstituir o Senador ENEAS FA_RIA, 
na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada_~ apurar 
denúncias.d.e irregularidades cometidas em fundo~· ,de pensões 
das estatais c na Petro_brás, envolvf;!ndo Q _e~:-.,Seçr,etó.ri9 de 

Assuntos Estratégicos, Paulo_ Le9ni Ramos, na qualidade de 
títular. 

Aproveito o ensejo para renoVar a V. Ex~ os meus pro
testos de elevada estima e distinta -cOnsideração. - Sen,ador 
Lourenberg Nunes Rocha, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita 
a substituição solicitada. 

A Presidência recebeu manifestaçõe_s de apoio ao Senado 
Federal, em face do julgamentO -do Presidente da República, 
das seguintes eiiiidades: 

...... Câmaras Municipais de Caçu -:- Çi:O;
-Curionópolis- PA; 
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carnaúba cios 

=~-~· .· ...... . 
- Federa~ão dos Trabalhadores n~ Agricultura do Esta-

do do Tocantins- TO; · 
- Srs. Elias Leão Gonzales e Pedro de Oliveira Justo. 

O SR-PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em sessão 
anterior, loi lido o ReqUerimentO n~-799, ·de 1992, do Senador 
Odacir Soares. s6Hcitanao autórizàÇáô dó Seriado para desem

--penha r missão. O referido requerimento deixou de ser votado, 
naquela oportunidade; por falta de q~orum. 

Em votação O requerimento. 
OS Srs. Se ii adores que estiverem de àcordo queiram· per-

manecer sentados.-(Pausa.) · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 

_ O_.SR. PRESIÍ>EN'l'E (Ma~ro'Benevitles) -A Presi
dência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19h. 

Há oradores inscritos.. 
· Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Ba,c_e_lar ~(~au

sa.) 
S. Ex~ não está presente. . . , _ , . . . . 

-Concedo a palavra ao nobre Sena.dor Cid Sabóia de Çar-
' .vafho, (Pausa.) . . . 

·S.· Ex•, também, neste momento, não se ençç~tra no 
plenário .do Senado Federal. .. __ . . . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ À Presi
dênciá pede aos gabinetes que neste momento escutam a mani
festaçãO Oa Presid~ncia, que lembrem urgentemente ao Sena
dor Ruy Bacelar a inscrição para 'falat -na' sesSão de hoje, 
e, da nlêsma fon:Ua-, o Senador Cid S.àbói'a de Carvalho, 

já ciúe há expectativa dos Srs. Senador~s pelo pronunciamento 
dos dois ilustres Pares inscritos. 

Todos aguardam _que assomem à tribuna os oradores ins
critos, Senadores Ruy Bacelar e Cid Sabóia de Carvalho . 

.. , O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunka aosSrs. Senadores que o Ministro do Planeja
mento PaulO Haddad deverá visitar. na tarde de hoje, o Con-

- gresso Nacional, pàia trazer a esta Casa a emenda do Senhor 
Presidente da República, acompanhada_d_a mensagem respec
tiva, retíficando a Proposta Orçamentária. 

Recorde-se que a Presidência havia garantido que, até 
o dia de hoje, o Congresso NacionaL aguardaria a chegada 
das alterações pretendidas pelo Senhor Presidente da Repú
blica, Dr. Itamar Franco. Em entendimentos mantidos com. 
o Gabinete da PreSidência e o Titular da Pasta_ do Pl~neja
mento, ficou acerti:lclo que, ao cair da tarde de hQje, S. Ex~, 
oS r. Dr. Paulo Haddad, viria ao Congresso trazer a mensagem 

_e as emendas alterando a _Lei de Meio~ da União para 1993. 
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Em entendimento mantido com o Presidente da Comissão 
de Orçamento, Deputado Messias Góis; com o Vice-Presi
dente, Senador Chagas Rodrigues, e com o Relator, Senador 
Mansueto de Lavor, deveremos estabelecer todos os demais 
prazos. O primeiro deles, o da apresentação de emendas pelos 
Srs. Parlamentares, se alongará até o pr6xímó dia 20; e, findo 
esse prazo, a Comissão de Planos, Orçamento e FiscalizaçãO 
iniciará, efetivarriente, a apreciação do Orçamento para 1993. 

Entendo que esses avisos sáo da maior importância para 
os Srs. Senadores, daí por que, ao iniciar-se a sessãot:le hoje, 
entendi do meu dever trazer ao conhecimento de todos os 
ilustres Membros desta Casa que, naturalinente, irão prepa
rar, já neste firtal de semana, as emendas _que desejarem apre-
sentar ao Orçamento da União-para 1993. --

0 prazo para as emendas irá até o dia 20. Portanto, 
confiamos em que os Srs. Senadores haverão de debruçar-se 
sobre a Proposta Orçamentária de 1993, já agora com- a 
emendas enviadas pelo Senhor Presidente da República ao 
trabalho original. Dessa forma, haveremos de urgenciar a 
apreciação da Lei de Meios da União. 

Com isso esperamos que até 31 de dezembro -já. que 
há uma intenção deliberada das Mesas das duas Casas do 
Congresso em promover uma convocaÇão e'xtraordináriil ·
o Orçamento seja votado. 

Essa, sem dúvida, é a expectativa do Presidente do Sena
do e do Congresso. Para tanto, esperamos -que haja a colabo
ração decidida dos Srs. Senadores em respeitar integriilmente 
o cronograma a ser estabelecido pela Comissão de Orçamén
tos, com a chancela da Mesa do Congresso Nacional. 

Esses, os avisos que senti do meu dever tranSriütir, neste 
instante, para conhecimento de todos Os Srs. Seiiã.dores. _-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesf-·concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmori-. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores!-riãá é
a primeira vez que prai:ero-s'amente aceitO 6 convite do" nosso 
eminente PresideritC, Senador Mauro Benevides, para· ocupar 
a tribuna, a fim de evitar que a sessão seja encerradá. 

Aproveito eSta -oportunidade para a-nunciar_ à Casa· que, 
depois de mais de 20 anos de esforços no sentido de tentar 
obter o cumprimento de um artigo da Lei Orgânica dos Parti
dos, de minha autoria, criando, ao lado de cada agremiação, 
um Instituto de Formação Política, in'Stituto esse destinado 
a formar e a renovar os quadros partidários do País, tomei 
a iniciativa, há duas semanas, aproveitando a oportunidade 
de um convite para partiCipar-de um debate da Es~ol~ ~acional 
de Administração Pública - ENAP, de lançar .. a idéia de 
um esforço conjunto dessa instituição do mais alto nível criada 
nos moldes da escola de AdministraçãO da França e contando 
também com o apoio da Universidade de Brasnia e com sinais 
inequívocos de apoio do atual Presidente do Senado e_ do 
Congresso Nacional, o nobre Senador Mauro Benevides. As-
sim, procuramos instalar nos próximos meses, provavelmente 
até o início da próxima Sessão Legislativa, a primeira escola 
de formação política, que contará também com o apoio da 
Uriiversidade de Brasilia. 

Essa iniciativa Se reveste de transcendental importância, 
porque, apesar do que determina, com a maior nitidez, a 
Lei Orgânica dos Partidos, até boje nãO existe no Brasil uma 
instituição com essa finalidade essencial de formar e de renovar 
os quadros partidários do País. ' 

Essa idéia me ocorreu há mais de 3D_ anos, numa visita 
que realizei à então República Federal da Alemanha, em 
que tive oportunidade de conhecer de perto a Fundação 
Konrad Adenauer. De volta ao Brasil e exibindo todo o mate
rial recolhido nessa_ viSita, não apenas à Fundação Konrad 
Adenauer, mas a outras instituições do mesmo tipo, apresentei 
essa emenda, acolhida, com o maior entusiasmo, pelo Relator 
da Lei Orgânica dos Partidos, o admirável Senador Tarso 
Dutra. 

A receptiVida"de, realmente, foi esplêndida. A Emenda 
_de minha autoria-foi aprovada por unanimidade. Até hoje, 
apesar de eu ser um Senador obstinado, perseverante, que 
não desanima facilmente, não foi possível obter esse ,artigo 
da Lei Oigânica ·dos Part"idos. _ 

Há menos de dois anos, tamPém <;i convite da Fundação 
Konrad Adenauer, voltei à Alemanha, j::í,_~ntão reunificada, 
em companhia do nobre Senador Nelson Carneiro que, à 
época, presidia o Senado e_ o_ Congresso Nacional, e _com 
os Srs. Deputados Germano Rigoto, do Rio Grande do Sul, 
e NE:stor Duarte, da Bahia. Recolhemos um_ material precioso 
para que. no Brasil, fosse instalado um instituto de formação 

-política nos moldes dos que existem não apenas na Europa, 
mas t~mJ:>ém nos Estados Unidos, no Japão e em vários outros 
países. Infelizmente, apesar da riqueza do material que reco
lhemos, não foi possível concretizar essa aspitação. Lamento 
profundamente que isso tenha ocorrido. Entretanto, náo sou 
um ser hum-arlo de desânimo fácil; geralmente encaro qualquer 
obstáculo como um estímulo para transpó-lo. Por isso mesmo, 
neste momento, anuncio a este Plenário, que conta apenas 
-coiti-a presellça ·de três SenadoreS, qu~ esse plano está em 
niarcha e, a meu ver, tem excelentes perspectivas de concre~ 
tização. ~ -

O_Sr. -Rriy Baceiár- J>erm_ite~e_V. -Ex~ uni apaf1e? 

O SR. JOÃO CALMON- Ouço o aparte do nobre Sena
dor Ruy Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar- Nobre.Sen~dqr João Calmon, V. 
Ex_~ muito bem se _caracterizou, há pOuco, considerã.ndO-se 
um obstinado, um perseverante. -A Nação brasileira_é_~estemu
nha de.ssa, obstinação e dessa perseverança, sobretudo neste 
-importante segmento da vida nacion:al: a educação. Se não 

·fosse a obstinação e a perse,ver~nça d~ V. ·J;,x~:; q '.Brasil, 
- êffi: ritátéría de 'educãção, _estaria_ muito. aquérri dO-_ (}Ue hóje 
~stá._ Da( decof~~- o fato de eu lhe ter dito que a Nação m_Uito 
deve a V. Ex~ pela sua atuação brilhante, não só como político 
mas, sobretudo, como homem da imprensa, dos veículos de 
comunicação. V. Ex~,_ bá :mui~o·, _lut3; ii o sentido da melhoria 

- _Política, no sentídO dei lnelhoria dQS_-polítícOs brasileiros,' no 
-. l)entído ~e inCremeh~ar' ou implantar no· Brásil urÍ:ta '~sÇOia, 

uma instituição_deJoimação Política, à semelhança d.e_rimitas 
_que

0

_existem em çmtrPS 'países.·c~eio quê 'é· Ílilpoitànfe-pâra 
-ó Brasil e para qualquer país contar com inStitUições dessa 
-natUreza. Não obstante, acredito_ que o verd3.deiro polítiCo 
nasce. É como o poeta, como o_-arquiteto, apenas precisa 
ser burilado, melhorado, aperfeiçoado._ Quero. crer qtle essa 
instituição-a ser implantada no Brasil, como determina a Cons
tituição brasileira, através da perseverança e da posição obsti
nã.-da de V. EX"- tQdos nós, hom_eps públicos, haveremos 
de dar nossa colaboração para que seja concreti.zada -- frá, 
por cetto, melhorar sensivelmente_ o nível dos polfticos brasi
leiros. Quero crer·, ainda, que esse posicionamento é apoiado 
por todos Srs. Parlamentares desta Casa, da Câmara F_'ederal 
e, por que não dizer, pela própria população brasileira, haja , 
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vista que, aqui, no senado, representamos os Estados, mas, 
na Câmara, representamos o próprio povo brasileiro, a própria 
Nação brasileira. Congratulo-me com V. E~~ pela ~rilhante 
idéia já há muito tempo pugnada, mas que, em breve, se 
tornará realidade para a felicidade da classe política e para 
róprio Brasil. Meus parabéns a V. EX', nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CA"LMON- Nobre Senador Ruy Bacelar, 
fico profundamente grato a V. Ex• pelos seus generosos concei-·. 
tos. Tenha certeza de que eles me estimularão ainda mais 
a continuar na batalha que travo há tanto tempo e que, até 
agora, não apresentou resultado concreto. 

Concordo plenamente com V. Ex• quando diz que a 
vocação se reveste de extraordinária impOrtânCia. Vocação, 
por exemplo, para a arquitetura. Obviamente quem tiver Voca
ção para arquitetura deve cursar faculdade nessa área; caso 
contrário, haverá o risco de as edificações ruírem. É necessári9_ 
estudar, preparar-se para exercer determinadas funções ou 
profiSsões. - - - - - --- ---

Em relação à carreira política, essa necessidade _é ainda 
mais imperativa. Não podemos continuar a ser apenas autodi
datas. Falo com autoridade de quem pertence, com muito 
orgulho, ao- Congresso Nacional há trinta anOs, já qu_e fui 
eleito· pela primeira Vez em 1962. Chegamos aqui sem ter 
conhecimento de como interpretar e respeitar os três Regi
mentos: o Regimento da Câmara dos Deputados, o Regimento 
do Senado Federal e o RegirD.C::::nio do Congresso Nacional. 
Aprendemos, como autodidatas, a duras penas e não chega
mos imediatamente <;\ um nível de conhecimento razoavel
mente satisfatório. O resultado, nobre Senador Ruy Bacelar, 
já aparece nos jornais. Não é a pririleira vez·- que "destaco 
que, pouco antes do afastamento do Senhor Fernando Collor 
de Mello da PresidênCia da República, o IBOPE ·realizou 
uma pesquisa de opinião pública sobre os índices de rejeição 
do então Chefe do Poder ExecUtivo e da classe política. A 
diferençã-enfre oS dois índices foi âe apenas 5%. E~se resul
tado ;representa, a meu ver, um grito de alerta. Não é a 
primeira, nem a décima vez que vemos ·este Plenário com 
apenas três Senadores. ·--· 

Eu sei que a esta ritesma hora está se realizando um 
evento importante, na área da adminíStração pública, com 
a posse de uma figura importãnte à frente de uma instftuiÇão 
que merece a nossa_ admiração, a Legião Brasileira de Assis
tência. Entretanto, plenáriOs -vazios são uma rotina na Câma
ra, no Senado e no Congresso Nacional. Dezenas de_ vezes, 
centenas de vezes, o Corigresso Nacional não se reúne_ ei!l 
virtude da impossibilidade de um quorum míriiriiO- im-po"sió 
pelo RegimentO. Entretãnto, esse problema não se limita ao 
plenário da Câinara, ao plenário· do Senado, ao plenário do 
COngresso NaciOnal. O mesmo fenômeno oç:orr~ nas_ççntüs
sões técnicaS, nas coiniSsõeS mistas, nas comiSsões parlamen
tares de inquérito. Tudo isso se reflete negativamente-nã 1i'na
gem do Congresso Nacional. 

Acredito, nobre Senador Magno Bacelar, que neste mo
mento preside a sessão, que precisamos concetnrar esforços 
numa ação que possa reabilitar o Congresso Nacional aos 
olhos da opinião pública. Precisamos atrair p·ara a Câmara, 
para o Seriado, portanto, para o Congresso Nacional, voc~ções . 
para a vida pública. O quadro que apresentamos nâo é, com 
certeza, dos mais sedutores. Não é a primeira vez, não é 
a segunda vez, não é a terceira vez que saliento que neste 

. País apenas um dos partidos mais recentes, o Partido .dos 

Trabalhadores, o PT "de Lula. já dispõe, em São Paulo e 
em Minas Gerais, de dois institutos de formação política e 
sindical: um em Cajamar, com recursos financeiros obtidos 
legalmente na então Alemanha Oriental, e outro em Belo 
Horizonte, com a ajuda financeira de sindicatos italianos. Es
sas duas instituições têm desempenhado um papel de extraor
dinária importância. Eu creio que não- exagerarei se disser 
que esses institutos respondem pelo grau de efi_ciência das 
bancadas do PT, que têm, sem a menor dúvida, ã. melhor 
assessoria das_ duas Casas do Congresso. Temos acompanha-
do, em comissões mistas, _em comíssões_técnicas_, ___ a atuaçáõ 
do nosso admirável companheiro, Senador Eduardo Suplicy, 
que, ·ao participar --de uma reunião numa comissão técnica·, 
recebe, com freqüênciat dados, subsídios, fornecidos pela as
sessoria do Partido, assessoria do _mais alto nível. E o PT 
consegu-e, além disso, um voluntariado, que vai à Câmara, 

-verri ao Senado, cOmparece a reuniõeS âo COrigi-eSSo Nacional 
e fornece, no decorrer das sessões, subsídios preciosos para 

__ ?s -~epresentantes petistas. 

O Sr. Esperidião Amin- V. EX" me concede um aparte? 
O SR. JOÃO CALMON - Co~~edo o aparte ao n~bi-e 

~nador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador João Calmon, 
pretendo atravessar este modesto aparte ao pronunciamento 
de V. Ex• na companhia de uma parlamentar conterrânea 
de V. Ex~. a nobre Deputada Etevalda Grassi de Menezes. 
Em primeírO lugar, gostaria de salientar que o pronuncia
mento de V. Ex\ na minha opinião, aborda o coroamento 
de uma causa, porque V. Exa está falando sobre educação 
política, formação de quadros para o exercício da mais nobre, 
mais elevada e mais responsável das tarefas de uma sociedade 
dita civilizada, que é o exercício da política. Realmente, todos 
conhecemos, pelas nossas vidas, pela descrição da vida de 
cada um de nós, o quanto de improviso têm as ·carreiras, 
o quanto de fortuitO tem a formação dos quadros da política 
brasileira, não apenas agora, mas num passado remoto ou 
recente. O primeiro ponto que quero--salientar é a coerência 
do pronunciamento de V. Ex~ em relação à causa que tem 

- -nrrrteado a vida exemplar do político, do homem público João 
_ Calmon. V. Ex~ fala no que seria a pós-graduação na educação; 
a educação, a formação voltada para o exercício da política. 
Ainda que eu divirja de alguns conceitos que V. Ex~ expendeu 
sobre as excelsitudes que seriam aplicáveis ao Partido dos 
Trabalhadores, e divirjo, quero explicar por que~ porque, 
se eu fosse o autor _do conteúdo programático, do curriculo 
da escola de formação de um partido, especialmente do Par
tido dos Trabalhadores, eu colocaria um pouco mais de tole
rância e retiraria um pouco de intolerância do conteúdo pro
·gramático daquela formação voltada para o exercício da políti
_-ca. Acho que isso faria bem ao PT e a qualquer outro partido 
político. Hoje, ainda, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, apreciamos o projeto de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, dispondo sobre a introdução 
do sistema distrital misto para eleição de deputados estaduais 
e.deputados federais. Quer dizer, nesta quadra da vida brasi
leira, abordar-se como se chega ao quadro político do nosso 
País, é tema da maior importância e deabs_oluta oportunidade, 
principalmente à vista desses __ textos e termos legais que tere
mos .que esclarecer e a ele dar forma firial. Por isso, vou 
prosseguir acompanhando o pronunciamento de V. Ex~ na 
convicção de que, ainda que ele não se tenha esgotado, ele 
já desenhou, com formas muito nítidas, o conteúdo de um 
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tema da mais significativa importância e de abSolUta· opOrtU-
nidade, razão pela qual, mais uma vez, eu me coifgratljJo 
com V. Ex~. 

mente do mais alto-nível e também com a colabofação das 
duas Casas do Congresso, dispormos de um instituto de forma
ção política para·que, inclusive, os novos parlamentares, que 
serão eleitos daqui a dois anos. tenham condições de freqüen
tar esses cursos. Eu mesmo. que já sou um veterano, com 
30 ·anos de atuação, terei oportunidade. humildemente, de 
também me matricular num desses cursos. 

O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Esperidião 
Amin, V. Ex~ talvez não_ tivesse chegado ã este plenário quan
do eu expliquei que estou ocupando a tribuna com o único 
Objetivo de evitar o encerramento da sessão, já que nâo-havia 
Senador pres~nte, inscrito para falar. 

O Sr. Esperidião Amin-Senador João Calmon, V. E~ 
me permite? Se para impedir o encerramento da sessão nós 
tivéssemos, diante desse- risco, a oportunidade de discorrer 
sobre um tema com tanta proficiência,- Valiriã a pena viver 
sempre sob esse risco .. 

O SR. JOÃO CALMON- V. Éx•; como sempre, bate 
recordes de generosidade em relação a este velho amigo e 
admirador. Entretanto, a~t~s ~i:!~~l,!~g~~a .c!~ __ y_. ~-x~_a_este 
plenário, eu expliquei o plano que agora está me fascínárido 
já que não foi possível, com a única- exceçã-o dO PT, llave; 
no Brasil um instituto de formação política anexo a cada -Par
tido. 

O Sr. Esperidião Amin - O PL. 

O SR. JOÃO CALMON - O PL tem um instituto de 
fárm3çáo polítiêa,. mas,. por enquanto,- conheço o instituto 
de formação política para... -

O Sr. Esperidião Amin -Instituto liberai também. 

O SR. JOÃO CALMON - ... candidatos destinados à 
Câmara Municipal. 

· _ Teriho felicitado .da maneira mais efusiva o b'eptitado 
Álvàro V alie... ~ 

· O Sr. Esperidião Amin- Se V. Ex• me permite, é que 
o PL tem, certamente, recursos mais modestos do que o PT,· 
que os tem, sabidamente, abonadíssimos. 

O SR. JOÃO CALMON-O PT não dispunha de recursos 
financeiros próprios. Ele foi obrigado a recorrer_ à compreen-

. são da democracia cristã, na Itália, ... __ - · 

O Sr •. Esperidião Amio- Fontes_ externas, não é1 ' 

o SR~. JOÃO t:ALMON -~ .. ecde outras éntidades da 
então República Orierital, para p·od.ef lnanter eSSe inSiit:útO 
de formação política. · c c -- -- - - --

Devo, entretanto, explicar a V. Ex\ que há que modelo 
de parlamentar profundamente interessado em problemas des
sa magnitude, que esse instituto de formação política não 
tem nada a ver com pós-graduação em Políticã. - -. -- -

A pós-graduação em Política é possível em universidades 
que j_á mantêm cursos de Ciência Política e, posteriormente, 
depots da conclusão do curso univerSitário; o interessado po-de 
freqüentar uma escOla de pós-graduação em Política. _ 

A nossa intenção, que se refletiu no-texto da Lei Orgânica 
dos Partidos, é bem mais modesta e se aproxima do modelo 
alemão. 

Esse instituto de' formação política funciona na Aleinanha 
sem prejuízo das atividades normais do cidadão, aproveitando 
dias santos, feriados, fins de semana. 

Não estou, portanto, alimentando um sonho irrealizável. 
·Esse esforço que estou tentando, pela quarta ou quinta vez, 
de conjugar esforços da Escola Nacional de Administração 
Pública- ENAP ,a Universidade de Brasília, que é uma uni
versidade modelar, tem um curso dê Ciência Política· real-

Não estou _querendo nesta sessão, que não conta com 
grande número de parlamentares presentes, erguer, mais uma 
vez, o meu grito de alerta. Se não reagirmOs, se n_ão mudarmos 
nossos métodos de atuação, se os plenários continuarem sendo 
focalizados, às vezes injustamente, com-pouc6s paflam(mta
res, sem o esclarecimento de que naquela mesma hora muitos 
parlamentares estão desempenhando tarefas importantes nas 
comissõeS técnicas, nas coin_issôes mistas, o- quadro vai se 
agravar, cada vez; mais. Já se_ refletiu essa alarmantfssima di
ferença, de apenas 5%, no índice de rejeição, do hoje Presi
dente afastado Fernando Collor de Mello, e o índice de rejei
ção da classe política, a que me referi, logo no inícío deste 
meu pronunciamento. · -· 

O que mais me impressionou. nesse episódio recente, 
que me levou a essa nova iiliditiVa de procurar fundar o 
Instituto de Formação Política, com a· colaboração da EsCola 

--Nacional de Administração Pública e da Universidade de Bra- · 
sma, é qUe praticamente esgotei óS ni.eus·eSforçOS paia cOriVen
cer -até mesmo o meu Partido, o glorioso p_~rtido de Ulysses 
Guimarães. aqtfela figura -inesqu~Cíver de __ estã.dis~a. -a ·criar 
e a manter o Instituto de Formação Política. 

Temo!' nO Cóng~ess~LN~<_:~õri3:l, Hgaqas a partidos impor
tantes, várias fundações, Pedroso Horta, Tancredo Neves, 

_Alberto Pasqualini, talvez mais uma ou duas. Entretanto e-ssas 
- fundações não se interessam em mantef esses cursos de forma-
ção política. Raramente,_ muito raramerite, pfomoVem semi
nários. Não tenho conhecimento de que. recentemente, tenha 
sido realizado algum seminário, por iniciatiVa dessas funda
ções, que são importantes, mas, desgraçadamente, não cum
prem as suas fiilãlidades. 
_ _ Esta não é uma .ciftíCá aos partidos1 é- llrii.a áU.tócrítíca, 
pOrque abrange o Partido a· que tenho a hopra, e o priVilégio 
de pertencer, o PMDB, o Partido de Ulys::!es_Guima_tães. · 

Acredito qu~ se cor!jUgarnios esforçOs cdnres·sas_trê$ eilti
----dades, diante: do iiiS_ilcesso dos apelos para que os, partidos 

·eumpra-m:ngõrosanlerite o -que_estàbeíeCe-a terotgãnicà-dOs
--Partidos,_ teremos uma razoá-vel possibilidade de êXito. · 

ProvaVélmeritC niuitõs Seitadores ainda não tiv~ram OPor
:tunidade de visitar a Escola Naciorial_de AdminiStraÇão Públi
ca. Eu mesmo ~ó a vjsitei há duas semanas, quando convidado 

· _para particiPar de um debate sobre educação. FiqUei (>rõfun
- _d~~en!e impressiOilã.dó cOm a~ iitstalações dà ENA.~,- que 

procurou coprar :-rio melhor sentido da palavra ~a faq10sa 
Escola qe A.c!Illlnistr~çãô -d:;l França. Entretan_to, esse conjUnto 
de prédios, que ab~ange 80 apartamentõs, vãiiOS refeitórios, 
4 auditórios~- serviçO cOnipfeto de grãv3ção de sóm e· imagem, 
foi Construído para formar poliCiais -federais. Esta afiimação 
pode até parecer chocante. O Governo Federal tem condiçOes 
de realizar, com êxito, urüa iniciatiVa-desse tipo,.conStl-úíndo 
um conjumo de _edifícios realinerite impressionante. Nós que 
pertencemos aos váriçS partidos polítiCos do País, alguns_ de 
extraordináriã importância, COm_ uQ:t. Jjúritefo inUifu. eleVado 
de Deputados e Senadores. não conseguimos até hoj_e cUmprir 

-- esse artigo da Lei Org.âilicB. dos Partidos. _ _ . . _ 
Creio, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que já desempe

nhei mais de uma vez ... 
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zer. 

O Sr. Esperidião Amin- V. Ex~ me permite um ãpai'te7 

O SR. JOÃO CALMON - Ouço V. Ex• com muito pra-

O Sr. Esperidião Amin - Não gostaria que ficasse o 
mal-entendido de que eu tenha mencionado a comparação 
de pós-graduação em política com a pós-graduação, especia
lização OU doutoramento em Çjêncra Pplítiça, que os cursos 
superiores no Brasil e no exterior permitem. Não se trata 
disso. Trata-se do sentido figurado que procurei empregar, 
realçando, dessa forma, a preocupaç-ão que V. E~ nos traz 
a lume. Entendo que, seja sob a forma de institutos~- escolas 
de formação vinculados a partidos polítiCos, ou ni.eism-õ iD.stiful
ções autónomas, a preparação do cidadão para o exercício 
de cargos, de mandatos, de. funções polític<:~-~. principalmente 
eletivas, deve acompanhar o amadurecimento do quadro de
mocrático dQ nosso Pa_ís. Por isso, manifeStei-Me, aplaudi e 
aplaudo o pronunciamento de V. E~. Muito obrigado. 

O SR. JOÃO CALMON_,-_Nobre_.Senador Esperidião 
Amin, o esclarecimentO de V. Ex• é pertinente- e; Mais uma 
vez, enriquece este pronunciamento, feito aqui de_-improvlso 
apenas para evitar o encerraiiü::iüo- da sessão, já cjue os orado
res inscritos, por motiVOs iiDperlosOS, plertãmeil.te justificáveis, 
não chegaram logo no iníciO-da sessão. · 

O Sr. Nelson Wedekin - Senador JoãQ Calmon, antes 
que V. E~ conclua a sua missão, gostaria que me permitisse 
um aparte. 

O SR. JOÃO CALMON- Ouço V. EX' com muito pra
zer, nobre Senador Nelson Wedekin. _ 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador João Calmon, queria, 
em primeiro lugar, cumprimentá-lo por essa sua insistência, 
essa sua reiteração, essa sua·perseverança, e, quase que diria, 
no melhor sentido, -essa sua teimosia em· relação a alguns 
temas que são absolutamente centrais para O deSeilvólVimento 
do nosso País. E fa_lo_aqui do desenvolvimento integral, não 
só do desenvolvimento económico_, ou Seja~ aa poSsibilidade 
de os nossos irmãos brasileiros poderem exercer, na plenitude, 
as suas potencialidades. A primeira observação é sobre a sua 
luta perseverante em favor da educação brasileira. V. Ex• 
é uma espécie de símbolo da luta pela educação no nosso 
País. E exatamente, não só pela sua perseverança, mas tam
bém pela sua lucidez e pelo seu talentó, muitas ·conquistas, 
muitas vitórias foram -alcançadas em favor da educação no 
nosso País. Mas V. Ex\ hoje, trata de um outro ponto que 
vejo, ao longo do tempo que tenho acompanhado a sua traje~ 
tória política, V. Ex• abordar também, que é a necessidade 
da formação política. Sei bem o quanto V. Ex~ se empenhou 
e o 

1 
quanto tem de V. Ex• mesmo nessa figura que está na 

lei dos partidos, dos institutos de estudos políticos. Também 
partilho daquilo que V. Ex•. sempre tem colocado. Costumo 
dizer que não há partido político que não se reúna, em primei~ 
ro lugar. Partido político precisa reunir seus Diretórios, suas 
Executivas, suas inStâncias partidárias, suas Bancadas. Há 
também uma coisa sem a qual não dá para se falar em partido 
político, que é a discussão política interna, ou s-eja, a formação 
política. O partido que não cuida da formação da sua militân· 
cia, dos seus participantes, dos seus filiados é, quando muito, 
um partido bom que disputa o poder, que trabalha na área 
do clientelismo, do fisiologismo até, mas, política mesmo, 
na acepção mais alta da palavra, evidentemente não faz.· De 
forma, Senador, que eu queria fazer esse registro e dizer, 
em relação ao nosso _pa_rtido, que essa é uma insistência de 

ração e, de mod_omuito particular, no Sul--Santa Catari'na, 
Rio Grande do Sul e também no RiO de Janeiro, pela força 
que o ~artido tem naquele Estado. O que falta, na verdade, 
é uma ação sistemátíca, como· V. Ex~ deSeja. Quer dizer, 
não para ficar 'numa discussão Superficial da realidade política 
do nosso País, das grandes teses políticas, mas para noS apro
fundarmos nessas mesmas teses, nessas mesmas discussões. 
Mas, de qualquer modo, foi graças à existência ----nõ caso 
do_PDT- do Instituto Alberto Pasqualini, que tem~ de algum 
modo, a sua mão, que nós, do PDT, realizamos e continuamos 
a realizar o III Congresso Nacional do ~DT. Um congresso 
bastante interessante pelo fato de não se ter esgotado nos 
trls dias que adredemente havíamos marcado. Ele iriiciou 
com uma ampla discussão sobre os grandes temas da vida 
nacional, da- vida do nosso ·povo-~ continuou essa discussão, 
uns mais outros menos, exatamente por essa falta de sistema
tização nos Estados, para uma rediscussão, e retoma agora, 
provavelmente no mês de março do ano que vem, para a 
conclusão do III Congresso Nacional, que não é dutra coisa 
senão discutir as grandes questões nacionais e preparar a mili
tância do Partido para poder intervir na vida política e na 
cena política. Ou seja, mal ou bem, com as nossas defiéiências, 

- com as nossas dificuldades, com alguns Estados muito na fren
te disso,- e outros sem ter nada~ a verdade é que, dentro 
do PDT, existe um Instituto chamado Alberto Pasqualini~ 
hoje dirigído por um ex-Deputado que V. EX• conhece, que 
é o ex-Deputado Nelton Friedrich, um companheiro da mais 
alta qualificação ... 

O SR. JOÃO CALMON - Eu o conheço e admiro. 

O Sr. Nelson W~ekin- ... que está fazendo um trabalho 
realmente formidável nessa linha. Mas era para cumprimen
tá-lo, ~enador Jo_ão Calmon, que solicitei este aparte. Essa 
sua preocupação é absolutamente legítima, é absolutámente 
importante. Nós não vamos construir urDa democracia no nos~ 
sO País se os partidos Políticos ·nao fOrem ó que têm que 
ser, ou seja, expressão de uma corrente social e de uma cor
rente de pensamento. Quer dizer, isso é que é partido político. 
q_ partido político compõe-se de pessças~ de militantes, de 
dirigentes e de idéias, idéias que precisam ser claras, precisam 
ser nítidas, como uma espécie de projeto qUe se quer para 
uma determinada sociedade. Sem discussão política, sem inSti
tuto de estudos políticos, sem formação política não existe 
partido político na acepção mais ampla da palavra. Meus cum· 
primentos a V. Ex~, nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. EX'. 
Santa Catarina, pela voz de do~ dos seus mais eminel!.tes 

líderes políticos, V. Ex~. nobre Senador Nelson Wedekin, 
e o_ nobre Senador Esperidião Amim, dá mais uma valiosa 
contribuição ao debate sobre a necessidade imperiosa e urgen~ 
te do cumprimento da Lei Orgânica dos Partidos. 

Realmente, há dados que são altamente preocupantes. 
Na Câmara dos Deputados, no último pleito, 70% dos Parla· 
mentares não conseguiram a reeleição. Estamos, portanto, 
enfrentando uma das crises mais graves que a classe política 
tem vivido ao longo de tantas décadas. Creio que, apesar 
do comparecimento de um pequeno número de Senadores 
nesta sessão, teremos um refúgio, qu.e é 'A Voz do Brasil'. 
Esse programa de divulgação, que é primorosamente elabo
rado pela Secretaria de Divulgação, está prestando um rele· 
vantíssimo serviço a todos nós. Já que a imprensa não dispõe 
de muito espaço para o registres dos ~ebates e das iÇ~iciatjvas, 
'A Voz do Brasil' desempenha um papel muito impo.rtante. 
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Eu· ·já ultrapaSsei o tempo destinado a um orador que 
falou na base de uma emergência. 

Antes de encerrar este pfonunciamento, quero agradece~ 
os apartes, que muito me honraram, do Senador Ruy Bacelar 
e dos nobres Representantes do glorioso e inspirador Estado 
de Santa Catarina, os Senadores Esperidião Amin e Nelson 
Wedekin. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. João Cálmon, o Sr. Mau~ 
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. M.tigno Bacelar. 

Durante o Discurso do Sr. João Calmon, o Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. · · ·- · 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presídente, peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra, para uma breve comunicação_, ao nobre Senador 
Esperidião 'Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ..,.,-.SC. Para uma comu· 
nicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, desejo acusar, neste momento, o rec-ebimento de um 
documento ftrmado pelos dirigentes do Núcleo de Estudos 
4a Violência, da UniverSidade de São Paulo, USP, que incor-

pora um relatório, elaborado por uma entidade não-gover
namenfal de monitoramento de direífoshumanos, a America's 
Watch~ co"m sede em Nova Iorque e Washington, acerca dos 
incidentes havidos na Casa de Detenção, incidentes que ense
jaram um requerimento, ftrmado por 47 Srs. Senadores e 
198 Srs. Deputados, visando à constituição de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito Mista, que, com base neste funda
mento e neste fato concreto, pretende estudar a grave crise 
do sistema penitenciário brasileiro. 

Peço que seja incorporado ao meu pronunciamento esse 
relatório, que está escrito em inglês e em português, esclare
cendo que ele é a base do documentq _que ·deu entrada na 
Organização dos Estados Americanos, com ampla repercussão 

· na imprensa-internacional. 
~ • · Valho-me, ainda, da oportunidade, por. solicitação do 
nobre Deputado Elísio Curvo, que me procurou, e na ausên
cia do Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Senador 
Irapuan Costa Júnior, registrar, por solicitação do parlamentar 
mencionado, .as presenças na tribuna de honra dos Srs. ~ajor 
Charles A. Rowcliffe e Cororiel Dennis J. Mac Macmahan, 
respectivamente Assistente Militar e Chefe de Escritório de 
ldg~ç~o- ~ilitar d~s Est~_do~ Unidos da América no Brasil. 

· Peço que a Mesa permita que se· transcreva nos Anais 
esse registro. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE
NHOR ESPERIDÁO AMIN EM SEU DISCURSO~ 

JIIÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLJ::NC!A 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

NEV32.~ 
S!o Paulo, !O de novembro de 1992 

Ao 
E>mo.Sr. 
Se~ador Es!leridiiio Amin 
D. D. Senador da República 

SeDhor Senador, 

Temos a honra de encanlinhar a V.Exa. cópia do rel~ttório sabre a Casa de Detenção 
e~tx?rado pela .. Americas Watc.b", L!_ma entidade não governamental de monitoramento de 
Dírc1to.'i Hymano.s, com sede em Nova York e Wasbillgton. Este relatório foi realizado 
com a cooperação do Núcleo de ~tudos da Violencia da Univt::rsidade de SA.o Paulo e da 
Comis.\Ao Teotonio Vilela, liderada pelo Senador Severo Gomes até sua mone. 

Um dos mt:ritos deste relatório foi adiant.ar..sc As conclu.'iões r.obre eR:cuções de presos 
desa~dos. nú.'i e imobilizados, por Policiais Militares arrnados de metralhadoras calibre 
9. Mm de 8~ presos foram executados de.sto. forma. no Interior de suas celas c:onforme 
pude verificar na visita que fiz à C"...a:ãa de Detenção no dia seguinte ao massacre. • 
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TeDioos tam~ a honra <le encaminhar a V.Exa. cópia da petição apresentada à Comissão 
de Direitos llu111W10S da Or~nizaçâo do,; Estados Americanos, em Washingto~ a.'\sim 
como a tradução dafi parte!\ relativas ao exame das investigações ern cur!loo e dos preceitos 
da Convenção lnteramericana de Direito:'> Hllmanos, desrespeitada& por funcionários 
policiais. . - . _ 

Essa ~tição, como V .Exa. poderá depreender, dcmun.o;tra uma profunda inquietação sobre 
a ~sibilidadc de uma eTetivn apuraça.o e responsabilização legal <los culpados pela 
chaáDa. 

Nesse sentido, acreditamos que a instalação de úrna Comi"isáo Parlamentar de inquéfitO 
sobre o Sio;;tema Penitenciário poderá dar uma notável oontnbuição para que a justica seja 
feita. 

Estando ao inteiro d.ispot de V.Elta. para quai.c;quer outras informações, contamos com a 
sua decidida decisão a favor da instalação dessa CPI sobre. o Si~tema Penitenciário. -

Aproveitando o ensejo renovamos a V.Exa noSbos protestos de di.-,tin La coru;idcração. 

n-J,... {_:_v () .. L _ __:_ 
Paulo S6rgicf Pinheiro 
Nócleo de Estudos da Violência 
Diretor 

u:J.'Jf?rttllif::~~ h jf;4' 
r ~esidente da Comissãohfl.e:f.lnio Vilela 

Rua do Anmea1ro, 1~1 • Coinn1•i& a Favn U 
Cfda4t" UnfvenHltla 
~ - S&o P11.ulo - SP - Br1.1tl 

Pona : (011) 211.0011 nruai~ :!!303, 2ll77 • F1.x: (011) Slrt·4.:!72 • 8Ur:;.ct: PSUMSl-'IN ~ BltUSP 

........ CM'DUifCOTDU 
~J.atn.N.an. 
~,.tniiM14t .,.,__ ......,,.... 
,.;~~Nd..·~ 

........ to!,~\·..., 
'-'ur.t Yc~o&.....z- .,S. ..-... "";-.. ....,...lbl,.._ ... 
&aM•MAr~li' 
........... lhl.,._ 
.......... '-"-"'•..U..f 

;er+c!..· 

21 de Outubro de 1992 

Embaiudora Edith Mtrquez. R. 
SecretAria &ccullva 
Comlr.slo lntenmericana de Direl!OS Humanos 
1889 F Streel, N.W. 
WuchiD&Io11, D.C. 20006 

Senhora Embaixadora: 

. A Oomisslo TeotOnio Vilela, representada por Paulo ~raJo Pinheiro, 
Amen!'&': Watcb, representada por Juan E. MeDd<iz c o Centro ~ a J111tiça 
e o Diretto lntel'DIIi:lonal (CEJIL), representada _110r Josi ~el VlvODco 
~ltosamente. submete~ ••ta peliçio contra o Estado elo Brãs!l pera.nte i. 
Coinisslo Amencana de Direitos Humanos, conforme com os lll'tiJOS 44 a 51 
da Convençlo Americana de Direitos Humanos. 

I. umtODUÇÃO 

n. O MASSACRE NA CASA OE DETENÇÃO 

A.lntrocluçlo 
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m. EXAUSTÁO DAS PROVID~aASDO:MánCAS 

A. Respomabilidldc JOYCIIWileDtal pelo DWS&Cre 

1. Supressto das informaçOcs illlcialo aobre as 

3. Declarações p6blicas de funcionArias do aovemo 

B. Investiaações Oficiais 

Novembro ·de 1992 

No momento em que esta petição esta sendo r~da trts inqu6ritos 
distintos foram abertos sobre o massacre na casa de detençlo. Entretanto 
ainda que as identidades dos policiais militares que participaram no assaltÓ 
fossem conhecidas do aovemo de Sl.o Paulo, nelihuma pris4o foi feita nem 
alguEm foi indiciado. Al6m disso, levando em conta a história passada das 
investigações pelas autoridades de S4o Paulo sobre abusos . pela Polícia 
Militar, a composiçlo dos corpos cncarreaados destas invesapçGes. c a 
jurisd.içio limitada da invest.igaçlo sobre a P"oltcia Militar, b4 poucas d6vi~ 
que se chegue a resultados concretos. 

Potencialmente o inquErito mais importante e o 'lblico que poderia 
levar ao indiciamento dos policiais militares responsáveis pelos abusos no 
Pavilhão 9, 6 o inqu6rito pela própria Polícia Militar. Entretanto, este 
inqu6rito carece de qualquer creaibDidade. Ele csti seDdo presidido ~lo 
coronel I...uiz Gonzaga de Oliveira, que ICSWldO CODSia e um aali&_o dos 
oficiais superiores que comandaram a invasão. Al6m disso, a expen&ncia 
passada tem mostraClo que investigações da Polícia Militar sobre a conclllta 
ile suas próprias forças tem resultado em muito poucas condenaç6es e tem 
somente contribuído para a impunidade e a perpetraçlo da viol~nc:la por 
estas instituiçOes. 

Talvez o exemplo mais relevante da a~ncia de vontade da Polícia 
Militar de investigar seus _pr6prios abusos tenha lido a resposta imtituciOD&I 
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dada ao massacre no xadrez do 4:ZO Distrito Policial de Sio Paulo em 1989, 
na qual 18 presos morreram. Este C850 tamWm foi liubmetido A Comisslo 
Interamericana de Direitos Humanos em 7 de fevereiro de 1989 que 6 o 
c:aso número 10301. A despeito da considerável atenção de JTUp05 nacionais 
e internacionais pelas mortes, a investia:ação pela Po1fcia Militar teve comô 
resultado apenas uma breve suspensão de alguns policiais implicados. 

O &e&!lJldO inqu~rito oficial 6 diri&ldo pela polícia civil e presidido 
pelo Dele~ado Cáudio Gobetti, uma indicação ofiCial do 1ovemo de Slo • 
Paulo. O mqu~rito se limita a investigar a responsabilidade dos civis, tais 
como O GoVernador e O Secret4rio iJe Se~ça Pdblic:a. DO massacre. 
Contudo, 6 altamente improvivel que o De!~o Gobetli consiga conduzir 
uma investigação independente soôre as s de homens que liAO •us 
su~riores iliretos. Al6m disso, mesmo se estas inves~it.ç6es sejam 
realizadas com sucesso, este ~u6rito Dlo ~e levar ao julgamento ou 
pUDiÇio de qualquer dos policuds militares diretamente envolvidos DaS 

morteS-

. . A terceira inv~tiga.çi o 6 conduzida pelo sistema pe1 't c:iári 
pre~1did~ ~lo Dr. Mois65 _Macedo, da Coordeii8Çio dos Esta~·n~ 
Pewtenafrlos. Este proced,mento1.1evado ~r aiJU~m nomeado oficialm t 
~lo Secret4!io ~ 5eF,ança Pública ~t~rior, E meramente administra~~:. 
Al6m do maJ.S, o mqu~nto nlo tem jurisdição sobre a Polícia Militar ou sua 
conduta. 

O Minist6rio Público do Estado de Sio Paulo 6 encarrcaado da 
res~nsabilidade de acompanhar estas invcstiEações aarantilldo-os ~m 
teoria. Contudo, há s6rias duvidas sobre a capacidãáe dÓ órgão em BSSCIUJ'ar 
que uma investigação completa e abrangente seja realiuda. 

Uma dúvida final sobre a efetividade da iuvestiaaçio criminal decorre 
do papel do Instituto MEdico Legal, 61Jfi.o le~ta estatal. O 6rglo seri 
respolisável pela condução de autópsias c inves~ações suplementares com 
relatórios m!dicos, necessários no ilecurso das investiga~s- Contudo, nio 
somente o IML est4 sob a orlcntaç4o do SecretArio ela Seg,u-auça Públiça 
como tamWm tem uma longa história de envolvimento e colaboraçlo com 
instituiçOCs de governos reprcssivos. 

IV. PETIÇÃO 

Considerando que o Brasil, em 2S de setembro de 1992 ratific:ou a 
Convenção Americana de Direitos Humanos; 

Considerando que toda a evidencia descrita e referida acima in~ca 
um padrão de a~ - inclufndo supe~pulação, maus tratos e de~re.spcntos 
pela Integridade fls1ca e se~ça ~os presos - que tem .~I'SIStido cm 
penitencilrias sobre o controle de funciodiios do Estado brasileiro; 

· Considerando que toda a evld~nda descrita acima implica 
diretamente funcionários do Estado brasileiro nas mortes de ao menos 111 
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presos mantidos na Casa de Detenção, tanto quanto nos maus tratos a 
dezenas de outros; 

Considerando que toda evid~ncia descrita acima indic:a que ao menos 
84 dos presos monos no massacre da Casa de Detenção eram indivíduos 
aguardando julp.mento; 

Considerando que toda a evid~ncia descrita acima indica uma 
aus!ncia de boa fi da parte das autoridades brasileiras encarregadas de 
investigar o caso, bem como o seu envolvimento na obstruçio dã justiça 
conforme demostrado por: falha govemamental em diwlgar iDf'ormaÇio 
precisa a res~ito do massacre por aprorimadamente 24 horas; emprego de 
~llticas ofiCiais que contn"bufiam para prejudicar a identificaçlo e enterro 
iie presos por suas famflias, bem como a coleta de evid!ncia midica; 
decfaraçOes oficiais desculpando o massacre; e a investia:açlo falha levada a 

·cabo por funcionários nomeados e membros da Dlesma força diretamenté 
respoilsável pelas atrocidades: 

05 peticionários do J)resente caso requerem que a Comisslo, de 
acordo com os ArL48-Sl da Convenção, abra um c:aso contra o Estado do 
Brasil; condenem o Estado do Brasil pela morte extrajudicial de pelo menos 
111 presos mantidos na Casa de Detenção na sexta-feira. 2 de outubro de 
1992, bem como pelos s6rios ferimentos em dezenas de outros; 

05 peticionários requerem que a Comissão ordene o Estado do Brasil 
a conduzir uma investigaÇio judiáal plena e imparcial dos c:rimes descritos 

. acima, a processar e punir os perpetrãdores desses crimes; e a compensar as 
· famílias das vítimas pelos iianos que tem presenteDJCnte sido a elas 
• fi" "d ID m" os; 

Os peticionários requerem que a Comissão ordene ao Estado do 
Brasil que tome todas as medicfas necessãrias para prevenir futuros 
incidentes deste tipo e para respeitar plenamente os direitos de todos os 
presos mantidos sobre sua autoridade; .. . . . . . 

05 peticionários, por conseguinte, requerem que a Comissão condene 
o Estado <lo Brasil pela violaç_Ao de sua óbrigaçto internacional sobre a 
Convensão, assumida voluntariamente e de boa fi. Especificamente, o 
Estado do Brasil deve ser condenado ~la violação do Artigo 4 (direito l 
vida); Artigo S (direito l integridade Bsic:a, mental e moral; direito ao 
respeito pela dignidade das pessoas privadas de liberdade); Ani$0 8 (direito 
a um julgamento equitativo) e Artigo 2S (direito l proteção judiCial). · 

Paulo Sérgio Pinheiro 
Comisslo Teotónio Vilela 

Juan E.M~ndez 
Americ:as Watc:b 

JosE Miguel Vivanc.o 
Centro pela Justiça e o Direito Internacional 
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CEfiL s.r 
- CbrTp. rot.J\1"111CP IIND lN"n»tATWJW. t.... ... CP"''lO POl u.Jt."f I tuA," lL Dut.t:MO INTUIII~:OW. 

evm.o """'JurnçA • ofMUT'Qt-rru.NMZII'IW. • C»nu I'UI,III..o'1~•~ ''L& Dt.on ~"n!l~ 

'-·-fn~MCI'T& 

~~· ~r .... -*' 
.~.,...,"-

~I!GtJv .. 

~-.......... ~ .... iii. 

E?~~-· E c.· --

=:--~=-· 

taa.•·-~ .......... 

October 11, 1992 
' 

AJnbuDolor l!dldl tUrqua 1.. 
~s.c:r_,. 
Jnlor-AmeriQIII Comii!ÍIIklll oe RWIIU Ri&)IU 
1119 P ._, H.W. 
WIIIIIDpln, D.C. 20006 

Doou Ambwador ldJ:IiUC&: 

Tllt Conüulo TIOIOnla Vilela, repiUSIIIId by Paula SúaJ.o Piobe!ro, 
Aonerieu Watch, ,..._.~e~~ by Jll&ll JJ.. N4n<lft, and llle Center for 111111"" 
A Jntanali!lllll Uw (cem.), n:prooonled by IOiol Mil>ael V"MDQ01 
respec!fully .,bnút this pelltl011 epinl! lhe S- ol BIUII 10 lhe Jnlllr· 
Alll&ricM Comnüslloll on Ruman R!Jhu in acoordance With AniclM 44 10 51 
of lltl Amcricln Co!lvct1tiot1 on Human lli&hU. 

J. IN11tODUC110N 

'l1lil pelilioll .w ftd,_ ror 111a lllllustllllld 1t111iDJ or •~CM~ m 
~ lnllde the Oumllru Prilon (lhe Cu. do I) • .... ) Jn the 11a1e 11111 
cill)l "' Slo Paulo, llnzil, u ....u u lhe mllln:illment anil lllriolta il\lllr)' 10 
dolllll ot Olllm. 

AIDMou W&ldl, com .. 1114 Do Cmtl•olo T~ VIlela IIPa"""" -'*' wlth lhe oondlliolla lndde llrullllll piiCill ror - 111ne; 111a 
- 11 .. e- da bolcnçlo, thovaJJ Ulluauallll ital!llpillldc, 11 
dwloclerlldc of lhe alllcllllllllllà -.1 am- la lnzl1. ODe IIOIOriOIII 
~ of thla lltllllde wu lhe -lfllll 1m!.- 11 lhe IIII t.Ws 
prl- illllo Paulo la 1919, a- wlllch wu l!llbllllllld to 1M Conlmilllon 

. (llo. 10301) by Amo:rku Wúdlia l'ebNuy ol1919 • 
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. AD evidenoo indi.,.ra lballl!t deaths ,.ere 111mmary l>eCu~cna. PWI!ter, lhe Slo 
Paulo auth?ritiea abllled 111rvi~!l& priJoncn, deolt wilh l'am!liea of pri11011e:1 with .. trame 
callollllletl 1111d, up to thls wrili!IJ, have nol delnonatrated thaiiiiC)' ue pn:puod to conduct a 
lood falth lnYosl!aallon -10 take measum 10 preclude Í1ltiiiOr azb!trvy dopriv.- o! ll(e. 

'l'hc Cua de Dounçlo, tbc llqOII pri10111D Latin Amarioa, bolds more than 7,000 
l.>all~. 'l'hc iAWLu~6ol, h:ILIA 19CI,Iw 1M .u.j>Wiy f.:.•l6u lhA.• &..~r U~al11oouL.. uC 
ln~~We&. Pav!Uon!l, one oC lbe llr&051 ln lbe institudon, lleld 2069 lnma~e~ on lbe day ot lbe 
..........,, cl!ltrilouh!d thi'OIJih 435 celh on fi.., ~.1 MIM af lho lnmatu ......., :row>& 
lltst-olràwlert Of priiOIIOlS ... lld!IJ Iria!. Ovcn:rowdin, of lhis 101\ has '*" • ,.-oblem ror 
,..,. Wheft Arnerlcu Wa!Oh vlsltcd lbe priaon ln 1989, PaYilioll911eld 2,040 inmatots! 

Tbe llllPICm by t11e mlliwy polica bapn afiar a fiaht bmlat out bat_, two 
lnm~~es at2:00 p.m. on Oelobcr 2. AcCM:Ii"' 10 ralimonJ obllined bf Amcricu Wú:h, *" one of lbe lrutwcs su.W.cd a acrious ii\IIU)', loalh mcn - llloen out of lhe bullc!U., 
by membcrs of lho ll1afr. Tho &111111• lock.d lho pr. ltadinf &um lho lllairwell to tlso -.I 
floor. Jamu. llatWd a commotion anél btokt lho lock. AI aboui2:5U p.m., ali lhe Jllll'd• 

-.- .-.. -. -... - ~ .. ~ ... 

I V""', 0e111bat 14, 1992. 

I Soe: Amorieu Watch, PrWn O>ltditltJJU Ül Bratll, (Hulnlll Rlahts Waleh: Apri11919), 
Jll· 23-25. 

Novembro de 1992 

11ft lhe buildin,, appuently bavin& been uraed b)' lnmates tD lave, and &ni'IOI.Inced that 
· çecial potlbe forces would be ca1Jed in.1 A further di1turbance followed. lnl'lialiN · 
intarvi.wod b)l Americu WalQh aid that there wu 110 violenoe betwecn the lnm•tiN 
followiq the departure of the R&ff, tbo111b thia is obvioual1 dif'&ult 10 prove. 

Takin& lnto aecounl lM importance Of havina I full pic:ture of the OC.CIIfT&C\OeS on 
OctDber 2, wa pte.~~nt below 1 dela!Jed cbronolol)': 

' . 
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2:00p.m.: 

S:05 p.m.: 

3:1~ p.m.: 

3:30p.m.: 

4:20p.m.: 

S:OO p.m.: 
-5_:20_p.m.: 

5:23p.m.: 

1:00 p.m.: 
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A ftabt blllkl out between two prhoneu ln Pavillo11 SI or the Casa ele 
Derenylo over thc ale of nwijuana. 

'lbe Diiector ot lhe prison, JOI6 lsmlel Podrosa, blfOI'ftls the SeçJ'tWio ele 
Seaurança Nbllca or Slo Paulo siata, Ur. Pedro Franco ele Campos o( lho 
distultllnce ai. Pt&vllion P. 

1 

1'116 Dltector of d\e prison tdvite1 thc Corrqcdoria dos Presídios (Uia judicial 
braneh authorirMl ta nvenee tbe prison ')'~tem) of the di,turballce and f*lUISIS 
the presence or Jud&es ll tbc prison. 

'l'be Cômmander of the M~litan Police, Colonel UbiraiU Guimarlr:a, 
activa~~~~ thtee apectaJ batlallona or ahe MlliW'f I'Ollc.: thl Grupo da ~ 
Ttdcu lspedais (GATE); tbe Comando ele Operaç&:s Espccúüa (COR); .nd 
lhe londu Ostensivu Toblu de Acuiar (RarA). nu. Judies from lhe 
Vara de ~ Oimlnaia (Criminal Sentencina Brandi) 1110 ardve 11 tM 
prilan. 'J'bey ara: Lull Auausto San Juan França, lhe hcad of tlle Cozftaedoril 
dos \'mfdios, Panando Ant6nio TOITCS Gucia ancllvo de Almeida. 

"''he Sec~ de Seaurança PGbli~a orden the commenocmcnt of lhe 
lnvalion. Accordins tb dle FoiM de StJD l'cUdD "MWSpapet I be teU• Colonel 
Gu!.marb.c: •vou, wbo ue at the lo=~tion, cvaluate it and do wbat )'011 have 10 

do. • t•\'Dd que ur4 M 1«111, """"' 1 ~ p que um flUI Jour.•) 

'J'be USI.IIlt on Pavilion 9 be&ins. '1\e pri10ners tet fite 10 clothea Mel 
b1anbts and attampt 10 confrontthc polica. ne police aliO block ofr tM 
Awnida t."nn!etro sut, ln frollt of dle prison. 

Policc cm becln to ltavc tho prbon QN)'in& lhe woW!ded. 

Thf_O.A1~-~\taJ.IOI\ laves Pavllion. V, M)Ínl thal overylhina ia under control. 

The pollce zeparud1y bCilrl to count thc priloacn. Pl.rl or tbe mlllwy 
pollce'a riot,tquad and lia aOTA battalionlave tM prilan. 

Acconlins to thc 'oiM 41 Sto ~. Slo Jtaulo aovemor Lull Aftthio 
P1eur)r Pllbo, who llready lcnew or the invaslon, li tDld lhat tt1e cuualtie. up 

t TM clindor ot the priiOft wu quoted u •)'in&: -TN iftmatn .•• onfcrcd ~ aUUll• to 
te&ve PaYltian 9. t was ln Pavilion 2. • (0 EtiiJtJo tk S. 1oulo, October 6, 19P2). 
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lo that "!omont aul'!lbcr llle&l! ~· ali of them prisonen. Howe\'et, the only 
iftformation ~used later on fnday ni&ht is lh&t et,ht prisonua WCR killcd. 

1:30 p.m.: E!C}It bod!ea~te laken lO lhe Satitana fim ~d station. 1'hese 1ft dle only 
contirmed deathJ up to tlús point. 

1130 p.m.: Tbe Director of the priSM, Iost Isltllcl .l'edrost, ltatw.s that the dead may 
number, •10, 20, 30 o: 40. • 

9:30p.m.: ~t&tlvN of Che oburoh'a Prison Pastoral' (Pastoral e&rçer4ria) urlvc: at 
thc prlson and llC not allowm to approacb PaviUOtl 9. 

9:~ p.m.: Pa.mlliet ot th• JWisonen amve at the prison and attempt to reQeivc 
infuri1UIIiun about thc altuation. 

11!00 p.m.: The director ot tlle prlson atate& t11at •fM titllllion ia under conttol. • 
However, lhe polioe do not Juve the pri1011 untll.t:OO a.rn. Satunlay morni~. 

m. MX.MAUS'110N OF DOMSSTIC JEMEDIES 

III the Wlkc of lhe ldUinJI, the n:sponse ot the IDYernment fD Ule nwucre and lhe 
tnve&tlaations lt lw u~tde"Mken indicate a tomptete Jack of inl&!nt to criminally proteCUte 
thOM NIJMmll'ble. lnstead, the Slo Paulo state authorities auppressocl infonna.tion &bout thc: 
musacre, dell)'lld ln n:leaslni the names ol prlsonen ldlled and tnated rtlatives of those 
h!ld 1ft Pavillon91n a Clllous and brutal rnanner. Tbouah severa! offiews wcre dismlssed 
or auapetldecl followlna the 1c1Uinas, lhe Jack of criminal proceedinil and pubti.c atataments 
by li•• utnl:li&b •.wuiulw lu n:plil~:e thulle lll~millllell h•tyÍJ':: lliUe hu~. '1'11~: inn•LipÜVJI) lu 
determine ruponaibility havc produced no arrem, lnd lack c:Rdibility. 

A.. Covwnment r.aponse UI dle macsaçn:; 

1. SuppretSIOft or lnitial information on casualties: 

Dtlplle indications thlllhe Slo .l'aulo 1overnment knew of lhe appro:ltimate d«*h toll 
u wly u Priday evenlna. October. ?. no publlc announcernent wu ma.rSe uaill tbe followl.na 
day. Düriq a preslconference onlaturday, Oclobet 3, lhe ~o de S.Junng& 
Nl>liea, Pedro Pftneo de Campos lttted that 111 prisoners were killed in the riot, 35 
prl10nen wounded anel 22 pollce woundcd. No police wcn: kllled. He elalmed that lt waa 
DOta pollee IIIWICre but lha! •01011 o! the deaths were c:auaed b)' the lnmates Ulemlllves. • 
The lruiliM prus reporttd çeoulation that the announoe.ment of the dN!h tollat ~ Casa 
de Deteilçlo wu ddayed ln ordor ftl rninirnW: thc lm~t upon municipal •*tions occurrinA 
dlll ÜJ. 
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2. Treatmetlt ol ttlitivet and obttacl6a to the klefttlft~tl.on of OOJPieS 

At çproxi~y 7:00p.m. on ~ 3, 111e central morcue (Instituto Mcdloo 
~ai) .befan ~mnun, the p&rc:lta of d~ pn'?nera in order to ldentify the corpse5. Until 
tll11 polftt, rd&tivu were not permlttcd to tdenlify the eorp•. llodies were alto taken to 
ICVel'll c!Uterent moraues witho1.11 notice to the relativu of the doad. Conttary to t1u: moat 

. bule lntmlatlonal pri~ atanclatds, mlatlves were not notif'iod directly lbout lhe dc&ths.' 
'Relatlvec 1lad until mldnt.ht Tuesda)' to ldenti~ the boclies or tho• làlled. Boclies not 
ldcntir!Cd by tbat dc:adline ~ bllrled as \11\knowna. 

un the moming of sund&y, &:JCtober 4, the firll pattialllsts of casullties lrom lhe 
prlson were released. However, aecordin1 to pre11 reports the llata wa:e incomptete and 
inaa::urate, in some caaea listin1 dead prisoners aa havin& survlved. ln the z!temoon o( the 
ame day, prlsnn offtclals beJ-.n .dmltdne lnto Pavilion 9 tamlly membcrs whoae relatlves 
were lilted .. •allve .• 

3. hbUc statementa b)' aovcmmenL officials 

01\ Sunday, Octobe: 4, Tlle Slo Paulo Sccrelirio de Securança P.sblict., Pedro Franco 
de Campos, 1tated to the press that the numbllr or casualties wu stlll not certaln lftd m!&ht 
dif&:r from the alfici~ announced 111. He also atatcd that it wu still too early to 
catqorize lhe killln1• at a •massacre, • and lhat to do 10 would be • pre-Jud&emcnt, 

On Tuelday, Oetaber 6, Slo Paulo Oovemor Luis Ant&nlo Fleuey F'üho IUipend6d 
the m!Utary police commandm who ted the assault. On Wednesday, Octobet 7, under 
intense public pressure, lhe novemor also dlsmissed the Seaetüio de Se&wança Pdbllca. 
Nowever, twO of the men appointcd to naplace the militar)' polioe commanders were quoted a 
few clays 1ater u sayinJ, that •The opetation was absolu~ly eotreet, • and that tJiey would 

•c1o cvwylhina ali ovcr q&i.n, '' A repmcnt&ti'Vc of Ame:rlcu Watçb a.sbd Ocrvemor Fleury 
bow 1 lllmllar al.tuatton wu to be a\10\.ded in the future ln lia'ht or tbese statcrnentl. lk 

. respondtd that tbe ~q~pointzMnU were temporal)' and tbal the new 5ecret&l')' of Pvblic 
Securlty woul.d m&Xt his own appointmenta. That aamc day, \he acw acçrctar)', Micbcl 
Tt~. oonft.rnwd lhe Jovetnor'a appointmenta. 

• Ru!e U(l) oftne Un\led Natiofts Standard Minimum Rules for the Trr.atmeat of 
Pri10nwa: Upan 1M death or sedou• lllness of, or •riou.s in,juey to a pnsoner ... the director 
ahal1 at once infonn tbe apouae, Jf the prisoner is mll'ritcl, or the neuelt relalive 1nd ahall in 
an)' event infonn any other pmon previously deslinated b)' the priaoner. • Unittd Nations, 
J:)cprtmeftt of PubUc IJltormatlon, New York, 1984. 
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AI ot lhe writln& of dda petitlan, three ICpl!'a~ lnvcatlptions have beel\ Jaunched 
into lhe n~ at the Cua de X>e~ençto. Howcvcr 1 delpila tbe fact tJw the ldcnliticl of 
tbe lnilltaty poUcemen who putidpated ln tha assault must be known lo tbt Sio Paulo 
covemmont, no t.n'C$b have been rnade nor has an~ becn ir.dictall. Jn acldicion, aiven_ the 
past hletot')' of investigations by tbe Sio Paulo authoritie~ into abu•• by lhe rnill~ pollc:el 
lhe comJIOiition of the paneb char&ed wlth these in\'estiJadons, and tha limi\ld Juftldlctlon 
of aJl but the milita.ey police'a inquiry, there i•little doubt that thm will bc 110 ~ 
..utts. 

Polentlally the mosc lft\JIOI'Wlt inquily 1 llld lhe Oftiy one that Clfl directly indict the 
militar)' poll.eemon respons!bla for the abuses ar ~vilion V, is an investi&ation bylhe mili~aty 
polioe itsclt. Howevcr, this inquity lacb ln)' credibilir.y. lt is bcinaled by CotOntl Lui:r. 
Oonr.ap de Oliveira, wbo is reponedly a friend o( the onmmandiiiJ officen who W lhe 
UlvUion. III addition, J,'IUt elqlerianca hAs ahown that investiptions by lhe military paliee 
iftto lhe oonduct of its own torces have ~ulted in "CfY fcw ClODviQion& and bave only 
CIOI\tdbuted io impunity and lhe perpetration of vlolalee by thclc instiMions. 

· Pertlapllh moat reliYIIIt eumple of tha mUhuy polico' a laek of williO invatipte 
itl OWJl tbu.es it that institutiort'a mponse to a musacn at the Slo Luc:u Priaan in lhe 42nd 
Polioe Distriet ol Slo Paulo in 1989, in whlch 18 inmates dic:d. 'l'hls case \WIJ abo 
submitted ID lhe Inter·Arncrican Commiaaion on Hurnan ~~~ on Pcbruaty 7, 1989, and is 
CUI; 11\lii\Nr 10301. ~;te ~,\&id-.·oil.lc: •liculiu•i '111 a .. tiuuai.,.J iulcu~al.ivl..! bWia. tu 
tbc ldlllnaa, tht investication by lhe mllitary polic:e baa 10 lar NIIUlted only io the brilf 
luspension of some ot lhe ofticefl involved. 

The IICOftcf offic:lal iftvatJ.aalian Js one direoted by the Civil Police (Pollcia Civil), 
and pteaidod by OCfic:er Claudio Gobetti, a policical appoint~~e ot tht Sio Pawo 1ta1e 
aovemment. 'l'his inquiry is limilcld to lnvcst!Ja.tina \1\t mponalb!lit)' o! ctvilillll, IUCh u 
the OOWmor and the Secmirio de SeJurança P11blicl, ln the nwsacre. HoweYir, it ii 
Na~ urllikdy that Officer Gobclti wiD be able to CIODcluc:t an iAdcpa\dent Jnva~tiption into 
tbe ectloas of men wha are hls di!eet suror.riors. ln ~tion, e\WI lf theae Jnvutlpdons ate 
c.vried out •ICCIIIIfull)'. thls inqulry Cal\ not ltad lo tha trial or punilhmmt ot IIIY or lhe 
ml.I1Wey pollcemen dltectl)' involved in the killin&•· 

' p.,11uJ6 I. I'IIUlo, Oc!Dbrd' 8, 1992. 
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1lr 'l'KI!Wd lnvat!pllon Is 01\t Otlnducted by lhe pcnilaltl&ry I)'&!Cm pteiÍdiiC! ovcr by 
· Mal~ Macedo ~r~ ~~011 ol Penllellli&r)- ES11bli.lhmonts (C~ dos 

E.stabel~monlm. Peru~e~cWI~). Tlüt !'~. lod b~ a poUUcallppOinr.o of 111e forme: 
S~o de S.,u~ .l'llblie&,. ia rnerel~ adnumlllativc. fllrlher, lhe irl'IIIU>' 1w 110 
juri.l<tiCtion ov.r lho nub!ar)l pohca or tbtit conduct · 

'n>o Slo PáUÍo 101ta :.r..ltomal Oonota!'o Óff ... (MiniJ~ l'llblioo do '6a1ldo de Slo 
Paulo), ia olwit:d wllh lhe ~aponstbility of ov.,_;., lheac lnvostiptiona Íll 11>eory 
usurin& w au~ooomy of lho ln~ona. However. bo!h lho Oovcmor ~ lhe Seemhi 
de _squran;a l'llblica txtan:IM dlhot inll110t10t ovar Altol'lllf Oonml'l Ofliet, lhos rlislttao 
-.aua dDullb about lhls body'alhliii)IIO ensure lhat ful1111d oompNhenlive u.-.110111 
-u~. 

· A final doubtaboutlllt tltoc~veilcu of criminal investiaatrons aru.s rn:om lhe role of 
11» ~ c:oronu's offioe (Instituto Modico J...o;al, IML). This body ""'"14 be responsiblo ror 

. CXI!lducti.nJ autnp!i~ and 5upplyina lnve.tiJll!l"' ,.·it~ modica! ~ u noodod ln lho ooune 
· of lnvatlptlons. However, not only does lhe IML fali uncler lhe di""'tion of lha Sec:retúío 

de Seiui'IIIQO Pllbli<la, but lt 1110 bU alonJ bialOI')' Of invclvement and collabc!aliotl witlt 
!tpfCSslYe covemmcntlnstltutlcml.' 

IV.Pim'ION. , 

Wboreu Brull, 1111 Slplt.ft\ber 2.5, ~~ Jatlflod the Amcrican Con-tion 011 Human 
•Jl,tltis: . .. ' ... -. 

'.' ''.'' 
· · ...- alllhe cYldtiiÍ» ~bel anÀI réiúNd w lbove ti.i~ lhat a pall&nl of 

lbOIH, lll<!udioa ,..,...-ou.SinO. mitlroO!inenl. and d!s~aud l'ar lhe phrsirlll inll'Jdt)> tand 
, , , súetf of pdiOI*I hu persisled ln ponltentiario< unc1et lhe conuol or Bruilian - lfCl\11; 

'' ' 

. •. ~. •. ·. •. •.' '. · · · '. ·. ·Wlíelw an' lhe evidMte delêribid ·~ dlridly lmpliclllt .. R~rOIM llaiiO l&f"lllln 
·:::. :.·: . dllt1dliÍDi·ill·atu.tst m ptlsoillri hillilai·llle ea. de Dat111ç&o, u we11 u lhe m!-unent 

of ~· of otMrs; 

W1loeNtS 111 llle evldenU diiCrlbed lbove lndic&tcl - lllltllt 84 or lha priJOnon 
kllled 1n 111c musac:e 111111& casa. de 'DdtnÇAO wera llldivlduals awaitina trlll; . 

· · · · • ~ a11 ~~·ao~ ~bGvc iili!ica~e~ ... ~~>- or ·~ rat~ on ~~~e 
.' .· •· .• · 'po!t'cif thé BiUIIian a\IIIIO!It!M ~iaod·wlth lnvesllptlnf llle cue, as weu '! lbcir 
. , . , • , .• , .IP'!OI~ll~ dllt ob•INCiiotl ot ~~ .u deJnonS!IaiOd br: lha aovwt~mcnt • fali 1ft "' 

, , , · ,..,. ...,...,., tnro~ ..... ~;"' ttw ....,..,. ror ...ty 24llaurs; t11e amplO)'I!MIIIt or 
' alficlal politla w!lleh '""'od 10 lllldormine llle ldto~fiailtioo 11114 buril! et ,n_.. ~ 

· • . , ·, • · • • • · . &.mlly ,.....,.,.,; •• Wf.ll'th< ct>llectinn ar mollltal ~; oll'l<ill -~~ 0011400ina tlle 
_.., ll)d t1w ineiiQellve IJI•IOllpt!on b~ polltlell çpoiotool 11114 ....,berl ol t11o aame 
- diN<tl)> Nlpoilslb1t for til< lltilcll)';. . 

TIIC pdlt!oMrtlnliÍ< .,.....,, eaít Noj.ut tllàt dle Commlulon, ln- wltlt · 
Miei .. 4..,1 ot,.. eon .... don, "!"" a .... lfllnll dle &tate ot I!Uil; ccodemo dle ...,. 
of ...n for dle o>tttjudtciallàUinJ o! tt lealt III pr110t11R lool4 011 tllt Cul de DeUnçlo 
oo Priday, Oetd>c:2, 1992. u won u lhe acriolla Íl\illl')' ..,.,._.ofollaors; 

n. pl&ldoners nq,UMt lh&t 1M Comm!ulon ordar the *" of llrUil to oond.lW!t • tuU 
and imputia! judicill ârlvestiption lnto lhe c.rl:mls dt5Cribld aboYIIj tD proseeute llftd punish 
lh4 pcrpccra&on of tM.e crimu; .nd to ~mpcnJilte Ule Camiliel or 1M vK\inu l'or tM 
o!amqe lllat 1w lkeady bo<n inftic!Od; 

• S.., .for -111ple, AlllariOII Wlldl and Pllyliclanl ror HWlllll Jti&hll, 2111 SH!áll/• 
lJIIIdl'sl:lbtlppHiwJ: • ,v,.., Grtzw • Dom......., Cenltle?, Marob 13, 1991. 



8854 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Tbe J*ldOlllfll rtqiiOII !llat tbt Comml11!011 on1et lbe llate of 8riZil 10 tlke 111 
necessat)' na:alln:l to prcvent future ineidenb of this kincS and te Mly reçeçt the ri&hts or 
ali prilone1l hdd under lts &lltllority; · 

tbe pot!donon then!oro "'!..., th.t lhe Commiulon CO!Iclemn the 11ate of .rui! for 
lhe violar:ian of ih internatioaal obliptiona under the Convetttion, uaumod voluntaril)' anel in 
aoo4 faltll. lpocif>c:all~,lbe 111ate oflltuillhould be c:cndcmnal for tlle v!olatioo of Atticle 
• (1\i&ht 10 llte); Artlclc S (Riabt 10 pbyoiool, mcn!al 11\d monl in!OJrity; rilbt 10 ,.,poct for 
tbo dl,nlty of _, doprlvad of libert)o); Artlcle I (Riaht lo a falr lríll) 11\d Arti<:le ~S 
<RI&t>t 10 judldal prota:don). 

Americas Watch 
.-t DIJ'ISIOr. fJF Hl'MA!l ltit;in:s "'"" fCH 

21 de outubro de D92 Volume IV, N6mero 10 

'BRASIL: 
MASSACRE NA CASA DE DETENÇÃO EM SÃO PAULO 
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~if~~·~r::=:~~~~~~~~;~~~ 
INTRODUç.l.O 

No dia 2 de outubro de 1992, a Polfcia Militar de Slo-Paulo invadiu o' Pa~ão 9 da 
maJor prislo da cidade, a Casa de I>etençl.o, menos de d\185 bora.s após ter sido chamada 
para dominar um tumulto entre os J?fe50S. Pelo menos .111_ Prisioneiros foram mortos e 35 
fOiam feridos. N~Dhum_policiaJ perde~,o~ sua vida._Americu \Vatch, uma divisão da H~man 
~ Watch, CDVlOU uma representante para SlO Paulo. a fim d~ ~res.-.ar .p.ossa extrema 
preoarpaçto com o massacre, para fazer uma investigação imparcial, comPleta e-aberta e 
para co1eiar informação sobre o massacre, suas arusas e _suas c:ousequ!ucias. Este relatório 
~ o resultado desta investigaçlo preliminar. 

Com base DI.S evid!ucias disPQn!veis JNif& nós neste: momento, acreditamo'!i que u 
mortes nlo tiveram nenhuma justificativa. Não encontramos indfcios de que os _presos 
ameaçassem diretamente a vida de alau~m: nem entre eles, nem contra algum funCJõn4rlo 
do presídio e ou contra aJsum dos pOliciais que procuravam retomar o presfdio. Nenhum 
esforço razoivel foi feito no sentido de restaurar o c:ontrole na prislo, al!m do uso da 
viol~ncia fatll. Os testemunhos que obtivemos e a& evi~nclu concreta.\ que examinamos, 
indicam que aJgu.n~ dO$ prisionell'Os j' haviam ae rendido, ectavam nus e dominad~ no 
momento em que foram. mortos. Americas Watch acredita que os PÇ)liciais exeOJW'am os 
presos de forma sumtria. AJ6m disso, acreditamos que u autoridades de São Paulo 
abusaram dos sobreviveDtes, trataram suas fam11ias com utrema insensibilidade e, atE o 
momento em que r~os este relatório, demoustraram que nAo estio preparadas para 
conduzir uma verdadetra. ínves'âgaçlo sobre o caso ou para tomar medidãs que impeçam 
outras privações arbitrtrlas da viC1L 

Novembro de 1992 
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Baaea.ndo-se nestas informaçOes, America.li. Watclt uniu-se a outras. duas 
or~~ de dircitw> hUl1.18J10S e prop6s uma ação rormal contra o Brasil ~r..mte a 
CõmissA.o Intcr-Americana de Diidtos Humano~, da Organiza.çAo dos Estados 
Americanos, OEA Justamente ~ns dias antes do musacre IlB Casa de Detenção, o 
Br.wi ratificou a ConvençAo Americana de Direitos Humanos, um tratado multinacional 
que 'l'incula os Estados membros à ohrigaçAo solene de defender os direitos humanos e à 
reparar danos causados cm casos de violação desteS direitos. 

A~ impetrada contra o Brasil, juntamente com a Comisdo Teotónio Vilela e o 
Centro pclil Justiça e Direito Internacional, ~ alega que o Brasil violou direitos à 
vida, à lntesridade da pessoa e ao devido pro=so legal dos ocupantes da Casa de 
DetençAo. AD impctrar a açAo, cm conformidade, com os procedimentos definidos pela 
Convenção AmeriC8llll pretendeltl05 obter uma manifestllçAo da Comissao Iriter
Arnerlaina de Direitos Hiimanos sobre a açAo do Estado do Brasil durante o massacre e 
mas coasequ&u:ias. 

CONDIÇÕES DE PRISÃO NA CASA DE DETENÇÃO 

A Casa de DctcnçAo, o maior presidio da Am6rica Latina, possui mais de 7.000 presos. A 
imtituiçAo, construída cm 1961, tem capacidade mJixima para manter menos da motade do 
atlm<:ro atual de ocupantes. O Pavilhio 9, um dos maiores da instituiçAo, mantinha 2.076 
ocupantes no dia do ma.~..acre. A su.perlota.çlo tem &ido um prohfema constante nos 
óltimos anos. Quando Amerlca.< Watch visitou o Pavilhio 9, hâ quatro """"' havia 2.040 
presos.(1) 

A segurança no Pavilhio 9 ~ branda. De acordo com "" autoridades, as celas !lllo abertas 
as 7:00 bs da manh4 e trancadas às 17:30 hs. Duanmte o dia, os pr .. os t!m hberdade para 
se movimentarem nos cinco andares do ,Prédio e pelo pátio interno. No dia 8 de outubro, 
durante a visita de Amcricas Watcb, baVlllll guaràas. 

A maioria dos J,>risioneiros do Pavilhão 9 é jovem; grande parte está aguardando 
julgamento; a respe1to dos que já estiD condenado,;, a maioria ~ prunária (veja a seguir 'O 
massacre• pora as estatísticas demográfica.< sobre as vitimas). Uma vez que a maioria da!; 
vítimas fo1 morta aleatoriamente, os prisioneiro~ mortos constitufram um contingente 
prOV&velmcnte representativo da populaçAo gcrd! do pavilhlo 9. 

Em teoria, Casa de Detenção destina-se a receber presos que esJlCram por julgamento ou 
aauardando vagas cm outras prisões. Na prática, entretanto, ac aoordo com alguma.; 
autoridades, vllrios presos cumprem IA toda sua pena. Um dos mortoo, segundo seus 
companheiros, viveu quase 20 anos na Casa de DetençAo. 

Os prisioneiros vivem cm celas dilapidadas, tremendamente superlotadas. Em uma 
cela, medi<la por Amcricas Watcb, os prisiOneiros viviam em menos de 25 m2. Cada oela 
contém um banheiro que se resume em um buraco no chão, com um cano para que possam 
lavar-se e beber água. A maioria das celas tem uma cozinha improvi~ com um 
fogareiro improvisaeo. Para que se torne fisicamente posslvcl a acomodação de tndos os 
ocupantes eiii cada cela, em vária• celas os prislonelros dormem cm tábuas de madeira 
couipensada, acima da área de circulaçAo. 

Rcclq,mações sobre a comida são muito comuns. Oti ocu~antes comem em suas 
celas as refeições que chegam da cozinha principal, normalmente Jii frias. Aqueles que t!m 
alguma sorte, complementam suas refeições com comida trazida por seus parentes. 

Há pouca luz natural, obriga.ndo a maioria da!; celas a manter luz elétrica acesa 
durante todo o dia. Os corredores sao úmidos e escuros. A única escadaria do pr6dio estl. 
em p6ssfmntt condições. com muitos degraus qu.ehrados. 

Voi.TV; N» 10 
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Embora o foco principal de nossa visita em 1992 ao Pavilhão 9 tenha sido o 
massacre do dia 2 de outubro, também recebemos reclamações generalizadas. As 
alegações mais frequentes eram a respeito dos prisioneiros que já haviam cumprido suas 
penas e ainda não haviam sido postos em liberdade (veja adiante): prisioneiros que, 
legalmente, já haviam completado parte de suas penas c que tinham o direito de ser 
transferidos para outro tipo de instituição e ainda não o haviam sido. Também ouvimos 
repetidas reclamações sobre a má qualidade dos cuidados médicos e o fato de que no 
Pavilhão 9 não havia qualquer tipo de unidade médica P.ara atendimento a mais de"2.000 
presos e que, além disso, a enfermaria principal do presídio era inadequada. 

OMASSACllE 

Entrevistas com os presos, ativistas de direitos humanos e funcionários da prisão, um 
depoimento forneciáo por 3 jufzes presentes na cena do massacre, assim como numerosos 
relatos da ~prensa, nos permitiram detenninar a sequência dos fatos que conduziram à 
invasão do presídio pela Polfcia Militar. 

Por volta das 14:00 hs, dois prisioneiros começaram uma briga no corredor do 
segundo pavimento. Um deles estav-.t armado com um pedaço de pau e o outro com um 
cano de metal. Após um dos prisioneiros apresentar ferimento grave (quando Americas 
Watch entrevistou-o na enfermaria, disse que ficara inconsciente por cau.~a de uma 
pancada que havia levado), os dois presos foram retirados do prédio por funcionários do 
presídio. Os guardas trancaram o portão da escada que leva ao segundo pavimento. Os 
presidiários, i.Diciando um tumulto, quebraram a fechai:lura. Por volta das 14:50 hs, todos os 
guardas deixaram o presídio, a.Parentcmentc obrigados pelos presos, e anunciaram que 
forças especiais da policia senam chamadas(2). Um di~túrbio maior se seguiu. Presos 
entrevistados por Aniericas Watcb, relataram que não houve violência entre eles depois da 
saída dos funcionários (é obviamente, impossível obter de informações imparciai~, pois não 
havia nenhuma testemunha, a não ser os próprios presos. Do que chegou ao nosso 
conhecimento, as autoridades não fizeram nenJIUm tipo de exame médico para verificar ou 
refutar as alegações dos presos). 

Os presos entrevistados por Americas Watch contaram que são comuns brigas entre 
eles. O que eles eonsideram "anormal" foi a atitude dos guardas depois de retirarem os dois 
participantes da briga. Em todo caso, depois que foran1 deixados so7jnhos no prédio, os 
ocupantes passaram a destruir o local: destrufram a. maioria das várias salas do andar 
térreo, inclUindo a barbearia, e um dos recintos que guardava os arquivos dos prisioneiros. 
Vários pequenos incêndios também foram iniciados. 

A Polícia Militar foi avisada menos de uma hora após a briga entre os dois 
prisioneiros, e chegou até lá cm poucos minutos. As unidades da Polfcia Militar que 
posteriormente participaram da operação foram: O Comando de Operações E.~peciai~, a 
Tropa de Choque, o Grupamento de Ações Táticns F.spe.cini!t., e H ROTA Ronda~ 
Ostensivas Tobias de Aguiar, a unidade mais mortffera da Polícia Militar de São Paulo.(3) 

News from AmflicllS Watcll Voi.W,~/0 
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O diretor do presidio lambém avisou às autoridades judiciais responsáveis pela 
supervisão das prisões (a Vara de Execuções Criminais c a Corregedoria dos Presfdios)(4), 
Quando dois jUízes, Fernando Antonio Torres Garcia e Ivo de Almeida, chegarl;ijll ao 
presídio.~. por volta das 15:45 hs, encontraram-se com o diretor da Casa de Detenção, José 
Ismael redrosa, e com o Coronel da PM, Ubiratan Guimarães. Segundo o relatório dos 
juízes: "todos rumaram parcL a entrada do pavilhão 9. Ali1 um dos coronéis presentes (nome 
não lembrado, dada a ~ande quantidade de policiais no local), asseverou não poder 
garcLntir a integridade fíSica do sr. Diretor Geral e dos Jufzes, para ingressar no pátio de 
acesso ao pavilhão nove, pois os rebelados poderiam estar munidos de armas de fogo. 
Houve insistência na tentativa de negociação por parte dos jufzes c do sr. Diretor, que 
inclu.'>ive portava um megafone"(5) O relatório afirma que a polícia forneceu escoltas ao 
diretor e procedeu à abertura de um sólido portão de ferro que havia sido blo9.ueado pelo 
lado de dentro. Depois dos dez ou quin7.e minutos que se levou para abnr o portão, 

tentaram entrar, mas "foi colocado f<;>s~. na primeira bar:icada .cons;ruída na entrada do 
pavilhão, frustrando qualqper posstl)tlidaôe de negociação 1mediata. O começo da 
ocupação militar, de fato, imciou-se entre às 16:15 hs.e às 16:30 hs.(6) 

Outra pessoa, que estava presente no p_ortão de ferro que conduzia ao pátio na 
entrada do Pavilhão 9, deu uma versão diferente dos fatos, dizendo ter haVldo uma 
tentativa de negociacão por parte do diretor da prisão. De acordo com Antonio Filardi 
Luiz, o responsável pelo sL~tema penitenciário na Secretaria da Segurança Pública, o 
comandante da políc1a deu ordens para que nenhum civil tenwse entrar no Pavilhão 9. 
Independentemente de qual seja a versão verdadeira, a seqMnci11 rápida dos fatos deixou 
clar~~: nenhum esforço efetivo foi feiro no sentido de l:)uscar uma negociação e evitar 
que · fossem perdidas. . 

Os relatóriOli indicam que al~<; presos ofereceram resistência no princf(>io da 
oc.upação do prédio pela PolíCJll; Mihtar. Urna pequena explosãq feriu dois comanâantes 
militares (de acordo com entreVlstas subsequentes, a explosão fo1 provavelmente cau..:;ada 
pela cómbina~ da implosão de um aparelho de TV e uma explosão de um bujão de gás, 
pegos da cozinha dos guardas e que os prisioneiros jogaram contra os policiais que 
atacavam). 

Nós não temos um quadro completo do que se seguiu. Assim, aqui nós nos 
lin:iitamos às informações obtiilas através ile deJ?oimentos de testumunhas que estavam em 
diferentes partes do prédio e informações oficia.ts divulgadas pelo governo. 

· · A lista oficial de mortos, elaborada pelo governo apresentava 111 nomes. Todos os 
mortos eram prisioneiros. Além disso, pelo menos 35 prisioneiros foram feridos. Depois da 
operação, a polícia informou que 15 de seus homens foram feridos. Esta lista, 
postenormente, cre.~ceu para 22 e chegou a 48.(7) Não houve policiais mortos. 

· ·Não está claro quantos presos morreram imediatamente após a invasão. Muitas 
te.~temi.Ulhas depuseram, afirmando que os policiai~ usaram armas automáticas. Estas 
avaliaçOes são fortalecidas pela confirmação das marcas de balas, que Americas Watc:h 
pOde fotOgrafar. . . . ... · . · 

De acordo com }~ste~u~,_quando ~invasão pela polfcia,_a maioria. ~os_gresos 
recolheu-se- nas suas ee.as; oudc---muttos deles foram mortos, Em várias -celas v"lliltaua.~ por 
Am~ricas W~tch, foi !!n-poss(vel obter testemunhos sobre detalhes das mortes porque nli.o 
haVIa sobreviventes. Por exemplo, todos os seis habitantes da cela 38SE foram mortos 

· dentro da cela. De forma similar, todos os seis habitantes da cela 383E morreram dentro 
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·de sua própria celi )ulgàndó~se pelas-marcas de balas: alguns- dos· presos morreram em 
suas camas. Por causa- da superlotação, ele~ dormiam em táOuas de madeiras compensadas 
(como se fossem mezaninos), deixando a área inferior para circulação. Americas Watch 
contou pelo menos oito buracos feitos por balas no topo de uma das tábuas e muitas outras 
no teto, Indicando que a polícia atirou nos homens que buscaram refúgio em suas camas. 
Havia 12 presos na cela 375E quando a polícia entrou, embora apenas de.: vivessem ali_ 
Todos os doze foram mortos. Havia muita.~ marcas de balas c manchas de sangue na 
parede, cerca de 30 cm. acima do chão; su~rindo que os homens que foram mortos 
estavam agachados ou deitados no chão. Nós observamos marcas similares, perto do chão, 
em muiUIS outras celas. 

O cenário era diferente em algumas outras celas. Havia seili presos na cela 379E, 
por exemplo. Três foram mandados para fora da cela, segundo o depoimento de um 
sobrevivente que estava entre os que saíram. Os três que foram obrigados a permanecer · 
foram mortos. 

Uin preso sobrevivente da cela 512E, onde seis p~ioneiros foram mortos, nos 
contou que a polícia invadiu a cela e atirou sem advertf-los. 

Numa cela, -a representante da Americas Watch viu um pequeno banco com 
manchas de sangue e dms buracos de balas. Alguém tentou, aparentemente, proteger em 
vilo sua cabeça com o banco. · -

·Um dos homens que entrevistamos,.que habitava a cela 351E, dL~s~ que seus dois 
companheiros de cela foram mortos ~entados ~ suas ~as. Ele sobreVIveu porque se 
escondeu sob os corpos dos companherros assassmados, evttando que fosse notado . 

.Segundo depoimento de testemunh11s, os disparos das annas automáticas pararam 
untes do l:illOitecer, provavelmente meia hora após a ocupação (nesta época do ano 
escurece em São Paulo entre as 18:00 hs c 18:30 hs.) Aqueles que sobreviveram receberam 
ordens para se despir e ir até o pátio no andar térreo. 

Vários presos contam que foram obrigados a andar, correr ou rastejar através de um 
"corredor polon&": duas filas de soldados no corredor do quinto andar ou na escadaria 

De acordo com o relato dos sobreviventes entrevistados, depois de dada a ordem 
~ra evacuar o prédio, os presos foram ohrig-.tdos a correr rapidamente pela escadaria 
Oilapidada, com as mãos sobre a cabeça. Os que escorregavam foram a.~sassinados 

. -

Um habitante da cela 359E que sobreviveu i:nc61wne aos diSJ?aros iniciais, relatou 
que depois de ter sido descoberto pela polícia, foi obrigado a rasteJar por um "corredor 
polonês" de aprOJdmada.mente 30m. Os policiais lhe disseram que se conseguisse chegar ao 
final do corredor, poderia viver. Enquanto rdStcjava, a polícia o espancava com baionetas 
e outros objetos de metal Ele sofreu diversos ferimentos na cabeça (Americas Watch o 
entrevistou e fotogr.üou na enfermaria). 

_Os sobreviven_tes tor~forçados a fiear_ agachados nus no pátio por muitas horas. 
Após Jsto, foram obngados a levantar e camulliar sem olhar para os rostos dos policias, 
agrupando-se nas cela~ ao a o. Segundo a avaliação de um dos presos, era em tomo de 
1:30 h. de sábado. 

Al8!1ns presos foram ol>rigadts a carregar cadáveres. Um dos entrevistados pela 
· Americas Watch afirmou que presenciou o assa.~sinato de dois homens depois da coleta 
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dos cadâ\Íeres. o nome de um aõs-!lomens-execuiiidos-cra.Adão_Lirli.Ferrelra de Aquino
( ({e acordo com informações oficiais, tinha 2.1 anos de idade e estava aguardando 
julgamento). O outro homem que foi executado na presença de..~ta testemunha, era 
coilhecido apenas por seu apelido, "Tubarão". 

De· acordo com vários testemunhos, muito~ presos morr~ram sem of~recer 
resist!ncia. Vários foram mortos após já terem se despi~!? (ficand~ óbVlo que ob~deC13fll as 
ordens, não oferecendo resistência). Um padre que VlSltou a pnsão na manha segwnte, 
quando apenas cerca de 13 corpos haviam sido r~m~vidos, disse-nos que viu pelo menos 
dois corpos com as mãOs atadas atrás da cabeça, ~ndicando que morreram após terem se 
rendido. 

O n~ero total daqueles que foram mortos ainda não foi estimado (Vide "Reaçâo 
das autoridades"). A lista oficial de mortos tem, até agora, 111 nomes. Os presos 
formularam listas contendo vários outros nomes; algumas testemunhas estimam o número 
de vitimas em até 200 nomes. Pelo menos 36 homens que estavam na lista elaborada pelos 
seus companheiros, não constam da lista oficial. A~ autoridades, posteriormente, 
providenCiaram informações sobre os antecedentes de 104 das vítimas. Reproduzimos 
àbaixo estas informações:(9) 

PERFIL JUDICIAL 

·ainda nto condenados: 
penas de até dois anos: 
penas entre 5 e 10 anos: 
penas entre 11 e 20 anos: 
penas entre 21 e 30 anos: 
penas acima de 30 anos: 

84 
1 
4 
6 
5 
4 

A ·REAÇÃO OFICIAL AO MASSACRE 

IDADE 

21 anos ou menos: 
entre 22 e 25 anos: 
entre 29 e 30 anos: 
entre 31 e 40 anos: 
mais de 40 anos: 

A reaçlo oficial foi quase tão lamentável quanto o próprio massacre. 

OmisslJD de lnformm;ão 

12 
39 
35 
16 
1(10) 

A noticia de que algo muito grave estava acontecendo na Casa de 'Detenção 
esJ>albou-se rapidamente pela cidade, pois o trânsito foi bloqueado na Av. Cruzeiro do Sul, 
defr<?nte ao portão princiP.al. HcliCó(:!terc;>s ta!!'-bém_ sobrevoavam a instituição. Uma 
multtdio de parentes angustiados e vários JOrnalistas Juntaram-se na entrada, esperando 
receber_ algullll;l informação. Todavia, nenhuma informação foi divulgada aquefa noite. 
Além d1sso, dolS fotógrafos c um repórter foram momentaneamente detidos pela polícia e 
levados a um distrito policial, quanâo tentavam fotografar um carro da ROTA retirando 
corpos do I<!~·( 11) No sábado, parentes tentaram, de vária.~ maneiras, descobrir o destino 
de seU$ familiares. 

. A repo~em de )JID jornal descreveu _uma mulher que estava na rua, defronte às· 
Janelll$ do Pavilhão 9, gx;tando nomes de vános pres~s, e os presos, de uma distância de 
!%!':8 de 200m, respondiam se este homem estava VIvo ou morto.(12) Muitos parentes 
uuc1antm 118 buscas pelos necrotérios da cidade. 
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Sexta-feira à noite, as autoridades já tinham conhecimento que o número de baixas 
era gr~de. Segundo o de~imento dos juízes supra citados, às 22:30 bs, no momento em 
deixazlm o local, foram informados pelo Coronel Faroro da Tropa de Choque que o 
número de mortos passava de 50. Na rrianhã de sábado, às 8:30.hs, de acordo com o mesmo 
documento, os jufies foram infonnados pelo diretor da prisão, Sr. Pedrosa, que mais de 
1_10 pr~os ha~iam sido mortos. A informação não havia srdo divulgada publicamente até o 
fim aaquele dia. - -- · · 

Numa entrevista com Americas Watch, o Governador Luiz Antonio Fleury Filho 
declarou que ele estava fora da cidade naquele dia. llle foi informado por seus assessores 
às 16:30 fis na sexta-feira, que havia um dist11rbio na pri~ão. mas não se sabia a real 
extensão do problema. O Governador nos disse que foi informado do n11mcro de mortos às 
14:30 do sábã.do e divulgou a notícia à imprensa às 15:3.0 bs. 

Tn:uaniento aos Familiares 

A lista_ oficial de ~ortos foi af'u:ada na parede pró~ ao portão principal no domingo de 
manhã(13) Isto fOI· tudo que o _governo fez para informar os parentes. Violando os mais 
básicos padrões internacionai& de prisão, os familiares não foram diretamente notificados 
S!lbre a.~ morf;e~(14). Além di~o. depois de ~cscobrir o nome .na lista, os familiares ainda 
u~am que. mrt:u os necroténos para local.'zar ~.corpo. Tinham até terça-feira, à meia
noite, '~a Identificá-los: os que não fossem •dentificaóos até este prazo, seriam enterrados 
como gentes. 

Quana · feira. Ameriças W atcb ainda encontrou em frente A prisio uma mulher 
desesperada, chorando, porGu< o nome de seu filho, José CariO< Clementino da Silva, 
estava na lista, embora efu não tivesse encontrado seu corpo em qualquer dos necrot~rios. 

Os parentes do3 prcs~ n.Ao inclufdos na li~ta estavam qua.~ tli.o aflitos quanto 
aqueles que encontraram o nome de algum familiar na li.~ta. Somente na quinm-feira.. 8 de 
outubro, as autoridades apresentaram um-a Ji'ójttl dos que permaneceram c:om vida no 
pavllhão 9. Devido às notícias de que a Jista dos 111 monos estava incompleta, ,Parentes 
dos presos no pavilhão 9 não poderiam supor !111" seus familiares haviam sobrcv•vido t4o 
somente porque seiL' nomes não constavam da lista oficial de monos. 

O governo nAo conseguiu organizar nenhum sistema para rcs_P.Onder todas os 
d6vidas de forma satisfatória. A úuica expllcuçto dada foi que a úlentilicaçio dos 
sobreviventes era diftci1 porque o~; prisioneiros haviam queimado o ~!Quivo. Deve-se 
salientar, portm. que os mortos foram identificados por sua.' impressões digitais, podendo 
o me&D10 ter sido feito quanto aos que ainda estavaro. vivos. O mfnimo que wna prbiao 
deveria poder fazer era conseguir identificar seus prisioneiros. 

O AWulimenÍo ao.s Ftridar 

De acordo com a lista oficial, ao menos 3S presos foram feridos. Amcricas Watcb 
vilitau a enfermaria da prisAo onde se encontravam 11 dentre os mais a;!&vementc feridos. 
Algum daqueles bomens estavam seriamente enfennos; wn bavia 1101iido 7 ferimentos 
causados por balas, um outro, S; muitos estavam visivelmente sofrelldo, esemiam dores. 

O<upanteo do l"""fdlo relataram ll Arnerieas Watcb qu at,6 a manhl do dia de 
nossa visita (quinta-feira, seis dias após o IDliSSIICre), nAo diSpWIIW!1 de leitos. Foram 
tam~ distri~uídos lençóis novos neste meamo dia. Seaundo oo homens feridos, a~ o dia 
da visita de Amcrieas Watch, nenhuma autoridade bavia YiDdo tomar seus depolmentoo. 

Amcricos Watcb ainda visitou, em outra cela, um homem ferido, que bavia sido 
brutalmente CSP.8'}Ct'dO durante o massacre. Este l!omcrn, Anderson Marques, COiliOU•IIOS 
que sua pcDA J' hllvia sido CIIIDJirida, tendo terminado em 12 de setelllbro, quase trts 
sellllti&S antes do IIIIISS8cre. Uma autoridade peuitencijria presente nAo contestou -
afinnaçio, e o.:plicou que os presídios _llin liberam seu• ocupames sem ordem judicial. 
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Um homem, que levou 5 tiros, entrevistad~ na onf~ a!iJ;mou que foi obrigado 
a despir os cadáveres após o JIIB55ll<:re, Ele nAo fo• socorrodo por médl.COS at6 a tarde do dia 
segulítte (IS). 

Á Polida 

A Policia Militar de São Paulo tem notória reputaÇão(16). Todos os anos ela mata 
centenas de suspeitos de crimes nas rua.-; de S4o Pa.u.Io, cm aparentes confronto~, com 
tiroteios. O número de mortes nestas circunstâncias cresceu durante a atual adrnini.~traçlo 
do governador Fleury. Baseando-se cm c•tat(sticas oficiais da policia,, calcula-se que entre 
1979-82. a policia de São Paulo matava um >11.<peito a cada 30 noras; entre 1983·90, a cada 
17 horas; atualmente, a cada 7 horas. As estatísticas oficiais referem-se ls vitima.-; como 
"marginais". As baixas entre os policiais têm sidO consistentemente escassas. pondo em 
dt\vida a alegação de que tals mortes ocorrem.- em sua maioria, durante tiroteios. Os 
policiais que invadiram a Casa de Detenção cotavam armados com armas automáticas. 
Al6m da evid!ncia concreta. este fato foi conrumado por homell.< que particjparam da 
operação. O capitão Wowderlcy Mascarenhas, do Grupo de Or,eraçóes Especims afirmou 
em entrevista: "Eu portava minba metralhadora de 9mm'. Voe! apertou o gatilho?", 
perguntou o repórter. "Slm"(18). 

A polícia divulgou ntameros diferentes de feridos em seus quadros, em distintaS 
ocasiões. O número mai"' mencionado era de 22 feridos. Nove homeD.o;., eon.forme a lista 
divulgada, teriam sofrido ferimentos de bala. Portm, quando os repórtere• conferiram as 

informações descobriram que, pelo meno> em dois caso•. homens que constavam da lista 
eomo feridoS por armas de Togo haviam sofricln apenas pequenos coTt.c~, nao tendo faltado 
nem ao wo:nos um doa ao trabalho (IY). Não hã quaisquer relatos sobre policiai> feridos de 
fonna que su~ vlda.'i tivessem sido ameaçadas. 

~policia alegou que ~ pre.~s estavam arm.ados, inclusive com afii'la.~ de fogo, Após 
uma lrdttda, apresen!liiam ma" de 120 facas de fabricação caseira, algumas bem grandeS, c 
13 revólveres. ~ ·~~ 

A presença deste.'> rev6lvere5 dé ensejo a várias perguntas. Se realmente ha\1.8. 
armas na prisao, como chegaram lá? Uma autori~de pe~tenciária.. a q?em foi feita esta 
pergut;ttp., culpa_ os parentes e ~:~.dvogado~·-- Q\IC _as mtroâUZU'am clandesunameote durante 
suas VISitas à casa de Detenção(20). o que levanta qucst0e5 extremamente sérias quanto à 
maneira oomo estão sendo adrmnistradas a.~ prisões de São Paulo. Ern entrevista A. 
imprensa, o diretor do presidio questionou a veracidade desta alegação (21). Os próprios 
presos afirmaram em ~trevi.!ota à imprel?-sa que tinham facas, mas que os ferimentos de 
~ala sofridos- por poli<:1aiS devem ter s1do ca~ados por seus colegas, e negaram que 
nvessem armas de fogo(22). O docu~ento publicado pelos juizes af= que, perto das 
19:00b!!i, na nane do massacre, a polícta mostrou-lhes as armas confiScada.-;. Segundo este 
relato, os juízes viram várias facas, estiletes, canos, pedras e paus. O documento afirma· 
"Não havia armas de fogo"(23). · 

A pol!cia e o sistema penitenciário de SAn Paulo se subordinam à mesona 
autoridadi, o Secretário de segt>r-dnça Pública (a compe~ncia sobre o sistema 
penitenciário foi recentemente retiiado da Secretaria de Justiça, pelo Governador Fleury). 
O Secretário da Seguran9" Pública na tpoca da invasão, Pedro Franco de Campos 
r~u-se a culpar a poUca pelo ocorrido. Dois dias ap6s o massacre, ele ainda afirmav.; 
"E muita cedo _para. saber se realmente houve abuso durante a invasao da Casa de 
Detenç4o"(24). Ele catesoricamente se recusou a uoar a palavra "massacre". Franco de 
Campos demitiu-se sob pressão !lll quarta-feira, 7 de outubro. 

O Governador afastou vários Comandantes da Policia MiHtar envolvidos na 
operação. Dois dos homeno designados para substituí-los afirmaram, dias depois, que 'a 
operaçAo foi absolutamente correta" e que 'fariam tudo de novo" (25). Um representante 
de Americu Watch perguntou ao Governador como Ultla situação 5imilar jloderia ser 
evitada, tendo em vista tais declarllç6cs. A resposta foi que as nome~ C os cargos 
eram tempoMas, cabendo ao novo Secretlllio da Segurança Pública as novas 
irulicações. Naquele mesmo dia, o D.OVO Secretário, Michel Temer, coDfirmou as 
nomeaçoes do Governador. 

~ conduzir uma investigação preliminar •obre ... mortes !lll Casa de Detençto, 
Americas Watch contillua chocalla pela ylolencia exue.ma e excessiva praticada pela 
Polfcia Militar, causando a morte de no mlnuno III presos. 

·JHllin• 8-
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Acreditamos que n!o houve nenhuma tentativa séria por parte das autoridades para 
promover Degociaçóes 01.1 evitar a ~rda de. vidas. Ao contrário, a ICSP.'J'~t1:a a um dh.-ttírbio 
que aparentemente nAo ameaçava Vtdas fo1 exagerada. Segundo rcpeudos testemunhos, u. 
polícia atirava ao acaso dentro das celas) matando prbiioneiros que nio ofereciam 
resistanda, inclu.•ive aqueles que tinham se despido. Após a retomada do presfdio, os 
presos foram ob~dos a andar, correr ou rastejar atravt." de "corredores poloneses" 
formados por poliaai•, e alguns foram obrigados a carregar cadáveres. Está claro para nós 
que, a despeito de declarações. de diversas autoridades públicas de São Paulo, houve um 
macosacre na Casa de Detenção, e a força usada pela Polícia Militar foi totalmente 
desproporcional, arbitária e extremamente brutal. 

Americas Watcb julga que as condições de vida dentro do presídio, anteriormente 
às mortes no Pavilhão 9, s!"o parcialmente culpadas pel• tragtdia. Aquele pavilhão estava 
superlotado - mantinha 2076 ocu~tes na data do massacre, com poucos funcionários. más 
ctind,iç~es de saúde e cuidados médicos, e. condi~e~ de vída ~adequ~as. Es_w ~ndiçOes 
per.;1Stlam na Casa de DetençãO, a despeito de vartas denúnc•as publicadas, mclustve uma 
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de Arnericas Watch em 1989, descrevendo a situação e incitando a reforma> o mais breve 
possível. 

Americas Watch também se preocupa com a reação do Governo de São Paulo às 
mortes. Em especial, acreditamos que o governo demorou excessivamente _para divulgar 
detalhes sobre a invasão do presfdio, e tratou os familiares dos presos do Pavilhão 9 de 
forma insensível e cruel. Violando os mais básicos padrões internacionais de prisão, as 
autoridades atrasaram a divulgação de informações sobre as baixas no presídio • uma lista 
oficial nAo saiu até o dia 10 ue outubro · e na.o tomou quaisquer providências para ajudar 
as f=1ins o localizar os cadávere>. O ,governo uiiu "on~eguiu e~tabeleua uenllum sistema 
qué reGpondos(;o a:. pcrgunt~ d= fruníll"'' d<~:> v.íLiwu:., e W.Uúa tememos que alguns corpos 
tenham sido enterrados antes que seus parentes pudessem vê-los. 

I>ec:Jarações das autoridades paulistas, após o massacre, leva Americas Watch a 
questionar se uma investigação adequada sobre as mortes ocorrerá ou se providências 
serão tomadas para evitar a repetição de uma invasão tão brutal. Pedro Franco de 
Campos, Secretário de Segurança Pública que foi responsável por ter ordenado a invasão, 
recusou-se a usar a palavra "massacre" para descrever os assassinatos. Igualmente 
preocupantes são as declarações feitas à imprensa pelos comandantes da Policia Militar 
que substituíram os oficiais demitidos depois do assalto ao presídio. Eles declararam que 
consideraram a invasão "absolutamente correta". 

RECOMENDAÇÕES 

. . Amerlcas .Watch aconselha as autoridades do Estado de São Paulo a realizar uma 
Investigação ráptda e ad~quada a respe!to dos assassina~os na Casa de Detenção e a 
processar os responsáveis, em confornudade com a let. Nós também invoC"diiiOS as 
~toridades de São faulo a tomar.medidas imediatas para que se ponha os prisioneiros em 
liber~de quando t~verel!l cumprtdo o tempo. de pena e para que sejam melhoradas as 
condtÇóes do presídio p01s, segundo a~ estatíst•ca~ do perf.ú dos que foram assassinados no 
massacre, ele acolhe fundamentalmente presos ~uardando julgamento. 

Especificamente, concitamos o Governo de São Paulo a: 

-Liberar os resultados das autópsias, testes balísticos e investigações criminais; 

News from Amencas Watch ·página 9- Vvi.W, N• 10 
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-- Proceder a exumação dos corpos dos prisioneiros e a autópsias sérias e 
com('etentes, caso a..~ autópsias iniciais não tenham sido rea.liza.das ou sejam 
consideradas inadequadas. 
- Proceder a exames médicos dos policiais feridos durante a invasão e revelar 
detalhes da natureza dos seus ferimentos incluindo, em especial, informações sobre 
ferimentos causados por balas e sobre que tipo de arma causou esses ferimentos; 
- Assegurar que as investigações sejam conauzidas por um corpo independente da 
policia, responsável e competente, com pessoal adequado para conduzir tais 
mvestigações e com a participação de personalidades eminentes com reputação 
ilibada para que haja inâependência, i.Inparcialidade e integridade; 
-Proceder a uma séria investigação judicial para que se cumpram as obrigações que 
o Brasil tem frente à recente ratificação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, a qual obriga tai~ investigaç<ies e processos; 

• - Estabelecer procedimentos para o tratamento de distúrbios no presídios, de forma 
a minimizar Vlolencias, onde poderia incluir-se a proibição de armas automáticas. 

NOTAS 

(1) Vide "Condições na.• Prisões no Brasil", relatório de Americas Watch, 1989. Segundo a 
revista Veja, 14.10.92, havia 2069 presos no dia do ma.<;sacre do pavilhão 9, distribuídos por 
435 celas em cinco andares. 

(2) O Oiretor da prisão disse: "Os presos .... obrigaram os guardas a deixarem o Pavilhão 9. 
Eu estava no Pavilhão 2" (O Estado de S. Paulo, 6 de outuoro de 1992). 

(3)- violência-Policial no Brasil: execuções sumárias e torlura.' em São Paulo e Rio de 
Jan,eiro; relatório de Ar~?ericas Watch, 1987. Segu~do a rev~l;li Veja, 14.10.92, <?S efetivos 
damvasão comprééndenam: Comando de Ooeraçoes Especuus, 16 homens, !Ila.ls a Tropa 
de.Choque e a ROTA: três batalhões- 5Tbomens, 125 homens, 74 homens e 13 eles; 
Grupamento de Ações Tática.' Especiais, 25 homens, mais 45 outros policiais militares. 

(4) 8 de Outubro de 1992, Relatório dos juízes: Luiz Augusto San Juan França, Fernando 
Antônio Torres Garcia e Ivo ele Alme1da, recebido por Americas Watch através do 
Governador de São Paulo. 

(5) lbid 

(6) lbid 

(7) Folha de S. Paulo (04/10/92) 

(8)-!oma/ aa r:arfie (08/I0/92) 

(!ol) .Fonte; !>e<>retf&no <19. Segur:.l.nç:.o.l'ub.ll.= de lSao l'aulo (Folha dt1 S~ PtlliiO- 08/ !O/P2) 

(10) A data de nascimento dos mortos não foi conseguida. 

(11) O Estado de S. Paulo (04/10/92). 

(12) O Estado de S. Paulo (04/10/92). 

News from Americas WIUCh 
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(13) Folha de S. Paulo (05/10/92 ). 

(14) J?i;sposftivo 44 (1) das Regras das Nações Unidas de Padrão Mfnimo para Tratamento 
de Pris1pneuo~: · · 

"Morte .Por doenças graves ou ferimentos graves em prisioneiros. .. o diretor deverá 
primeiramente mformar o cônjuge, se o prisioneiro for casado ou o parente mais próximo e 
deverá informar, de qualquer forma outras pessoas previamente designaâa: pelo 
prisioneiro." Nações Unidao; Departamento de Informação Pública, New York, 1984. 

(15) Esta prática, a qual parece não estlii limitada a casos isolados, é particularmente 
absurda num sistema tão super populoso como de São Paulo. Nós citamos em nosso 
Relatório de 1989. Prisioneiros t~m também chamado atenção para essa reclamações 
mencionadas acima. No portão do. presídio uma mulher carregando uma pequena criança 
entregou esta nota para a representante de Americas Watch: "Sua irmã está esperando por 
ele. A pena já termmou. Juarez Oliveira Pereira." 

(16) Ver "Violência Policial no Brasil: execuções sumárias e tortura.~ em São Paulo c Rio 
de Janeiro", relatório de Americas Watch, 1987. Uma atuali:~:ação deste relatório está 
sendo preparado por Americas Watch. 

(17) O número de suspeitos criminais mortos para 1991 segundo O Estado de S. Paulo, 
23.12.91, é de 1.140 ciVlS, para 7H policiais militares. Este mesmo número é atribuído como 
fonte à Polícia Militar do Estado de São Paulo (Folha de S. Paulo, 16. to.92, p.3.1). Para 
1992 os números de suspeitos criminais mortos até o dia 2 de outubro é de 1264, uma 

média de 140,4 a cada mês, ou 4,6 por dia. Pelas projeções da própria Polícia Militar, o 
número de mortos pode chegar a 1.700 até o fin;U do ano. Estes dados são do Jornal. do 
Brasil, 18.10.92, p.9. 

(18) O Estado de S. Paulo, (09/10/92). 

(19) Noticias Populares, (09/10/92). 

(20) Entrevista com Luiz AntOnio Fleury Filho, 8 de Outubro de 1992. 

(21) O Estado de S. Paulo, (M/10/92). 

(22) Jomal do Brasil, (04/10/92). 

(:?3) Relatório elaborado pelos juizes obtido através do Governador. 

(24) Folha de S. Paulo, ( 05/10/92). 

(25) Folha de S. Paulo, (08/10/92). 

• ••• . . . 
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Este relat6rio foi escrito por Joanna We.schler, diretora do Projeto ele Pris/Jes da Human Rights 
Watch e foi editada por Aryeh Neier, Diretor Executivo da Human Rights Watc!L Ben 
Pefl8lase, associado a Americaç Wutch, colaborou na produção da pesquisa. Gostarfam.os de 
f1RT(idecer de forma especial a Paulo Sérgio Pinheiro e seu grupo do Núcleo de Estudos du 
J'io12ncia da 'Univer.siclude de São Paulo e à Comis.wlo Teot6nio Vilela de Direitos Humanos 
por sua ajuda inEstimável em coorrienadar visitas e entrevistas, laciUtando nossa Pf!Squisa. 
Estamos também gratos ao Governador Dr. Luiz Antônio Fleury Fzlho e outras autondade.s do 
Governo t:k SIJD Faulo peles encontros a nós proporcionados. 

A 11.,(u~ db Dfiainal para o ponuguls foi rcaJi1.ada por /kalriz M. Castclu c Amanda 7.. Morrls, <'<>m ttVIs/Jo pt/a Comiss/Jo 1'<otlm/Q Vúcla 
ttJUJDrliJMI4por.ifmetíi:os Wai<h 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -V. Ex• será 
atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma 
interminável sucessão de fatos explosivos tem abalado o Brasil 
nos últimos meses, a começar pela minuciosa comprovação 

·dos atos que revelaram à Nação toda a extensão do descalabro 
moral patrocinado pelo Presidente da República afastado, 
até~ tragédia, engendrada pelo destino, que retirou de nosso 
con~vio o grande baluarte da democracia brasileira, o Doutor 
Ulysses. Guimarães. . _ . . 

A esses tristes e lamentáveis epiSódioS, o primeiro, fruto· 
de deliberada decisão de ass~tar os cofres públicos e, o segun~ 
do, resultado do intrincado .e. mist~rioso jogo das forças da 
natureza, juntam~se outros que estão a nos indicar a urgente 
necessidade de a Nação brasileira realizar um''grande juízo 

· d~ realidade. 
Esses fatos, Srs~ Senadores, tOdos eles de extrema gravi

dade, estão relacionados entre si péla força da descomunal 
violência que os tem motivado. 

É assim que percebo episódios como o massacre dos de
tentos da Casa de Detenção, em São Paulo, a rebelião de 
menores, ocorrida igualmente na capital paulista,-o "ai'rastão" 
levado a efeito naS praias cariocas e que come·ça a eSpalhar-se 
por outras cidades, a chaga social exposta por todo o País, 
expressa no desemprego em massa, na fome generalizada, 
DOS assaltos que se m~ltiplicam, nos saques 8. supennercados, 
na mendicância que-grássa por todos os cantos. 

Todos esses acc;:mtecimentos, Sr Presidente, Srs Senado
res, revelam que nos. encontramos em um momento cruçial 
de nossa história, possivelmente no limiar de uma convulsão 
social de grandes proporções. se_ não interiomperm·ós pronta
mente a gravíssima criSe que nos· assola já há algumas décadas. 

A raiz dessa crise, Sr. Presidente, Srs. Sen.adores, é a 
profunda injustiça social presente na sociedade brasileira, na 
qual poucos tém tudo e a grande maioria poucO ou nada 
tem. 

O Presidente afastado Collor de Mello, embora tenha 
prometido tudo ao País," só foi capaz, na ·verdade, de levá-lo 
à pior crise econômica, social e moral de sua história. 

De seu Governo, herdamos uma profunda recessão eco-· 
nômica e uma taxa de inflação altíssima e :ieniteilte; há mese·s 

·-superior aos 20% mensaiS. Nos últimos dois anos e meio, 
nada menos que 1,8 milhão de postos regulares de trabalho 
foram extintos no Bràsil. 

Somente na grande São Paulo, em agosto último, confor
me constatado por pesquisa realizada pelo Departamento In
terSindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEE
SE) e Fund.o·,§o Sistema Estadual de Análise de Dados (SEA
DE), a taxa de desemprego, pelo quarto mês con.secutivo, 
permanecia em torno de 16% da população economicamente 
ativa, percentual que indica, no mínimo, 1,2 milhão. de pessoas 
desempregadas. No que se refere à taxa naciOnal de desem~ 
prego, as previsões dos economistas são no sentido de que 
o Brasil vá fechar o corrente ano com um percentual de 6,8% 
acima do registrado em 1991. 

No que concerne ~o salário mínimo, conclui-se que ele 
tem sido seve~amente corroído pela inflação,· mercê de uma 
política salarial nefasta, elaborada para impedir que o menor 
salário pago no Brasil ultrapasse os cem dólares n:tensais. Man-. 
tendo-se, aliás, durante o Governo Collor, quase sempre em 
patamares próximos aos cinqüenta dólares mensais, o salário 
mínimo atingiu, no mesmo período, o seu menor valor real, 
deSde sua instituição ne década de 40. 

Quanto ao Estado brasileiro, sofreu ele, nesses dois últi
mos anos, uma gigantesca deterioração no que se refere a 
recursos, ã eficiência operativa, e à responsabilidade pública, 
apesar de todo discurso modernizante do Governo Collor, 
estudado, sobretudo, no programa de privatização. 

A verdade é, Sr: Presidente, Srs. Senadores, que o Go
verno Collo.r nos legou uma economia caótica e um Estado 
insolvente. 

Logicamente essa situação só fez agravar o quadro social 
desta Nação, desde há muito em situação de gritante precarie
dade, conforme consta em todas as estatísticas a ~espeito, 
cujos indicativos sociais acusam que descemos ao nível dos 
países menos desenvolvidos do planeta. 

No Brasil, Sr. Presidente, um terço das famflias vive em 
nível de miséria, e um. quarto em nível de estrita pobreza. 
Esses números, Sr. Presidente, Srs. Senadores, indicam a cruel 
situação de 65% da pOpulação brasileira que, incluídos os 
sem rendimentos, encontram-se numa faixa que se estende 
da mais absoluta miséria a um nível de estrita pobreza; na 
condição de indigentes encontram-se nada menos do que 28 
milhões de brasileiros. 

A Nação brasileira é hoje a nação do refugo sçciaL Nela 
sobrevivem mais de 40 milhões de subnutridos. Dos.140 mi
lhões de brasileiros, 15% já estariam com potencial intelectual 
reduzido, em virtude de deficiênci~ nutricional prolongada; 
vinte milhões de brasileiros têm problemas de nanismo. As 
macabras estatísticas não se esgotam, infelizmente, nesses nú-
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meros, nobres Senadores. Do total das· crianças-- hf3siteiras -
de zero a seis anos, 40% apresentam anemia. ~o Brasil_, liá 
20 milhões de analfabetos adultos e há mais de 5,5 nillhões 
de fami1iaS que vivem rio canlpo, --sem terrá~ Nas Cidades, 
são milliões e milhões que sobrevivem em sórdidas favelas_ 
e cortiços. 

Não' b-astasse tudo isso, Sr.-PreSidente e Srs. Senadores, 
o agravamento da crise económica e social que o_ Governo 
Collor nos deixou, há <linda outro legado maldito~ Db po_ntq 
de vista moral, transmitiu-nos uma Nação degradada, desespe
rançada, onde a corrupção e a imoralidade campeiam em 
quase todos os setores. 

Sr. Presidente, Sr+" e Srs Senadores, diante de um quadro 
tãó catastrófico, o Presidente da República, em exercício, 
Dr. Itamar Franco, nesses poucos dias de seu mandato, teiJ1, 
reiteradas vezes, manifestado sua disposição em conferir _p-rio
ridade, em seu Governo, à solução da grave crise que o Brasil 
atravessa. 

Segundo a ótica presidencial, há necessidade de extirpar
mos de vez a corrupção da AdministraÇão Pública; de darmos 
fiin à recessão; de voltarmos aos caminhos do creScimellto;
de retomarmos os investimeritos públicos; de reduzirmos as 
altas taxas de jur:os e colocá-las em patamares compatíVeis 
'com a capacidade dos empresários e dos consumidores; de 
resolvermos, de imediato, a aguda crise do deSemprego, da 
fome, do escorchante valor da prestação-da casa própria e 
d~ tantas outras mazelas que sufocam a vida dos brasileiros. 

Medidas concretas já vêm sendo implementadas, para 
enfrentar alguns desses. problemas, como a redução das presta
ções dos ·mutuárioS--do Sistema Financeiro' da Habitação e 
a descentralização da compra e do fornecimentO da merenda 
escolar. Além disso, re.alizam~se estudos para a redução das 
altas taxas de juros e elaboram-se programas especialmente 
voltados à população carente, como o referente à distribuição 
de cestas básiCas de alimentos e o relativo à geração-de empre-- . -

No que concerne ao valor das prestaç-ões da casa própria, 
salta aos olhos que os mutuários, com os salários comprimidos 
pela recessão económica, não podem suportar reajustes que 
ultrapassam 1.000% ao ano. Ciente disso, o Presidente Itamar 
Franco determinou a realizaçãO de estudos para a aplicação 
de um redutor temporário de reajustes das prestações-da casa 
própria, a título de antecipações salariãis: .segundo se tem 
noticiado, esse redutor é de 30% e atingirá 65% dos c"Cmtratos 
de financiamentos feitos pela Caixa Económica Federãl o que 
beneficiará cerca de 730 mil mutuários do Sístema FinanceirO 
da Habitação. 

Quanto às taxas de juros, espera-se que, brevemente, 
sejam anunciadas medidas relativas à sua redução, conforme 
o desejo unânime de empresários e consumidores, que não 
mais suportam seus estratosféricos valores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, duas outras medidas que 
se encontram em estudo são a da venda subsidiada da cesta 
básica de alimentos e da abertura de frentes urbanas de traba
lho para absorver trabalhadores desempregados e subempre
gados. 

De acordo com o que foi noticiado pela imprensa, os 
estudos para a elabnra:ção dos dois programas serão acelerados 
e deverão estar concluídos nos próximos dias, a fim de que 
os gastos previstos possam co·nstar do Orçamento de 1993, 
ora em fase de reelaboração no âmbito do Governo Federal. 

Tem sido divulgado, ademais, que o programa de emer
-gência de subsídio alimentar consistirá na_ venda, pela metade 

dO preço real, para a popUlação com renda de at{ um S-:áiáriÕ 
:mj'_p.jmo, de cestas básicas de alimentos, compostas com os 
~tQques regulaçlores do Governo. _ _ _ 

Para -enfre.ntar a questão do desemprego, está sendo pro
-posta a criação de frentes de serviços urbanas. 

Os mutirões remunerados, são, a meu Ver, Sr. Presidente, 
uma medida para o combate ao desemprego no curto prazo, 
ou melhor, no tempo necessário para que o GovetnO formule, 
juntamente com toda a sociedade brasileira, soluções mais 
dufadouras para enfrentar a questão, que tem atingido mais 
severamente a população de baixa renda. 

Os mutirõ~s podem ser planejados para funcionar em 
todo o País, adaptados às necessidades de cada região, de· 
cada Estado, de cada Município_. Proponho, no entanto, sua 
extensão também à zona rural. 

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro tem obtido 
apreciáveis resultados com a util.ização desse mecanismo em 
áreas urbanas de baixa renda. De acordo com matéria publi
cada no Jornal do Brasil, edição de 28 de outubro -último 
"Governo Combate a Miséria em Três Frentes~':_-

"Criados no Rio há oito anos, esses mutirões em
pregam atuatmente cerca de três mil pess_oas. Segundo 
o Se_cretário Municipal de Des_envolvimento Social do 
Rio de_ Janeiro, Marco Maranhão, o programa, desen
,volvido nos setores de construção ciVil e r~floresta.;. 
mento, o_btém custos entre 45% e 50% menores do 
que os das empreiteiras." 

Relativamente aos resultados Obtidos, o Secretário de 
1 Desenvolvimento Social informa que "o progl-ama permitiu 

a- -construção de 550 -qUHômetrOs ·ae·-red~s. -de e~gotOs: e de 
330 quilómetros de escadarias nos monos do Rio. Os trabalha
dores recebem de 1,5 a 3,3 salários'míninios": 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. EJC-' um aparte? 

O SR. RUY BACEL;\R- Concedo o aparte a V. EX' 

Ú-Sr. Josapbat Marinho·- Nobre Senador, V. Ex• faz 
apreciações muitO oportt.irias sobre oS-feflômenos que caracte
rizam a criSe e as Providências· ou os iê.médios que têm SídO 
adotados. Não condenarei essas medidas. _Queria Pedir a aten
ção de V. EJC-', entretanto, para a circunstância de que todas 
são de emergência. Não há medidas de caráter permanente, 
ou seja, não há providências_ que tenham caráter de transfor
mação; vale dizer, a estrutura injUSta da sociedade continua 
à -mesma. Na medida em que esses- feri6inenos cícliCOS- Se 
repetirem, as providências transitórias Serão de novo adotadas 
e .~s. soluções serão ~empre proviSórias:_ Pareçe -qu.~ j~ é hora 
de enfrentar o problema de mudança na estrutura da socie
dade. É preciso que haja transformação capaz de suprimir 
as terríveis desigualdades de ordem soCial e económiCa que 
m·aricham a socie_dade brasileira._É necessário! sobretudo, que 
se proceda, em forma de sistema, a transformação do uso 
e da detenção ·dos recursos económicos do País, ou se opera 
a redistribuição desses bens, de forma a _dar um mínimo de 
felicidade à graride massa, ou fiCãremos eXperiínent<úido, cicli
~ment~. os_ J;Ilesmp_~ proJ?Iemas e v:e[ldO as mesmas desgraças. 
-AgOra que um Gove-rno novo está-se desenvolvendo, e que 
tem o apoio valioso- do partido de V. EJC-', parece-me .que 
é tempo de enfrentar o problema, ao invés de cuidar ap.enas 
de reajuste fiscal para aumentar a arrecadação e escorchar 
os contribuintes; é tempo de_ fazer as mudanças de profun
didade, que alteram a estrutura da sociedade e corrijam ·as 
injustiças correntes. Muito obrigadO. _ 
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O Sr. Jutaby Magaihães--Y. Ex' me permite um aparte? 

O §R. RUY BACELAR - Dentro de poucos minutos, 
.Senador Jutahy Magalhães, apenas para que eu possa respon
der e agradecer o aparte do nobre Senador Josaphat Marinho. 

Nobre Senador Josaphat Marinho~ V. EX~- tem- tõOa a 
razão e o seu aparte vaí ad encohtio do meu pronunciamento. 

Até o presente momento, quando focalizo-que tódas essas 
medidas noticiadas - e algumas já em an~amen_to - ._ ou 
propostas pelo nobre e eminente Presidente da República 
Itamar Franco,-são medidas emergenciaiS-,-sáó-ffiedidas palia
tivas que tentam evitar urna crise maior. que seria umâ OOD.vul
são sociaL Mas todas as até agora focalizadas são emergenciais, 
são paliativas. Quero crer-que Sua Excelência aiiida ilão teve 
o tempo necessário - e -Cifei fOcalizar no decorrer do meu 
discurso ---=..:; de realizar as medidas estruturais, a médio e a 
longo prazo, que o Brasil e a sociedade brasileira estão a 
exigir. - -

O Governo cjue-aí está, que- COnSiderO um govern<rCOrl
gressual, porque tem todo o apoio da Nação brasileira e, 
evidentemente, do Congresso Nacional, já que eStã aí graÇãS 
ao afastamento, pelo Congrçsso Nacional e pela Vontade do 
povo brasileiro, do Presidente Fernando Collor, que-nã(i"soU
be honrar nem dignificar Os 35 milhões de votos que o povo 
lhe deu nas urnas em 1989, quero crer que o Presidente Itamar 
Franco, com o apoio congressUill de todas as agre_miações 
que têm assento-nesta Casa, inclusive o mé:u PMDB.e o PFL 
de V. Ex•, pOderá iffiplantar as reformas estriiturãiS para que 

'possamos ter uma sociedade mais justa, oflde o seu povo· 
possa viver mais feliz. 

Agradeç~ e incorporo o aparte de V. Ex~ ao me_u pronun-
ciamento. -

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. RUY BACELAR- Com prazer,~ hobre Senador. 

. O Sr~ Jutahy Magalhães ---Senador Ruy Bacelar, em 
primeiro lugar, quero dizer que não -poderia deixar de apar
teá-lo, pois, assim como V. EX!', sou representante da Bahia 
e também não poderia deixar de participar deste pronuncia
mento, para que cada um de nós desse o seu_ ponto de vista, 
muitas vezes divergente, mas sempre respeitado. _Vejo que 
estamos_ hoje com pouco mais de trinta dias d_e_ governo, e 
já está sendo cobrado para dar as mudanças da estrUtura 
nacional para acabar com as divergênCias, ãs díscrepàncias 
que existem entre -as pessoas e as regiões. Veja V. E~ que 
tenho que concordar plenamente quando se diz que não adian
ta medida paliativa. Isso_não adianta como.solução defi.riitiva. 
mas pode adiantar muito para saciar_ a fome- daQueles que 
estão, como _os _ _nossos irmãos nordestinos, sofrendo a seca. 
Hoje, pode ser feito utilizando os seus recursos_d.e maneira 
tal que esses recursos não sejam desviados e nem desperdi
çados, como o foram no passado, com a vigilância da sociedade 
e com a participaç-ão de representações.das com._t,midãdes -para 
vigiar a aplicação dos recursos que estão sendo transferidos. 
São medidas que mostram uma modificaçãO~ uffia mudanÇa 
de rumo do governo. Agora, quando se fala em refoirma 
fiscal - e isso está para debate da sociedade e d_o Congress-o 
- não existe, como no passado recente, uma caixa preta, 
fechada, que tinha que ser engolida como forma de salvar 
a sociedade brasileira. Não é. A proposta foi feita por um 
governo que está mostrando capacidade de apresentar uma 
sugestão para ser debatida pelo Congresso. --o Congresso é 
que dirá qual a solução final para essa questão da refOrma 
fis·cal. Agora, não podemos deixar de aprovar a reforma fiscal 

sob o pretexto de que temos (j_ue· buscar mais recursos no 
combate à sonegação e à evasão fiscal. Isso tem que ser feito 
de imediato também, com punição para aqueles que estão 
sonegando, porque já estamos com um índice de 57% de 

- -sonegação fiscal neste País. Mas o resultado dessa luta vem 
a médio e longo prazo. Temos que tomar medidas de curto 
prazo também. Então, essas medidas têm que se somar, não 
podem ser excludentes. Temos que fazer um trabalho colhen-

-.do djversas_ sugestões, diversas_ opiniões, para chegarmos à 
conclusão do que o País precisa. E uma das questões da refor
ma fiscal é exatamente essa: criar condições de __ receita para 
que uma boa parcela dela seja aplicada para diminuir o déficit 
público. No dia em que conseguirmos acabar com o déficit 
público, que leva praticamente todos os recursos orçamen
tários deste País, vamos ter perto de 80 bilhões para aplicar 
numa política social justa, voltada para o desenvolvimento 
e, através dele, acabarmos com esses desníveis sociais e: regia-
nais que existem em nosso País. Então, são trabalhos conjun
tos de médio e longo prazo. Mas, algumas coisas o Congresso 
pode fazer a curto prazo. Não adianta só pensarmos que ess_a 
medida não é a definitiva; temos que dar os primeiros passos, 
e, através deles. chega_r, então, à solução final, à solução 
ideal que todos aplaudimos, como no aparte do Senador Josa
phat Marinho, que diz qual é a solução final. Mas. no _momen
to, temos que dar os primeirOs passos, porque, sem esses, 
não chegaremos lá. · 

O SR. RUY BACELAR - Senador Jutahy Magalhães, 
agradeço o seu aparte e incorporo-o, com muita satisfação, 
ao meu modesto discur~o. Concorcl_o com V. Ex~ quando diz 
9-ue? Pre~ide~nte Itamar Franco tem pouco tempo no GOverno 
---pouco ma1s de trinta dias- e que essas ·soluções emetgen~ 
ciais, paliativas, como acabei de dizer ao responder o aparte 
do nobre Senador Josaphat Marinho, são em ·função de se 
evitar um mal maior que, no meu entender, poderá ser a 
possibilidade de uma convulsão so.cial no País diante de tanta 
fonie, miséria e desesperança do povo brasileiro. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um ·aparte? 

Os,;,. RUY BACELAR- Com prazer concederei o apar· 
te a V. Ex~. Permita-me somente que termine de responder 
ao aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

Senador Jutahy Magalhães, V. Ex~ focaliZa Um ouiro as
sunto, também trazido à baila pelo nobre -Senador Jos8phat 
M---ª~illho, ou seja, o-ajuste_ fiscal, reforma fiscal, aumento 
de ~ributo - chame~-Se coffiO qlliser --_ a propoSta enviada 
a9 Congres~~ pelo nobre Presidente da República. 

Quero dizer a V. Ex~ e aos nobres Senadores que, antes 
de 1988, antes- da elaboração da Constituição, no decorrer 
da elaboração que está em vigor; o povo brasileiro clamava. 
gritava, exigia uma melhor distribuição dos recursos nacionais, 
que estavam na mão_ do Poder Central, do Senhor Presidente 
da República. E o "que ·se via naqUela época era uma romaria 
de prefeitos e governadores, com o pires na mão, com o 
chapéu na mão, a solicitar migalhas do Governo Federal. 

--os COOSfituirites atenderam aos reclamos do povo brasi
leiro, e fez-se uma melhor distribuição dos recursos nacionaíS-. 
danqq um pouco mais às prefeituras e aos Estados e, ao mesmo 
tempO. entregando a eSsas duas esferas administratiVas dete-r
minados encargos, sobretudo nos setores educacional, de saú
de e de saneamento. S~ que esses encargos não foram trans
re-fíd_os para essas esferas mU.rtfcipais e estaduais. Daí essa 
gritaria dos Governos Centrais a quererem aumentar a sua 
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arrecadação, sob o pressuposto de que não há caixa, não 
há dinheiro para continuar mantendo o ensino, a educação 
do 1"? e do 2<? graus, em nível federal, de manter a saúde 
sob a direção do GovernO Federal e assim por diante. Não 
sei se até poi:' vaidade ou com receio do Governo Central 
perder o pulso dos negócios do Paí~ é que esses encargos 
não foram assimilados pelos Governos municipais e estaduais. 

Não sou contra um ajustamento ou a reforma m·cal. Isso 
é importante para que possamos realizar as modificações que, 
por equívocos, forarit introduzidas na Constituição de 1988. 
Entretanto·, por uma· questão de princípio, sou frontalmente 
contra o aumento da carga tributária no País, já que7 riobre 
Senador J utahy Magalhães, ela no Brasil é da ordem de 42 
a 44% sobre o Produto Interno Bruto. V. E~ vai achar estra~ 
nho o fato de eu· lhe dizer isso, mas somente é arrecadado 
21% do Produto Interno Bruto. Porém., se' levarmos em consi
deração qué 100% desses tributos são sonegados ou que para 
cada cruzeiro? 1 cruzeiro é sonegado, é roubado- sonegação 
também é roubo --,- V. Ex' há de convir comigo em que. 
a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. 

Talvez somente na Suécia haja uma carga tão grande 
quanto a do Brasil, que é da ordem de 50% do PIB, mas 
lá o Estado é praticamente patrono de toda a sociedade. Lá, 

. V. E~ sabe tanto ou mais do que eu, não existe pobre. Há 
educação, saúde ... Cada criança, quando nasce na Suécia, 
quer seja do sexo feminino, quer seja do sexo masculino,,. 
recebe do·Estado, mensalmente, 100 dõlares, como se fosse· 
numa caderneta de poupança. 

Daí, discordar, a priori, de qualquer ajuste ou reforma 
fiscal que venha a penalizar ainda mais o contribuinte brasi- J 

leiro. 
A minha opiniãb é a de que, ao invés de se aumentarem· 

as alíquotas' ao invés de se aumentarem os tributos, possamos, 
sim, ao contrário, diminuí-las, a fim de fazermos uni -trabalho 
de conscientização, de motivação, no sentido de que possamos 
aumentar a base da pirâmide 90 ·dos contribuintes, aumen~ · 
tando o número de contribuintes, evitando a sonegação, para 
que cada contribuinte passe a ser um fiscal daquele que sonega 
o tributo. Não concordo com o· que ocorre boje: se aumen
tarmos a carga tributária do contribuinte brasileiro o que vai ' 
ocorrer é o mesmo que das outras vezes, ou seja, aquele · 
que paga vai procurar aprender com aquele que sonega, com 
aquele que faz a evasão de renda. 

." Quero deixar bem claro, Senador Jutahy Magalhães e 
Srs. Senadores, que sou favorável a um ajustamento, a uma 
melhoria da distnbuição- da carga tributária, no sentido de 
que aqueles que J?OSsam mais paguem mais, evitando inaiores 
pen;tS ao contribuinte, ao empresário brasileiro~ 

O Sr- Cid Sab<iia de Carvalho - Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. RUY BACELAR- Ouço o aparte do nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr- Cid Sabóia de Carvalho- Senador Ruy Bacelar, 
estou acompanhando o raciocínio de V. EX' e penso SCJ;" m~~o 
razoável e elogiável também a sua posição no que concerne 
a não aumentar a carga tributária, e ~·propiciar que se 
cobre de quem sonega, deixando em paz aqueles que contri
buem normalmente. Penso que essa sua poSição é. muito hua, 
mas V. EX' fez uma análise do quadro nacional, da situaç4o 
social em que se encontra o Brasil neste instante, e, na verda
de, tudo isso que estamos chamando de refQrma, ou como 

quer que chamemos, não passa de uma revisão antecipada 
da Constituição Federal nessa parte fiscal, nessa parte _tribu
tária. O que me preocupa exatamente é o fato de modificarmos 
a ConstituiÇão numa hora de crise. Creio que o texto perma
nente de uma Carta não pode ser substituído por om outro 
texto -tambéni permanente·- o primeiro deixa de sê-lo -~ 
refletindo, no corpo da Constituição, um estado emergencial. 
Acredito que o Direito -constitucional brasileiro paga,caro 
pelo prejuízo de sua_ ciência, pelo prejuízo de !ua arte de, 
elaboração, pelo prejuízo que se consuma na má aplicação; 
o Direito Constitucional Brasileiro paga caro por se alterar 
ao sabor das crises e por não se perfazer por força da norma
lidade democrática, da normalidade social. A hora de crise 
é a hora menos aprazada, é a hora menos compatível para 
mexermos·ha Constituição. Sei que se trata de uma emergên
.çia, e tem<;>s de aceitar mudanças emergenciais no pressuposto 
de que, logo mais, na revisão constitucional, teremos outro 
tempo, outra oportunidade para outra vez- alteraiqtos a Carta. 
Como é do conhecimento de V. Ex•, .durante ds trabalhos 
da Constituinte, muitos defenderam teses coinó ~ da Consti
tuição atópica, destituída de minudêncías, de tal sorte que, 
a qualquer momento, pudéssemos ,alterar alguma coisa por 
emergência, sem que modificássemos a· estrutura-constitucio-
nal, sem que modificássemos o Estado, sem que modificás
semos o estatuto jurídico do E.stado, a ~rta política de um 
povo. Hoje, a emergência grita aoS m~us Ouvidos que havemos 
de modificar ·u:m, tanto quanto a mais ou um .tant? quanto 
a menos, mas ha'9emos de modificar a Constituição para aten
dermos a um Estado emergencial que V. EX' descreveu muito 
bem. Ainda é satisfatório notar que nesta Casa existein Sena
dores, como V. EX', que, plenos de sentimento de justiça,. 
recOnhecem que talvez Dão haja tanto a modificar; talvez 
seja necessário reconstruir a administração fazendária que 
foi destruída pelo Gc.vemo CoUor, notadamente na adminis
tração do Sr. João Santana. Destruiu-se a administração fazen
dária; não há mais Receita Federal. Por isso, há muitos sonega
doreS. O caminho talvez seja o combate à Sonegação, a co~ran
ça adequada de quem deve, a obrigação de se declarar o 
Imposto de Renda, de evitar a falsa declaração. Parece que 
o Governo não está encontrando essa luz, não está encon
trando esse rumo. O Presidente Itamar Franco assumiu o· 
. Governo sem serviço público, com a ádministração pública 
destruída, com a Receita Federal desmontada; inexistente~ 
Isso é reconhecido por, pessoas competentes na área como 
o ex-Ministro António Delfim Netto. Todos sabem que não, 
temos mais Receita Federal- No entanto, concordo com v_ 
EX': ainda .que violentando a minha alma, talvez tenha. eu 
que aprovar, votando favoravelmente, uma ou outra emenda, 
desde que não sejam acrescidos tributos sobre as pessoas que, 
_corretamente perante o Fisco, cumprem com os seus deveres 
e estilo quites com <> Estado. Vamos a~. dos devedores,' 
vamos atrás das maquinações. Concordo, portanto, com o 
pronunciamento de V. EX' Desculpe-me o longo do oparte. 
Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Rollaldil Aragtio) -Senador Ruy" 
Bacelar, considerando que j4 ul~Nissamos a hora da Ordem 
do Dia, eu pediria a V. EX' que, se fosse possível, conclp&oe 
o seu pronunciamento, um dos mais importantes. para esta 
Casa e para o Brasil. 

O SR. RUY BACELAR- Atenderei, em breve, i~ 
taçt1o de V. EX', Sr- Presidente- Entretanto, quero dillerC('IO, 
antes de v_ EX' ~dir esta Çasa, presidiu-a o· titulllr da· 
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mesma, Senador Mauro Benevides. E S~- Ex~ me solicitou_ 
que o meu pronunciamento fosse o mais longo possível, haja 
vista que se tratava de um problema de presença de Senadores 
na Casa. Ainda assim, atenderei, o mais breve possível, à 
solicitação de V. EX' 

Respondendo a V. E r, eminente Senador Cid Sabóia 
d~ Carvalho, quero dizer que seu aparte enriqueceu e enobre
ceu o meu pronunciamento, como o faria em relação ao discur
so.de qualquer Senhor Senador desta Casa, por sê-lo sábio, 
inteligente e de muito conteúdo. Gostaria- de dizer ainda a 
V. Ex•, indo ao encontro do .seu pensamento, que também 
considero. uma temeridade modificar a·constituiçã-o brasileira 
em_urna hora de crise, sobretudo quando temos a possibilidade 
constitucional de modificá-la já no próximo ano. No entanto, 
como se trata de algo emer$encial para se evitar uma crise 
mais profunda, quero crer que, depois~ de um est1:1do profundo 
das emendas _enviadas pelo Senhor Presidente da República, 
poderemos examinar e talvez aprovar algumas de1as. _ 

Concordo plenamente com V. Ex\ nobre Senador Cid 
Sabóia de Cir_valho, quartdo alega que tiraram a dignidade 
dó servidor público brasileiro, não s6 dos da Receita Federal. 
O. cjue ainda havia de organizado o Governo Collor resoly~u 
de~organizar, tirãr-o élan, tirar o ânimo do servidor público 
brasileiro. - -

Acredito, no entanto, que, sendo O Presidente da Repú· 
blica Itamar Franco um homem que todos conhecemos ~ 
honrado, sério, qúe prima pelo trabalho e pela seriedade de 
propósitos - os rec_ursos_ advindos dos contribuintes brasi
leiros serão bem aplicados. Creio ainda que outros contri
buintes, de agora por diante, passarão a pagar esses tributos. 
Dess_e modo, a receita nacional aumentará substanCialmente, 
diminuindo sen~ivelmente o déficit públiCo, causador de tantas 
injUstiças que aí es_tão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. EX' um aparte? 

O SR. RUY BACELAR-Tem o áparte o nobre Senador 
Jutahy Magalhães. · · 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ruy Bacelar, agra
deço a oportunidade, porque V. EX', em resposta ao aparte 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, praticamente já deu 
as razões deste meu novo aparte. Acredito- que a idéia, o 
propósito, é de se criar condições, como já disse anterior
mente~ de se fazer face ao défiCit :Público existente, para liberar 
os recursos necessários para urria política desenvolvimentista, 
visando a fazer a distribuição da renda nacional. 

Essa viSão existe da parte do Presidente Itamar Franco. 
Mas não podemos imaginar qt.i.e vamos solucionar essa questão 
emergencial, se não dermos condições ao Governo para gover
nar. Hoje, li um artigo que mostra que a evasão fiscal, no 
Brasil, representa duas vezes o PIB do Chile. 0- Chile não 
é um país qualquer; está com suã economia praticamente 
saneada. Quando falamos em.aumento de receita, temos-que 
ver - o Senador Cid Sabóia de CarValho tem toda:- razão 
- que o Sr. João Santana liquidou com a Admiriistração
Pllblica Federal; o serviço público foi liquidado por aquela 
tal reforma administrãtiva do Sr. João Santana. Veja V. E~, 
houve um concurso p-ara Fiscal, 4 mil foram aprovados, mas 
a Receita Federal não chama esse pessoal. O Ministro Cavã.Uo, 
da Argentina, disse-que tainbém conseguiu aumentar a receita 
daquele país colocando mais gente para fiscalizai-;"houve retor
no imediato de recursos que entraram para os cofres argen
tinos. Nós não podemos pensar apenas no combate à evasão 
fiscal, porque os resultados vão demorM" um pouco. A evasão 

fiscal está. hoje na ordem de 21 bilhões de dólares. É um 
problema nacional que temos que resolvei. Então, por que 
não cobramos o dinheiro dos Estados? A dívida dos Estados 
para com a União é de 57 bilhões de dólares. Mas nós mesmos, 
aqui, resolvemos dilatar esse prazo para pagamento pelos Es
tados; até hoje, só um Estado assinou aquele acordo; estamos 
completando um an-o- de vigência do acordo sem os Estados 
terem-no assinado.__ Estão devendo 57 bilhões de dólares. De
vem também à Caixa Econômica Federal, à Previdência. Tam-

. bém não adianta dizer que não vamos aumentar nenhum im
posto, mas vamos cobrar dos Estados. Assim também não 
vai funcionar. Temos que exa-minar, olhando bem, lendo com 
toda a atenção a proposta que está sendo feita, cjue n.ão está 
fechada a entendimentos, pelo contráriO, está aberta a todos 
os entendimentos_ que o Congresso desejar fazer; mas não 
pode haver esse princípio de dizer que se houver aumento, 
não paga. É preciso ver que existe aumento de um lado, 
diminuição de outro, e vamos ver se há uma compensação 
que não atinjã ranfo a classe média, a classe assalariada e 
que o setor produtivo também não seja sacrificado. Mas preci
samos aumentar o-universo de contribuintes, para não ficarem 
só os .as~alariados pagando imposto~ Temos que fazer com 
que muitos empresários p-assem a pagar imposto. Temos que 
fazer com que essa lei que permitiu ·que as -empresas não
estejam pagando imposto - não me lembro agora qual é 
o número-, mas houve uma lei que permitiu que se ftzessem 
reav-aliações anuais e que fossem os impostos cobrados e des
contados com um longo prazo: Então, pratiCamente esSas em
presas nãO estão mais pagando imposto; os bancos pratica
mente não pagam imposto. Esses gritani mUito porque Dão-· 
querem pagar, mas nóS temos que fazer com que eles paguem. 
Ora, vamos sentar, vamos examinar, vamos debater, para 
chegarmos a uma soluçã-o, porque essa solução precisa ser 
encontrada, não pode ficar para a revis-aõ-'CdnStitucíonal. Não 
sei se poderemos esperar pela revisão constitucional com o 
sucateamento de todas as nossas_ instituiçõe~. Se ficarmos mais 
um ano sem recursos, não sei aonde nós vamos parar. A 
hora é de agir, não com a velocidade da luz como disse o 
Presidente, mas com a velocidade do som. Se ficarmos aqui 
nesse marasmo não chegaremos a canro nenhum. 

· Q.SR. RUY BACELAR- Agradeço, mais uma vez, o 
aparte de V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães. Concordo em 
parte com o seu aparte, sobretudo quando alega que é neces
sário fazer com quê aqueles que podem mais paguem mais 
e aqueles que podem menos paguem menos, ou seja, uma 
melhor distribuição da carga tributária de acordo com a rique
za ·dos contribuintes_. 

Entretanto, a proposta enviada e noticiada pelos jornais 
fala que o aumento- da arrecadação, com esse ajuste fiscal, 
é da ordem de 15 bilhões de dólares; quase 30% do que 
é arrecadado hoje pelo_Govemo Federal, se não estou enga
nado. O meu receio é que esse ·aumento tributário recaia 
novamente sobre aqueles que menos podem, que são justa
mente os consumidores de baixa renda do País. Mas quero 
crer que com a análise profunda que nós Parlamentares have
remos de fazer, põdetemos chegar a um denominador comum 
que resolva o problema de caixa do Governo Federal, sem 
que prejudique ou crie um clima maior de desesperança para 
a grande maioria do povo brasileiro, os pequenos consumi-
dores, os miseráveis-.. . - - -

O Sr. Almlr Gllllrlel- Permite-me V. Ex• um aparte? 
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O SR. RUY BACELAR- Ouço o aparte do nobre Sena-
dor Almir Gabriel. · ·· · 

O Sr. Almir Ga~riel- Senador Ruy Bacelar, eu estava 
b"':Sta~te atento ao dtscurso· de V. Ex\ no meu gabinete, e 
o mfcto _dele me deu a impressão de que V. E~ caminhava 
no ~ent~do de apelar para as classes políticas e lideranças 
naCI_onats na busca ~e uma espécie de projeto nacional: um 
pr?Jeto p~ra o_ Br~sd de agora e c Brasil de alguns anos mais 
adiante. Ftquet feliZ com o anÇamento que V. Ex~ vinha dando 
ao seu pronunciamento. Apenas me permitiria colocar alguns 
aspect?s que. me parec:m importantes_: Em primeiro lugar, 
gostana de dtzer que é mteressánttr a história brasileira. Em 
t~rmos de ConstituiÇão, fazemos mais reformas do __ que em 
ctma de outras leis. E só comparar com o que acontece com 
a CLT, que foi promulgada na década de 40 e até hoje é 
a mesma CLT, com pequeníssimas modificações: Nesse mes
mo_ período, tivemos várias constituições. No Brasil, é mais 
fáctl reformar e fazer uma nova CohStittiiÇã"O -do que alterar 
a Consoli?ação das Leis do Trabalho. O segundo ponto que 
eu gostana de colocar refere-se à carga tributária" brasileira 
que é das menores do mundo. Discordo de V. Ex~; os dado~ 
de que diponho são bem claros __ a respeito· disso. A Suécia 
chega a níveis de_65% de carga tributária bruta· alguns países 
d~ Eur~pa ficam no intervalo q~e vai de 35% a'55% da carga 
tnbutária bruta; os Estados Umdos ficam em 33%· o Brasil 
fica em 25% = Eu diria que se nós seguirmos, mais du merios, 
a metodologta da Organização Mundial de Saúde nós vamos 
verificar que os países superdesenvolvidos como' Alema~ha 
Japão, Estados Unidos, estão numa faixa 'acima de 30%· o; 
países desenv?lvidos estão ainda na faixa de 30%; e paÍses 
em desenvolVImento, na categoria do Brasil estão com uma 
_carg~ superior a 25%. Mesmo comparand~ com os países 
d<: mvel asseJ?-elhado ao do Brasil, a nossa carga tributária 
nao pode ser tmputada como grande. Nos últimos vinte anos, 
era _?e _25%; hoje, a carga tributária bruta é apenas de 21%. 
A hqutda, que era de 19%, hoje é de 10,5% -· af estão 
~xcluídos os recursos destinados ao pagamento das dívidas 
m~erna e ~e~tema _e, também, os recursos para o pagam"ento 
de beneftctos. O que sobra para o Governo administrar é 
algo em torno de 10,5% destinados à educação, saúde, segu
rança, enfim, a todas as atividades. É evidente Que es.se é 
um valor absolutamente ridículo em relação ao nosso Produto 
Interno Bruto de 450 bilhões de dólares. Essa sobra de 10% 
Uquidos não dá a goverrio algum a condição de manter as 
~tra~ de manei~ adequada, elaborar programas de educa
çao, cnar novas htdrelétricas, manter um sistema de saúde 
eficiente e unia previdência capaz de responder, de forma 
~zoáv~l, aos _desejos e ~ec~s~idade_s dos previdenciários; seria 
tmpossiVel, amda que tivéssemos uma burocracia perfeita e 
não h~uvesse os des~~s tão recentem~nte, ~om_pro_~~dos pela 
CPI do Senhor PC Fanas. Ao lado de tudo isso, V. E-x~ i-esSal
tou bem a questão d~ sonegação brasileira, que não é recente; 
ocorr~ de~de a épo_C:3 ~a Inconfidência Mineira. A quantidade 
de mménos que safa por descaminhos foi uma das causas 
inclu_~~e, da luta ~a c;o_roa contra o BraSil, que se formav~ 
à época. A nossa htstóna de sonegação é_secular, ago-ra agrava
da. Nesse aspecto, gostaria de trazer à baila um ponto referido 
~lo Sen~dor Jutahy Magalhães: ?S bancos pagam pouco im· 
posto. Dtsse V. E_x~ que vários empreS'áiioS e grandes poten
tados não pagam tmposto. Na verdade, eles não pagam, mas 
cobram. Tod~ imposto é embutido no preço dos serviços ou 
?as m_ercadonas que eles vendem. Então, eles se apropriam, 
mdevxdamente, desse recurso tomado da população. O capita· 

li~~~ ~r-~si_l~~ro tem sido construído~ em grande parte, pela 
a_propnação mdébita desse imposto_. Além disso, os emprés
timos do Governo, as subvenções, as isenções, os subsídios 
os in_ce~tivos, enfim, toda essa parafernália fez com que ~ 
Brasil hvesse um crescimento económico- bastante grande. 
E _v. Ex•, no ~eu discurso, disse que o Brasil tem uma situação 
mtserável. Stm, o Brasil que sentimos como políticos, dos 
120 milhões de brasileiros. Os _outrOS 30 milhões vivem bem, 
regaladamente. Nossos aviões que vão para a Europa e para 
os Estados Unidos estão sempre abarrotados de passageiros 
br~ileiros. São _30 milhões de famüias que podem ir·à Europa, 
Onente, A~énca do Norte e pelo mundo afora .. Em função 
do pronunciamento de V. Ex!', valeria à pena tomarmos em 
conta que essa reforma ora proposta pode ser bem o momento 
de vermos como distribuir melhor a carga tributária. Não 
a defendo, porque não a conheço suficientemerite. Lembro~ 
m~ de que, mais de um ano- atrás, eu propunha que se criasse 

·O Imposto sobre transações financeiras e que isso-serVisse· 
de fundo para resgate das dívidas existentes hoje no Brasil: 
das es_tatais para com os Estados, -dos Estados para com as 
estatais, do Governo Federal para com os Estados e Municí~ 
pios, ~os MunicípiOs' para tOin o Governo Federal, e assim 
por diante. Isso porque é uma dívida que ultrapassa o mon
tante de 100 bilhões de dólares. Atualmente só as dívidas 
da União representam cerca de 8,9 % do Pffi, o que já é 
uma soma brutal. Enquanto não cuidarmos da questão da 
dívida interna, não sairemos absolutamente para um novo 
projeto de Brasil. Isso é fundamental.. A metodologia seria 
uma opção política; ou a faríamos mediante uma reforma 
bastante P~<:'funda no sistema tributário, oo através disto que 
me parecena ~astante simples: arrecadar algo em tomo de 
10 a 12 bilhões de dólares através das operações sobre cheques. 
Para isso, não seria necessária uma reforma constitucional 

.amortizariam as díVidas. Pelo que nós conhecemos, a maioria 
dos Estados fez obras de saneamento, de habitação, de eletrifi
cação rural. A maioria desses empréstimos foram tOmados 
para a efetivação dessas obras. Pode até ter havido desvios 
mas na maioria dos casos o trabalho concretizou-se e a própri; 
população_ se beneficiou. A situaçãO -da Previdência Social 
é dramáticã. Apenas 3% das empresas são responsáveis por 
83% da a?"ecadação, o que significa:ürria bt:Utal concentração 
da base tnbutária. Por isso iriesmo, a questão do cheque seria 
para mim siritpática,-na medida em que cobra também um 
Imposto das pessoas que estão fora do sistema forrilal da eco
nomia. Não os vejo como pessoas delinqüentes, mas que, 
necessitan.do __ ~obreviver, vã~ tornar camelôs ou outro tipo 
de profissmnaxs, vão fazer biscates para sobreviyer, em vez 
de assaltar. ~credito que a economia informal do Brasil, hoje, 
deve estar sttuada em tomo de 200 _ _bilhões de .dólares. Se 
esse montante pudesse ser incorporado ao mercado formal 
e ao sistema formal de arrecadação, seguramente o Brasil 
conse~iria aliviar essa prirrieira fase. Assim, poderíamos fazer 
o projeto que_ certamente é o de V. Ex~: o de um país demo..: 
crático e justo socialmente. _ _ _ 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço o substancioso apar
te de V. ~X", S_enador Almir Gabriel. Se V. Ex~ tiver tempo 
para ouvtr o fmal do meu discurso, verá que ele pugnará 
por u~a proposta nacional mais abrangente, para que se tente 
soluciOnar os graves problemas do País. 

Concordo com V. Exa qUando diz que no Brasil é muito 
mais fácil emendar a ConstituiÇão- do que emendar determi
nadas leis, a exemplo da CLT -- Consolidação das Leis do 
Trabalho-, que é da década de 40. Concordo também quan-
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do alega que a arrecadaÇão brasileira está muito aquém da 
de outros países desenvolvidos. V. Ex' citou a Suécia. Eu 
mencionei que lá a arrecadação era da ordem_ de 5_0% e V. 
Ex•, coní um dado mais preciso, disse que era de 60%, e 
qUe nos Estados Unidos, da ordem de 30%; citou .também 
alguns países da Europa e outros da América Latina, similares 
ao Brasil, com arrecadação maior do que a nossa em_ relação 
ao Produto Interno Bruto. 

No meu entender, isso não significa que -a-carga tributária 
seja inferior à deles. Se V. Ex• levar em consideração que 
100% dessa arrecadação é sonegada, terá de multiplicar por 
dois. Então, em vez de arrecadarmos 25%, acredito que pode
ríamos arrecadar muito mais, se não houvesse tamanha sone
gação. 

O Sr. Almir Gabriel- O dado em que me baseio, que 
é de um período bastante longo, toma em conta o que existe 
de total de impostos, contribuições, enfim, a totalidade e o 
que resulta concretamente arrecadado. Então, iDVersam:en.te, 
V. E~ pode raciocinar com isso. - - - - -

O SR. RUY BACELAR - Concordo quando V. Ex• diz 
que a carga tributária está muito aquém da de outros países. 
Mas se V. Exa levar em consideração que, para cada cruzeiro 
arrecadado, um é sOnegado, isso sígriifiCa-que há uma evasão 
de 100%. ~ ~ 

O Sr. Almir Gabriel -Mas essa é a situação atual, não 
o era há 20 anos .. ·- · ·· 

O SR. RUY BACELAR - Então, a carga tributária do 
Brasil é da ordem de 50%, Sr. Senador. Permita-me discOrdar 
do pensamento de V. Ex• 

Eni ·relação à arrecadação, concordo plenamente com 
V. EX~'. Se o nobre Senador aumenta ainda os tributos, a 
·carga tributária, não tenho dúvida de que, provisoriamente, 
o Brasil vaTter um autnerito de caixa. Porém, inrediatamente, 
como se tem verificado em todas as_ reformas, em todos os 
ajustes fiscais -íDiplantados no Brasil, V. Ex•. vai observar 
uma queda na arrecadaç~o. Isso porque aqueles que pagam 
-são poucos os que ainda pagam -irão se mirar nos iri.teli
gentes ou nos sabidos que não pagam impostos. 

O que eu proponho, imagino, idealizo é que, ao invés 
de se aumentar a carga tributária do Brasil se dimiimã,j)3ra 
que essa economia informal, da ordem de· 200 bilhões de 
dólares, que V. Ex~. cita Coin ·muita proprH:dade, possa vir 
para a formalidade e, com isso, possa cada contribuinte ser 
fiscal de seu vizinho, de seu concorrente, no sentido de que 
a arrecadação de fato se efetiVe. Mas para tanto, não tenho 
dúvida, é preciso, acima de tudo e sobretudo, que esses recur
sos arrecadados sejam transparentemente bem aplicados e 
que o Dirigente Maior do País seja Urti exemplo de dignidade 
e seriedade, para que o contribuinte qUe tira o imposto para 
pagar saiba, por antecipação, que esse dinheiro será aplicado 
em mais Educação, em mais Saúde, em mais transporte de 
massa, em mais lazer, cm mais moradia para o gáu_dio do 

·povo brasileiro. -

O Sr- Almir Gabriel - V. EX' me dá a generosidade 
de mais um aparte? 

O SR. RUY BACELAR- Ouço com prazer V. EX' 
O Sr. Almir Gã.brlel_- Há fatos_interessantes na arreca

dação brasileira. Imposto de Renda Pessoa Física, ou se man
tém ou cresCe; Irripósto de Renda Pessoa jurídica decresce 
o':l se mantéin estável. Ifi, Senador Ruy Bacelar, que é o 

Imposto sobre Produtos Industrializados, neste País, caiu ao 
longo dos últimos 10 ou 15 anos. Se sabemos que _o_ crescimento 
do Brasil se deveu fundamentalmente à base industrial, o 
IPI decrescer é um absurdo; no entanto, isso ocorreu~ Todavia, 
quem paga imposto? O assalariado, porque lhe é descontado 
direto. Há um fato recente, mas bem recente. Com toda reces-
são e com todo desastre que foi a administração da Previdência 
Social com o Sr. Antônio Rogério Magri, a arrecadação_ do 
sistema Previdência se manteve maiS ou menos· estável; com 
a admínistração_do D~putado Reinhold Stephanes, ela aumen
tou substanciosamente, porque é diretamente arrecadado da 
folha do trabalhador. Apesar de se saber que há uma sone
gação- importante no campo da Previdência - apesar disso 

_ ""7"":""afuga é um pouco menor em relação à dos outros impostos. 
Quero refo"rçar que, na verdade, a elite empresarial brasileira, 
sobretudo a que comanda os oligopólios brasileiros, está farta 
de vi ver à custa de se apropriar indevidamente do_ imposto 

-que recolhe .da população como um todo. Logo, a melhor 
forma que qualquer Governo pode ter no sentido de melhorar 
a sua arrecadação é tentar pegar dfretaniente do consumidói 
que, etn última análise, é quem paga. Não conheço nenhum 
empresário que pague imposto; quem paga é o 0011.-sUmidor. 
Na prática, se for possível arrecadar, através das transações 
bancárias, atra':'és do consumo de combustível, cigarr~s, bebi
das e outras áreas, em que esse controle pos~a ser melhor 
exercido, dispensar o IPI, entendo que seja mais adequado. 

·Quanto ão IPI, está demonsti"ãdo,- o empresário coloca-o no 
preço e não o transfere para a receita. No meu entender, 
vale a pena termos em conta_que o Brasil deva chegar nova
mente a algo em torrio de 18 ou 19% de seu Produto Interno 
envolver. E necessário fazer isso, sobretudo, com o objetivo 
de fazer com que o pagamento da dívida mobiliária interna 
possa ser feito, e, neste momento, o Governo deixe de tomar 
dinheiro junto aos bancos, dinheiro que, no fundo, é dos 
poupadores nacionaiS. V. Ex~ deve ter ouvido ontem quando 
perguntei, de_ propósito, ao futuro Presidente do Banco Cen
tral quanto é a poupança interna do Brasil hoje. A poupança 
interna hoje é, novamente, cem bilhões de dólares, quer dizer, 
vinte bilhões d~ dólares mais do que em 1990. Este País é 
tão fantástico que, depois de todos os solavancos económicos 
do Governo Collor, é capaz de ter uma poupança de cem 
bilhões de dólares. Podemos até dizer que, com essa pou
panÇa, empréstimo externo não chega a ser importante; o 
importante é que o Governo seja capaz de pagar essa dívida 
mobiliária interna e ilão tome dinheiro emprestado. Com isSo, 
o banco será obrigado a emprestar esses oitenta bilhões de 
dólares da poupança nacional ao empresário que é empreen
dedor realmente e não ao especulador, ao pequeno e ao médio 
produtor, â microempresa. Aí, com certeza absoluta, o juro 
cairá. 

__ O SR. RUY BACELAR- Concordo, emparte, com 
V. Ex~. Senador Almir Gabriel, sobretudo quando defende 
que a carga tribu~ária recaia prinCipalmente - é natural -
so~re aqueles qUe~ como V. EX' disse, pouco imposto têm 
pãgO fiO País, qUe-sáõ os empresárioS brasileiros que Cresceram 
graças a subsídiO~ e benesses dos Governos. 

_Qu,anto à taXação dos produtos - se na ponta, como 
V. Ex~ defende·.· ou na fonte, como defendem outros -é 
u·*'--assui"lt0-inu1~9- COmplexo. O meu receio c é qUe qualquer 
elevação venha a recair, como é natural, neste País, sobre 
o ·consumidor, sobre aqueles que menos-podem. 

_ Contudo, Sr. Presidente, já com a garantia· de que o 
Senador Almir Gabriel vai ouvk parte;· ou o final do meu 
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pronunciamento, quero dizer a V. E)C'10 que me solidarizo com 
o Senhor Presidente da República pelo seu esforço de com~ 
bater a crise social. Apóiõ as-Oic!didas por Sua Excelência 
anunciadas, exceto o programa relativo aos sUbsídios da cesta 
básica de alimentos, embora reconheça o espírito humanitário 
de que se reveste. A minha discordância do programa funda
menta-se na sua natureza. A meu ver, tão somente paliativa~ 
excessivamente assistencialista:, ínterlocada do caminho de 
uma proposta mais corajOs-a e eficaz. 

Trata-se, na verdade, de uma medida que combate apenas 
os efeitos da recessão nas suas causas. Discordo da medida, 
sobretudo porque ela irá fomentã.r" a 'mendicância e ã-"irido
lência do país. Na verdade, a proposta bumillia o trabalhador 
que, nos termos dos princ-ípios fundamentais, expressos no 
Título I da Constituição Federal, não pode deixar de ter reco
nhecida a sua dignidade de pessoa humana, sob pena de não 
viver cOino cidadão da República Federativa do Brasil, cujos 
objetiVos, entte outros, são, cOitforrile o·art. 39 de UoSsã Lei 
Maior, construir uma sociedade livre, justa e solidária, _erra
dicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades 
sociais. - - -- - --- -- ------

Dessa forma, havemos de encontrar a solução para o 
problema da fome no B_rasíl, oferecendo trabalho aos margina
lizados e desempregados, a fim de que eles póssam ganhar 
dignamente o sustento próprio- e o de suas fammas·, o que 

·lhes é assegurado, aliás, pelo art. 69 da Constituição, que 
arrola o trabalho como um direito social. 

Isso posto, reafirmO, Srs. Senadores, que, em vez de, 
simplesmente, distribuirmos alimentos à população carente, 
devemos oferecer-lhe empregos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para debelar a crise brasi
leira, outra medida se faz também necessária: o combate cora
joso à soQegação dos impostos, ao desperdício e ao Superfatu.:. 
ramento das obras públicas, atividade que, tenho a certeza, 
merecerá elevada prioridade do novo Governo. 

O Presidente Itamar Franco que, em suas atitudes à frente 
do Governo, tem demonstrado agir com honestidade, com 
propóSitOS transparentes- e ci:>Iri absoluta seriedade no trato 
dos recursos públicos, apresenta, sem dúvida, as qualidades 
morais para comandar um programa que tenha por objetivo 
a erradicação desses males da administração pública brasileira. 

Especificamente no- que· conce-rne ao \!dihbate ao superfa
turamento das obras públicas, desejo reitetar, veementemen
te, sugestão- que apresentei ao Governo do Doutor Itamar. 
em pronunciamento que realizei- nesta Casa, no dia 21 de 
outubro próximo passado .. 

Na ocasião, após alinhar uma série de artifícios utilizados 
pelas empreiteiras para fraudar as concorrências públicas, pro
pus a' determinação pelo Governo Federal de uma criteriosa 
reavaliação das obras públicas contratadas no período do Go
verno Collor, para uma revisão de prioridades e para uma 
análise dos preços, sabidamente superfaturados, com o salutar 
objetivo de rediscutir Os respectivos valores, trazendo-os à 
realidade económica do mercado. 

Se, de fato, o Dr. Itamar Franco tem o propósito maior 
de dotar o Brasil de um Governo fundado em princípios éticOs~ 
não poderá deixar de sustar todas as contratações espúrias 
realizadas no Go_vernó Collor, repito, porq"ue o povo brasi
leiro, que foi às ruas exigir a moralização da administração 
pública e o afastamento do patrocinador de tantos atas de 
corrupção, não irá permitir que fiquem iritpliiteS tódos os res
ponsáveis pelos crimes praticados contra o património público. 
Desta maneira, Sr. Presidente. Srs. Senadores, volto a insistir 

colo veemência, até já carisativ·a, na -neCessidade de que o 
Senhor Presidente da República em exercício mande sustar 
todas as contratações de obras públicas realizadas de maneira 
espúria durante o Governo Collor, para que seja processada 
a reãvã.llação de seus valores, trazendo-os a níveis adequados 
e justos, seja amigavelmente, com a assinatura de aditivos 
cóiltt3tuais, seja através do Poder Judiciário, mediante a inter
venção do Ministério Público Federal ou da Advocacia Geral 
da União, conforme dispõem as leis processuais. 

Em síntese, o sentido maior do que estou propondo ao 
Governo Itamar Franco é que Sua Excelência não permita 
o indulto aos·atos- de corrupção praticados pelo Governo Co
llor de Mello, que se empenhe na identificação dos culpados 
e que os puna.exemplarmente, a fim de que não se aprofunde 
o clima de deScrédito que impera entre os brasileiros, já tão 
abatidos pelos graves problemas que nos atingem: a recessão 
económica, a inflação, a violência, -a fOme, as doenças; o 
desemprego e tantas outras desgraças. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para concluir, desejo enfa
tizar que, no curto prazo, até que o Governo Itamar Franco 
possa mobilizar a sociedade brasileira para enfrentar com rea
lismo a grave crise ecõnôniiCa e -social que está consumindo 
a Nação, não há outra alternativa senão socorrer os desempre
gados brasileiros de forma emergenciai, -oferecendo-lhes tra
balho, ainda que em mutirões. Essa alternativa é, por certo, 
mais vantajosa: ao País do que a doação- pura e simples de 
uma parte da cesta básica de alimentos aos milhões de brasi
leiros famintos, gesto que transformará as pessoas, excluídas 
do mercado de trabalho~ em mendigos do Estado. 

O Sr. Aimir Gabriel- V. Er- nle concede um aparte, 
nobre Senador? 

. Ó-SR. RUY BACELAR- Concedo o aparte a V. EX. 

O Sr. Almir GabriCI- Em poucas palavras, quero dizer 
que eStou inteiramente de acordo com V. Er- no que se refere 
à questão de gerar emprego e renda e plenamente de acordo 
em que se suspendam as licitações e que elas sejam revisadas. 
Parabéns pelo seu discurso. 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço o aparte de V. Ex', 
Senador Almir Gabriel, e quero crer que esse seu apoio seja 
comungado pela grande maioria dos Srs. Senadores que aqui 
estão e que desejam que este Brasil seja transfonnãdo, passa
do a limpo - como diz um importante homem de televisão. 
Espei'o que a ética comece a iri:iper~lr-em tOdos os atos públicos 
deste_l'aís. · 

Julgo que, para afastar do Brasil a ameaça da convulsão 
sociãl, não basta dar ao povo brasileiro apenas uma porção 
de alimentos. É preciso-, isso siin,-oferecer trabalho a todos, 
direito indispensável à conquista dos demais direitos, seja 
de ser humano, seja de cidadão. Neste aspecto, manifesto 
inteira concordância com o que escreveu a socióloga Rosalba 
de Almeida Moledo, no O Estado de São h.ulo, em artigo 
intitulado ''Alimentação, princípio da cidadania", publicado 
eni 19 de outubro passado. 

Eis suas considerações: 

"É indispensável e primordial( ... ) que se venha 
a conquistar a devida dimensão pública e política da 
questão alimentar, resgatando as relações do Estado 
com a Nação no seu mais legítimo e inalienável direito, 
qual seja o de uma alimentação digna, saudável, sufi
àente e equilibrada. 
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''j; necessário( ... ) que se esclareça qu~e a marginaR 
lização alimentar, nas dimensões atuais; em muito se 
distancia do mero atendimento da assistência social 
a ser cumprido por programas compensãtótio~ de suple
mentação alimentar. Trata-se, ria realidade,_ de um de
safio muito maior: a segurança alimentar - conceito 
amplo que abrange a conquista das gar~nti~s_ do indiví
duo contra a fome - deve hoje ser entendida como 
condição básica para a retomada do crescimento econô
mico e do desenvolvimento social. 

"A responsabilidade cabe a todos os_ segmentos 
sociais: políticos, trabalhadores, enfim, cidadãos. Ao_ 
Estado cabe, sem dúvida, a parcela maior, através da 
elaboração e execução Q.e políticas macroeconômicias 
de combate à recessão, geração cte empregos e de me
lhoria na distribuição da renda"._ 

Do Governo Itamar Franco, a Nação esp_era a elaboração 
e a execução dessas políticas. 

Era o que tinha- a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, o Sr. Epitá
cio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Ronaldo Aragão. 

Durante o discurso· do Sr. Ruy Bacelar, o Sr. R o
na/do Aragtio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir CampelQ. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (:PMDB ....:.cE, 
Pronuncia o seguinte discursq. Sem reVistt,o __ 9_o orador~)-~ 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo traçar aqui algumas 
linhas que me p_arecem importantes neste momento .. -~-

Ontem, a ComissãO ESpectai, que process.a o Presidente 
Fernando Collor de Mello, finalmente cruzou as informações 
telefónicas atinentes 3o emprésário PaUlO -Césai Farias. e ao 
Presidente da República. Vimos então que·,- nuni período de 
dois a~os, mais de seiscentas ligações telefónicas foram troca

r.das pelo Presidente e pelo empresário. Entretanfõ, muitos 
dizem que nada comprova que essas ligações tenham sido 
do Presidente para o empresário e do empresário para o Presi
dente. Por isso, estou aqui na tribuna do Senado Federal. 

Notem V. EX's que os telefones que foram investigados 
encontram-se no gabinete da Presidência da RepúbliCa. Os 
demais são de linhas adquiridas pela pessoa nátural do Senhor 
Fernando Collor de Mello, telefones de sua residência e outros 
aparellios oficiais que estão instalados também em sua residên
CÚL 

Assim, do gabinete da Presidência da J~.epública e da 
residência oficial partiram quase quinhentas ligações ent ~usca 
dos telefones pessoais do Sr. Paulo César Farias ou de alguma 
de suas empresas, estejam elas em qualquer Estado onde 
porventura existam. 

Ontem, vi na televisão o desmentido do Presidente da 
República e a informaÇão de que aqueles telefories efam u~ili
zados por políticos que iam a seu gabinete. Dentro da mesrila 
linha de argumentação, havemos de convir que políticos tam
bém iam à Casa da Dinda e, de lá, faZiam ligações para Paulo 
César Farias ou para suas empresas. - - - ·- ---· 

Mas há de se perguntar: e para quais políticos o Sr. Paulo 
César Farias telefonava, visando encontrá-los na Casa da Din
da ou no gabinete da Presidência da Replíblica? É evidente 
que esse desmentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores? vem 

agrãvar Um quadro que não teria grande importância não 
fora a força da inverdade. O Presidente da República decla
rou, diante da Nação brasileira, pelos meios de telecomu
nicações, que, há dois anos, não mantinha contato ·com o 
$i~ Paulo _Ç~sar Farias. Se houvesse dito que-nlantinhã conta
tos com 'Paulo César Farias, que falavam sobre xadrez. caya
los, criação de pássaros, literatura, ou s.obre qualquer assunto, 
~gué~ iria ~nvestigar ~ porque O Presidente tinha e tem o 
~irC:ito de· telefonar para quem quiser. A importância desse 
documentário está exatamente na nega~iva do Presidente 
quando disse que não f~lava com Paulo César Fa_~i~; no c~_ntãn.:. 
to, com 6091igações telefônicas,- é _provável que tenha falado. 

O argumentO de que o gabinete do Presidente da Repú
blica tivesse diariamente pessoas que lá fossem buscando tele
fonar para as empresas do Sr~ Paulo César Farias, se não 
parece- infantil, é~ pelo menos, romântico._ 

O fato é qUe, mais uma vez, o Presideilte da República 
demonstra uma notável insensibilidade quando desconfia da 
fiiteligência co~etiva_da Nação e visa obter credibili~a~e_para 
a_~Stia afinilã.tiva: uAs ligações existem, mas não era eu quem 
est3va ligandO ou quem atendia ao telefone". 

-- ·Se duvidar, no leito conjugal do Presidente, deve haver 
uni-telefone ao lado. Havemos de convir que alguém freqüen
tava O" seu leito conjugal? a sua alc~:wa,_para telefonar para 
Paulo César Farias. 

ESsas constatações são absolutamente chocantes num mb
mento de muita dificuldade para o País. 

_ Há poucos minutos, usava a tijJ>una desta Casa -o nobre 
Senador Ruy Bacelar, que fez a descrição notável do quadro 
da crise, âas compli_cações e das 3;spirações governamentais; 
um quadro patológico e a busca de um ~uadro terapêutico 
pa-ra -a Nação brasileira. _ _ ' _ 

Estamos discutifldo tudo isso, Srs. Senadores, com o Pre
sideríte Collor erguendo desmentidos infantis, numa hora em 
que o Nordeste a~ravessa o problelna da seca; numa f!ora 
em: Que toda a _região_ nordestina outra vez é massacrada pelas 
cop:diçóes climáticas, sem que, ao longo dos séculos, nunca 
tenh~mo_s encontrado a solução adequada, fosse a açudagem, 
a irrigação, o eriviO de recursos, os_ Can_tinhões pipas; fosse 
o que fosse, a verdade é que nunca se encontro!-! a solução 
adequada e. pernfaÍleni:e Jiara aqueta-re_gião. 

Temos o Banco do Nordeste, temos a Sudc;me, temos 
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, mas 
somos obrigados. a concluir que algo fracassoti notavelmente 
ao longo da República, ou antes já fracassara no Império, 
porque aS soluções não se perpetraram, não se perpetuaram, 
não se consumaram naquela região. 

Quadro de do~ e de desespero com o abalo de cada muni
dpio~ com o abalo de todos os munícipes, COm aquelas condi
ções sociais que se:·amesquinham cada vez mais nesse quadro 
tão bem narrado pelo orador que me antecedeu. 

Não é hora para mentira; é hora para a reconstrução 
nacional urgente, nada de mentir à Nação. Pelo meu gosto, 
tudo estaria sendÇ)_divulgado, não ficaria um documento desta 
CPI, aliás, de toQa e qualquer CPI ainda em funcionamento 
sem a devida divpl,gação; não ficaria nenhum documento na 
Cpmissão Especial sem divulgação, inclusive para demonstrar 
que o· Presidente da República é um homem de gastos come
didos, mas que~ no entanto, ostenta urna riqueza extraor- · 
dinária, numa vid.a faustosa, nUma vida cheia de grandio· 
sidades e de acontecimentos tão marcantes, com muitas teme
ridades e crimes sensackfnais. 

Srs. Senadores, o quadro nacional é de puro desespero. 
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TenlõS:-na-Presidência da Repúblic-a~- um ciOaaao quê 
ainda não é o Presidente, um cidadão honrado, cidadão de 

. bem, cíue conhecemos muito bem no Senado e em quem dep-9-
sitamos a nossa confiança, mas que, inStitucionalinente, ainda 
está comedido, porque é um Vice-Presidente nO exercício 
da Presidência da República. E isso faz grande diferença neste 
momento. _____ _ 

A Nação não quer prolelar o julgamento do Presidente 
Collor, a Nação quer pressa, quer o entendimento perfeito 
de tudo que tenha acontecido. E é evidente que essas mahifes

. tações, quando calcadas em inverdades, apenas complicam 
o quadro emociorial da Nação e cria também um clima de 
'desafio, se não digo à inteligénci3 do brasileiro, pelo J?lenos 
aos seus costumes, à sua moral, à ética nacional, que se ofende 
diante de afirmativas que primam pela imperícia e também 
pelo cinismo das declarações que são levadas ao público sem 
o menor cuidado. 

Não vou me alongar, Sr. Presidente. Pretendia fazer uma 
análise mais- profurida, mas é evidente que a tarde de hoje 
foi tOda tomada pelo brilhante pronunciamento -sobre o qua
dro sócio-económico do País feíto pelo Senador Ruy Bacelar, 
com os apartes a ele oferecidos, nem comportaria aqui uma 
repetição natural de algumas afirmativas e de alguns enfoques. 

Mas reservo-me, neste momento, apenas para protestar 
contra a temeridade do Presidente da República: mentir e 
mentir, num momento como este, é re-almente desaftante. 

O que a Nação espera é menoS -traumatiSniO. O -que :á 
Nação espera é uma SOlução constitucional para que as ii.t.stitui~ 
ções restem intocadas após todo esse drama. É revoltante 
vermos -o desvio de milhões de dólares da Petrobrás~ dos 
fundos de pensão, dinheiro que matariã -a- sede de toda a 
população de urna região enorme deste País. É dinheiro que 
redimiria economiCaniente a região CentrO-Oeste, a região 
Norte, que supririã-a questão energéticá do País e que ·propi
ciaria a ·abertura de escolas e manteria tainbém as universi
dades. Ab, se o dinheiro de PC Farias é de Pedro Paulo 
Leoní Ramos, neste momento, estiVesSe -escriti.iràdõ no- livro 
caixa das universidades brasileiras! ... Não estaríamos viverido 
esse drama de miséria-, de desmantelamento e de destruição 
do ensino no País, notadamente do ensino superior, ainda 
mais destruído do que o ensino básico. Falo, neste momento 
em que me revolta o conhecimento de dados __ sobre a_c;ompra 
de ações da Sade, compra de debêntures, má aplicação e 
desvios de verbas, sem que saibamos o_ que há em contas 
no exterior. Ao passo· em que a escola primária está cada 
vez mais cara e _o número de crianças fora das escolas é cada 
vez maior; no mesmo momento em que· a escola pública_ é 
cada vez pior, cada vez menos aparelhada. É nessa hora que 
podemos contemplar a opulência dos_ que delinqüiram e ainda 
se acham impunes, com raras e raras exceções. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senado.res, o meu protesto, 
que começa diante de mais uma mentiia" p~laciana, diante 
de mais uma afim'lativa vã e cínica qUe procura confundir 
a opinião pública brasileira num momento em que, com o
máximo de responsabilida-de e com perfeita observânciã das 
leis processuais, 6 Senado prepara-se para j\llgar o Presidente 
da República, que, no exercício do seuca.igQ, delinqüiu contra 
o povo que o elegeu. _ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. President~. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAOORES: 
Álvaro Pacheco - Dario Pereira __:_ Divaldo Sururagy 

Eva Blay- Henrique Almeida - Hu!flberto Lucena-

-Iram Saraívã- João França- Jonas PLnhei_ro--:- José Samey 
-Juvêncio Dias- Louremberg Nunes Rocha- Luiz; Alber-
to - Mário Covas - Meira Filho - Nelson Wedekin -
Raímundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre a mesa," 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 802, DE 1992 

Requeremos urgência, nos tenDeS dÕ art. 336, aHnea d, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n9 64, 
de_1992, de iniciativa da: Comissão Diretora, que estabelece 
a Estl-utura Administrativa Básica do Senado Fedéral e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões. 11 de novembro de 1992. - Chagas 
Rodrigues - Marco Maciel - Esperidião Amin - Pedro Si
mon- Louremberg Nunes Rocha- Ney Maranhão.· 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requeri
mento lido será incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 803, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Requeiro a_ transcrição _noS Anai~ çlo inçl_uso é!,rtigo, de 

autoria-do Senador peruano Andrés ToWnsend Ezcurra, fun
dador, e durante 25 anos, Secretário Geral do Parlamento 
Latino-americano, e publicado em Expresso, de 27 de outubro 
último, em Lima, sob o título "Ulysses Guimarães-, grari figura 
moral": 

_, ~SaJa _d_a~ Sessõe$,_ 1l de novembro de 1991. - NelsoD. 
CarDeiro. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O. requeri
mento lido será publicado e submetido à exame da _ComiSsão 
Díretora. -

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 
secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 155, DE 1992 

Dispõe sobre o trabalho do menor aprendiz e ~á 
outras providências. 

o· Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1~ Considera-se menor aprendiz o trab~hador 

maior de 12 e menor de 18 anos, cujo contrato de trab~lho 
obriga o empregador a submetê-lo à formação pr,.ófissional 
metódica do ofício ou ocupação para cujo eXercíci(},foi contra~ 
tado. 

Parágrafo único. No respectivo contrato ~enor apren
diz assume o compromisso de observar e cumprir as normas 
do regime de aprendizagem. 

Ait. 29 A empresa se obriga a propiciar a forinação 
profissiorial metódica ao_ menor que se realizará mediante 
processo educacional específico, cõm desdobraffiiiito do oficio 
ou ocupação em operações ordenadas. de acordo com progra
ma prêviãmente aprovadO pelo Mini.stérió do Trabalho e Pre-
vidência Social. ' 
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Parágrafo único. TOdaS as eijtpresas, rios termos Õa te: 
gislação vigente, terão que manter menores e aprendizes em 
seu quadro de servidores. 

Art. 39 Compete ao Ministério do Trabalho e Previ
dência Social, ouvida as entidades interessadas, Serrai, Senac, 
Sindicatos laborais e patronais, elaborar a relação completa 
dos ofícios ou ocupações sujeitas ao regime de aprendizagem 
profissional metódica, estabelecendo os limites máximos de 
tempo de aprendizagem para cada ofício ou:- ocupação. 

§ 1 ~" O tempo máximo de aprendizagem para qualquer 
ofíciO ou ocupação n3o poderá exceder 30 meses. 

§ 2'! O merior aprendiz poderá, a quãlquer tempo re
querer ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o exa
me de habilitação para o _exercício do respectivo ofício oU 
ocupação, considerando-se encerrado o processo de aprendi~ 
zagem se conseguir a devida habilitação. · _ _ __ 

Art. 4~" Os cursos de formação profissional metó-dica 
poderão ser ministrados pelo Senai, Senac ou por entidades 
privadas desde que devidamente reconhecidas na forma da 
Lei. 

Parágrafo tínicó. A aprendizagem- iambém poderá ser 
oferecida pelas própiiás empresas, desde que _os cursos_sejam 
aprovados, e fiscalizada a sua ~xecução, pelo Ministério do 
Ttãbalho e Previdência Social. 

Art. 5_~" Os cursos ·de ã.preridizagem metódica somente 
poderão ser ministrados dentro do horário normal de trabalho, 
sendo proibido às empresas matricularem os ·menores apren
dizes em cursos noturnos; 

Art. 6? Nas atividades comerciais, considerar-se-á me
nor aprendiz o trabalhador menor m-atriculado a expensas 
da empresa até a 3~ série em ginásiO cóiiú!i-Claf,-aque se 
refere a Lei n' 4.024, de 20-de- dezembro de 1961, desde 
que asseguradas as regalias previstas nessa Lei. 

Art. 7'! Os aprendizes são obrigados a freqüênda do 
curso de aprendizagem em que estejam matriculados, de acor
do com o horário escolar estabelecido, mesmo nos dias em 
<iue não haja trabalho na empresa. 

Art. 89 Correrão por cOnta do empregador todas as des
pesas com a manutenção do menor aprendiz no curso- de for
mação profissiOnal, inclusive, quando for o caso, na aquiSiÇão 
de qualquer material didático ou de treinamento. 

Art. 9~' São requisitos necessários à contratáção do me-
nor aprendi7· 

aJ úfade mínima de 12 anos e não superior a 18 anos; 
b) Carteira de Ttabalho e Previdência Sodal; 
c) atestado médico considerando o menor apto, física 

e mentalmente, para o desempenho da atividade profissional; 
d) contratação para exercício de atividade que demande 

formação profissional metOdiC:i~ constante da relação oficial 
do MinistériO do Trabalho e Previdência Social. · -

Art. 10. O contrato de aprendizagem somente se aper
feiçOã se- for previamente ariótado na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social do menor, com identificação do curso, 
instituição que o irá-iiiinistrar e o seu tempo de duração. 

Art. 11. Os contratos de trabalho dos menores serão 
registrados no Ministério do TrabalhO- e Previdência Social; 
no prazo de 15 dias contados de sua celebração. 

Art. 12. Ao menor são assegurados todos os direitos 
trabalhistas e previdenciáríos outorgados aos-empregados pela 
legislação vigente. · 

· Parágrafo único.-- O tempO- de período de aprendizadO
será computado no tempo de serviço do trabalhador menor 
·pai'a todos os efeitos legais. · 

Art. 13. O contrato de aPrendiZagem 1mpn~ -para -o~ 
menor aprendiz a obrigação de prestar trabalho ao empre
gador no período da jornada em que não estiver seguindo 
o curso de aprendizagem. 

Parágrafo único. Haverá, obrigatoriamente, um inter
valo de, no mínimo, 2 horas, entre o término das aulas do 
curso de formação profissional e o início do serviço na empre
sa, ou vice-versa. 

Art. 14. Considerar-se-á justa causa motivada pelo em
pregador o com:etimento ao menor aprendiz de função dife
rente daquela a que está sendo submetido no regime de apren
dizagem metódica. 

Art. 15. Será considerado justa causa a dissolução do 
coriti'àto de trabalho o fato de o menor aprendiz não cumprir 
com fidelidade, correção e exação suas obrigações discentes, 
com ausências repetidas e injustificadas ao curso ou falta de· 
aproveitamento escolar. 

· Art. 16. O menor aprendiz gozará de estabilidade pro
vi~ria DO emprego pelO -período de duração do cuiso de apren
dizagem, somente podendo ser despedido por justa causa, 
conform..,e o dispOsto no art. 482 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, ou pelos motivos mencionados no artigo ante
rior: 

§ 1'! A dispensa imotivada do menor aprendiz importará 
na su~ reintegração _ao emprego, por decisão judicial, até 
a conclu·são do curso a que e_stiver sendo submetido. 

§ 2<;> É defeso à empresa retirar ou substituir menor 
aprendiz já devi<!_ª_~ente matriculado ·em curso de aprendi
zagem. 

§ 39 A empresa é obrigada a manter o menor aprendiz 
no curso -de aprendizagem quandó, nessa condição, tiver sido 
contratado. 

Art. 17. Encerr-ado o curso de aprendizagerp. e não ten
do _a empresa interr!Sse na pennanénciallo empregado, a resci
sâo cont~atual se çi_~rá como na despedida imotivada nO con
trato de trabalho por tempo indeterminado. 

Art. 18. Es~~ lei entra em vigor ~a data qe sua publi
cação. 

Art. 19. Re~ogam-se as disposições ·.em Centrar~:--·
Justificação 

O presente piOjeio de lei tem pOr -objetivo diSciPlinar 
o trabalho do menor aprendiz, a fim- de evitar com- que -~lS 
empresa explorem esse tipo de trabalhador. 

- Trata-se de um dos mais importãntes institutOs de apoio 
ao trabalQador, pOiS 'propicia a este, quando menor- na faixa 
dos 12 aos 18 anos de idade - uma formação- PiofiSsioiüiJ 
metódica que irá permitir-lhe ingressar defriiitivamente no 
mercado de trabalho. como um profisSional devidamente trei
nado e qualificado. · 

A necessidade de disciplinar este relacionamento impõe
se até por força da legislação vigente, tendo em vista que 
algumas das obrigações decorrentes do contrato de aprendi
zagem são bastante diferenciada daquela do contrato de traba
lho comum. 

Torna-se, portanto,- conveniente e oportuno estabelecer 
certas normas e princípios, que deverão noi'te3i- este relaciõD.a
mento empregatfcio sui generis. 

O projeto considera menor aprendiz o trabalhador com 
idade entre 12 a 18 anos, e determina que a empresa se obriga 
a propiciar a ele formaçãó profissional metódica, oferecen
do-lhe cursos relacionados em lista elaborada pelo Ministério 
do Trabalho e PreVidência Social, ouvidos os órgãos interes~ 
sados, tais como o seriai, Senac e as entidades sindicais. 
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A proposição prevê que taiS cursos poderão ser minis
trados por quaisquer entidades, públicas ou privadas, sendo 
que, neste último caso, dependerão de aprovação e fiscali
zação dos órgãos próprios do Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social. -- - -

Ao empregador cabe arcar com todas as despesas-de 
manutenção do menor api:endiz no curSo ·cte formação profis
sional, inclusive na aquisição do material didático ou de treina
mento, competindo ao menor, sob pena de despedimento 
por justa causa, freqüentar e cumpri~. éoni COtT-eÇãõ ·e eXação 
seus deveres discentes. 

O projeto prevê ainda a estabilidade provisória do traba
lhador aprendiz, durante todo o período do curso de formação, 
bem como a impossibilidade de a empresa substituir Oti ietír-ar-
o menor já matriculado. - -

Assegura, ainda, ao trabalhador menor todos os direitos 
trabalhistas e previdenciáriós, inclusi\'e a -contagem do tempo 
de aprendiz para todos os efeitos legais. ~ 

Finalmente, trata o Projeto de Lei, ora submetido ao 
exame dos ilustres pares, de estabelecer que a rescisão .-do 
contrato de trabalho do menor aprendiz, ao término do curso, 
se fará observando-se os procedimentos da despedida imoti
vada do contrato de trabalho por tempo indeterminado, geran
do, portanto, ao trabalhador_o direito a Aviso Prévio,-à multa 
do FGTS e ao seu saque, além das demais cominações legais. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1992. -Senador 
Mareio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CIT.ÁDÃ. 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do con-
trato de trabalho pelo empregador: · _ 

-v. arts. 18, 19, 20, 26 e 27 da Lei n~ 4.330, ae 1~ de junho de 1964, 
que-regula o direito de greve, na forma do art. 158, ·da Constituíçlo Federal 
de 1946 (DO 3-6-1964-, retificada em 15 e lS-6-1954). . -

a) ato de i~probidade; 
-V. art. 240 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n~ 

85.450/80). - - - - - - - - - -- -~-

' b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem 

permissão de empregado, e quando constituir ato de concor
rência à empresa para a qual traballta o erD.pregador, ou for 
prejudicial ao serviço; - , - · 

-V.CódigoPenal,art.196. . •• , ·-

. d) condenação criminal do empregado, passada em jul-
gado, caso não tenha havido suspensão da execuÇão da pena; 

e) desfdia no desempenho das respectivas funções; 
n embriaguez habitual ou em servii;a; 
g) violação de segredo da empresa;'-

- V. Código Per;tal, arts. 187 a 191. -
b) ato de indiSciplina. ou de insubordinação; 

I) abandono de emprego; 
-V. sdmula TST n~ 62, 

J) ato lesivo da honra QU da boa fama praticado no 
serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas 
condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 

k) ato lesivo da honra e boa fama Ol\ qfensas físicas prati
cadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo · 
em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

I) prática constante de JOgos de IIZIIf. 
• Pará$f!ÜO único. Constitui iguàln!.<;llte justa causa para 

dispensa de empregado, a prãtica deviclpme~provada 

em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança 
nacional. · 

-Parágrafo acrescido pelo Decreto~ Lei n9 3~ de 27 de 
janeiro de 1966 (DO 27-1-1966). 

~V. Súmu(as n~ 31, 32 e 150. 
-V, Estatuto do Estrangeiro, art. 65. 

(À Comissão de Assunto$_Soçiais-- Decisão 'J'er
. minativ_ci.) 

O SR. PREsiDENTE (Valmir Campeló) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

A Presidência recebeu do Govefn() do EstadO de -São 
Paulo os Ofícios n' S/63 e S/64 de 1992 (n' 122 e 123/92, 
na origem), solicitarido~, noS terinos da Resolução n~" 36 de 
1992 do Senado Federal, autorizaçãO para contratar operações 

~ de crédito, para os fins que eSpecifica: -- _, - -
As matériaS serão despachadas ã Comissão de Assuntos 

Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) -A Presidência 
comunica _que a Comissão Diretora aprovou, em sua reunião 
do dia 28 de outubro último, os Requerimentos de Informa
ções n' 713, 716, 725 a 728, 731, 753, 757, 766, 767, 772 
e 773, de 1992, aos Ministros que mencionam. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esgota!lo o 
tempo destinado ao Expediente. 

Presentes à Casa 67 Srs. Senadores. 
-·- -Passa~se à 

.. ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 
N' 73, DE 1992 

(InclUÍdo em Ordem do Dia nos termos elo art. 
_ 64, § 29 , da Constituição Federal, combinado com o 
art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno) 

Vot3çã-o, em turno únicO, do Projeto de-DecretO 
Legislativo n• 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão 
à J et - Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Te
resina~- Estado do Piauí, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em .Plená
rio, Relator: Senador Bello Parga. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão ordinária 
de 9 de outubro passado. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Julahy Magalhiies - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Vahnir Campelo) - Conceclo a 
palavra a V, Ex• · 

OSR. JUTAHYMAGALHÃES (PSDB-BA. Paraenca' 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presjdente,. 
Srs. Senadores, temos 54 Srs. Senadores na Casa. Ando espe· 
rando que consigamos ter aqui pelo menos 41 Senadores pre
sentes. no plenãrio, para acabarmos com essa novela que i' 
vem se arrastando há tanto· teinpo. Mas enquanto eléi liiO 
aparecem para discutir e votar esta matéria, continuarei aqui 
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pedindo verificilç"ãó de quorum, e, na minha ausência, certa
mente outros o farão, como amanhã, quando_não estarei aqui. 

Por esta razão, queria pedir para encaminhar essa vota
ção, não para renovar todos os argumentos_ que já apreSentei, 
mas para informar aos meus pares qoe estoU estudando uma 
proposta de projeto de lei para apresentar ao Senado, que 
venha atender àquilo por que estamos lutando. Somos contra 
a aprovação dessa matéria. Estamos lutando para criar a de~ 
mocratizaçáo das concessões do serviço público. Já discuti 
o projeto que pretendo apresentar com a Assessoria da Casa; 
já estamos com a legislação da Espanha e dos Estados Uilidos; 
estamos buscando a legislação da Itália, para, baseados nessas 
três legislações, elaborarmos uma proposta para ser discutida 
pelo COiigresso Nacional. · 

Sei que vamos mexer corit muita gente, mas- cf necessário 
que haja uma discussão séria e profunda sobre essa matéria 
para evitar que se .repitam fatos como os que vêm ocorrendo, 
até hoje, no Brasil, pelos Estados afora. -

Por essa razão, Sr. Presidente, continuo aqui, de pé, 
esperando que V,..E)C' anuncie o resultado_e eu possa pedir 
verificação de quorum. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A discussão 
da matéria foi enceftã.âa na ·sesSão ordinária do dia 9 de outu
bro passado. 

Passa-se à votação do Projeto em -turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Permanecer 

sentados. Pausa.) - - -
Aprovado. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo)-O nobre Sena
dor Jutahy Magalhães requer verificação de quorum. S. EX' 
tem o apoiamento dos Srs: Senadores Almir Gabriel, Magno 
Bacelar, Carlos Patrocínio e Esperidião Amin. 

Vai se proceder à verificação solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Os Srs. Sena
dores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES: 
Albano Franco 
Álvaro-Pacheco 
Gerson Càmãta 
Henrique Almeida 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
Lucidio. Portella 
Pedro Teixeira 

VOTAM "NÃO" OS SENHORES SENADORES: 
Almir Gabriel 
Carlos Patrocínio 
Cid Sabóia de Carvalho 
Esperidião Amin 
J utahy Magalhães 
~agno Bacelar 

O SR.. PRESIDENTE (Valmir Campelo)-Votaram SIM 
8 Srs. Senadores; e NÃO 6. 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 14. 

Não há quorum. 
A Presidêllcia vai susperi:der a sessão por dez rriinUtos, 

acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores 
a plenário. · -

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17h22min e reaberta às I7h32min.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Está reaberta 
a sessão. 

A Presidência convoca os Srs. Senadores que se encon
tram no café e nos seus gabinetes para que· se desloquem 
ao plenário, a fim de se proceder à segunda ve~ficação de 
quorum, solicitada pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães, que 
preciSa da presença dos Senadores que a apoiaram, Almir 

,-G"ãbriel, C3.rlos Patrocínio. Magno Bacelar e Esperidião 
Amin. 

Srs. Senadores, por gentileza, queiram ocupar os seus 
lugares. · 

Os Srs. Senadores que deram apoiamento já se encootram 
em plenário: 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES: 
All>an!> Franco 
GersOn Ciúriatã-
Hydekel Freitas 
Josaphat Marinho 
LevyDias 

· Lucídio Portella 
Marco Maciel 
Pedro Simon 
Pedro TeiXeira 
Valmir Campelo 

VOTAM ''NÃO" OS SENHORES SENADORES: 
Almir Gabriel 
Cid.Sabóia de Carvalho 
Esperidião Amin 
J utaby Magalhães 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENHOR SENADOR: 
Epitácio Cafeteira. · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Votaram SIM 
10 Sr8. Senadores; e NÃO 4. 

•· Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 15. 
Não houve quonun para a votação. 
A· 11111téria fica com a votação adiada. Também ficam 

adiados os itens 2, 3 e 4. 
SAo os Seguintes os itens cuja votação fica adiada: 

-2-
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, I 
2', do Regimento Interno, combinado com o art. 375, incioo 
VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Deacto.Leab
. talivo D' 74, de 1992 (n' 127/91, na amua dos Deputadol), 

que oprova o ato que õutorp permilolo l ~ A Voz de 
Slo Pedro Lida., puaCllplonraeniçode.n ~-
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em freqüência modulada, na cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plimárió, Re· 
lator senador Beni V eras. 

-3-

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 75, DE 19Q2 

(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do art. 64, § 
2", da Constituição, combinado com o art. 375, inciso VIIJ, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto _de Decreto Legis
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, tê:ndo _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 318, DE 1991 COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, ·cto Projet~_'de Lei do' Senado 
n" 318, de 1991-Corri:plementar, de autoria do Senado_r Mau
rfciõ Corrêa, que determina os caso.s em _que as forças estran
geiras possam transitar pelo territóriO nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante pei:miss_ão _do Presidente 
da República, independente da autorizaÇão do Co_ngre~so 1;-ia-:, 
clonai, nos termos do disposto nos artS. ·21, inciso ·JV, 49, 
inciso II e 84, inciso XXII, da ConstituiçãO rederal, tendo 

PARECER, sob n• 285, de 1992, da Comissão · · · 
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto com Emendas que apresenta de n9s l_a 3-CRE,' 
e voto em separado do Senador Jar_bas P-assarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 5:. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 47, DE 1992. 

(Incluído em Ordem do Dia, nos· termos do art. 
172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara h• 47, de 1992 (n' 
2.628/92, nâ Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que altera a composição e a 
organização iqt~ina do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12• Região, com sede em Florian6polls-SC, e dá 
outras providências. (Dependendo de_ Parecer.) 

Nos termos do art. 140, alínea b, dp_ Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Esperidião Amiil pa"Ta --proferir" O 
parecer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS .,.C, SC. Para proferir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, com o Projetq de 
Lei da Câmara n'4J, de 1992 (n' 2.62li'A. de 1992, na Câma
ra). o Tribunal Superior do Trabalho ,p'ropõe seja alterada 
a composição e a organização interna d9 ,Triburial Regional 
do Trabalho da 12• Região, corri sede em Florianópolis -
Santa Catarina. - - -· - - - =-

A lei projetada aumenta para dezoitq fuízes a composição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, sendo doze 
Togados Vitalícios e seis Classistas TemJJOrãrlOs-.respeítada 
a paridade da repres.ent~ção (art. 1~). Dos cargos vitalícíos, 

oito são reservados à magistratura trabalhista de carreira, dois 
à repyesent~ção da Ordem dos Advo~dos do Brasil_ e dois 
à representação-do Ministério Público do Trabalho. 

?m _conseqüência do aumento da composição do Tribu
nal, a lei projerada cria três cargos de Juiz Togado Vitalício 
a serem preenchidos segundo o disposto no art. 115 da Consti~ 

,., fúiÇão Federal; duas funções de Juiz Classis_ta Tempotãrio, 
sendo uma para representante dos empregad?s e outra para 
repr~sentante dos empregadores, sendo que, para cada Juiz 
ClassiSt3Temporário, haverá um suplente (art. 29). Os cargos 
e funções de Juiz serão preenchidos de acordo com a Consti~ 
tuição e legislação pertinente (art. 3'). 

O Ptojetó estabelece que, dentre os Juízes Togados Vita
lícios, dois exercerão as funções de Presidente e Vice-Pre
sídêlite dO 'Ti-ibUnar e um terCeiro a IUO.çãO ·de Corregedor. 
Os três serão eleitos na formâ re_gimental (art. 49). 

- O Prõjeto prevê, além do Pleno, a· divisão do Tribunal 
Regiorial do Trabalho da 12~ Regiã9: em- Turmas, devendo 
ter pelo menos uma Seção Especializada, respehada a pari~ 
da de da representação dassista. O número de Turmas e Seções 
EspeCializadas, sua competência e funcionamento serão defi~ 
nidos no Regimento Interno~_·que deverá· resp-eitar a paridade 
da representação classista: Determina- qUe,- riã hipótese de 
serem criadas mais de uma Seção Especializada, apenas par,a 
u-ma delas sejam distribuídos os.processos·de ~'Dissídio Cole
tive"· de natureza econômica e/oU jurídica. Faculta ao-Presi
dente e ao V ice-Presidente do Tribunal participarem do julga
mento de Dissídio Coletivo de natureza eco_nômica e/ou jurídi
ca. Se o Presidente do Tribunal estiver presente, caberá a 
ele presidir a Sessão de Julgamento. Prevê, também, a forma 
de substituição dos Juízes da Seção ou das Seções Especia~ 
lizadas (art. s• e§§). 

O projeto cria, taritbém, seis c.a;rgos_ qe Assessor de Juiz, 
do Grupo DireÇão e ASSesSoratnehto· Superioi, 'código TRT
DAS-102; e três de Diretor âe Secretaria, Código TRT· 

- DAS-101. No Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal cria, no grupo HAtívidades de Apoio Judiciário, 
Código TRT -12LAJ-020", sessenta cargos, sendo dez de Téc
nico Judiciário, vinte _de Auxiliar J udiciárío, vinte de Aten
dente Judiciário e dez de Agente de.Segurança.Judiciária. 
Os .cargos de Assessor de Juiz, pi'lvã.tivos .de Baçh~rel em 
Direito, serão pree-nchidos mediante livre indicação dos magis
trados junto aos_ quais fórem -servir os titulares dos cargos; 
os outros de Direção e Assessoramento_Superior, por delibe
ração do Pleno do Tribunal, respeitada a legislação vigente; 
os demais serão providos na forma da Lei n"' 8.112, de 11 
de dezembro de 19go (arts. 6• e §§ e 7•). 

Por último, a lei projetada estabelece que as despesas 
decorrentes da sua aplicação--correrão por conta das dotações 
o~çamentárias próprias da Justiça do~ Trabalho (art. 8') .. 

Na Exposição de Motivos, lembra· o Presidente do Tribu
nal Supúior do Ti-abalho· as dific'uldades por que passa a 
Justiça Trabalhistà: prestação jurisdiciO_Oal, crescente número 
de açõestrabalhiotao (um milhão e ?\lO mil em 1991) devido 
à "Conjuntura económica, e crescimento da clientela traba~ 
lhista, poucos juízes na composiçãO dos Tribunais Regionais. 
Com' o reconhecimento da necessidade de aumentar-se o nú
mero de Juízes do Tribunal Regional da 12~ Regíão, o Presi~ 
dente do Tribunal Superior do Trabalho enfatiza o cumpri
mento, no p'rofeto; dos dispositívos coristitUcionais ·sobre a 
matéria. e a sua aprovação pelo Órgão EspeCial do -Tribun3l. 

A matéria de que trata o projeto é, sem dúvida alguma. 
da competência da UniãO e a in_iciativa_e privativa do Tribunal 
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Superior do Trabalho (Constituição Federal, art. 96;·rr. a 
e b). 

Observaram-se as regras cbnstitucionais·aos ·artigoS 94, 
113 e 115, referentes à proporcionaÍidade de 1/3 de Juízes 
Classistas para 2/3 de Juízes Togados, ~paridade na represen
tação classista e à proporcionalidade igual à do Tribunal Supe
rior do Trabalho entre Juízes Togados de Carreira e os repre
sentantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério 
Público do Trabalho. · 

O projeto é, pois, constitucional quantO-à Competência 
do órgão legislador, quanto à iniciativa e quanto- à-matéria, 
isto é, quanto à forma pela qual a matéria foi tratada. É, 
também, jurídico· e está redigido em termos regimentais e 
com boa· técnica legislativa. No mérito, o projeto deve ~er 
aprovado. É inquestionável a necessidade de aumentar a com
posição dos Tribunais Regionais que se achaM congestionados 
com o grande número de recursos que, por isso mesmo, levam 
bastante tempo para ser apreciados, tornando lenta e difícil 
a prestação jurisdicional que deveria ser rápida. 

Isto posto, pela constitucionalidade e juridiCid~d_e_do proM 
jeto, que está redigido em termos regimentais e boa técnica 
legislativa .. No mérito, peta sua api-ov3Ção. 

o SR. PRESIDENTE (Magno ·Baceiarj _::_ Oparecer con
clui pela aprovação. 

A matéria ficará _sobre a mesa durante 5 sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso 
II, alínea d, do Regimento Interno. _ . _ 

A Presidência retira -de pauta os itenS -6~ -7-; -g--e 9; -iios 
termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno. 

São os seguint~ os itens retirados de pauta: 

-6-
PRQJETO DE LEI DÓ SENADO:N• 243~, DE 1991. 

(Incluído em Ordem do .Dia nOS- term~~ do ari. 172, 
I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os prOjetas -de- Lei do 
Senado n's 252 e 291, de 1991, e 69, de 1!192) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto,- que altera dispo
sitiVos da Lei n~' 5.682, tie 21 de junho de 1971-Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Ju
tahy Magalhães, pela prejudicialidade do projeto: ·. (Depen
dendo de Parecer) 

-7--
PROJETO DE LEI DOSENÁÕO 

N• 252, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos te1m.os.do art. 172, 
I, do Regimento Interno) _ _ - - - - -

(Tfáiniüuido em conjunto com os projetas de Lei do 
Senado n's 243. e 291, de 1991, e 69, de 1992) 

De autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre 
Sistema de Partidos POlíticoS e dá- oUtras providências. (De
pendendo de parecer) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 291, DE 1991. 

(Incluído em Ofdem- do Dia nos -termÕs do art._ 172, 
I, do Regimento Interno) . . ' 

(Tramitando em conjunto··com os projetas de Lei do 
Senado n's 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992) · 

De autoria do Senador Fernando Henrique CardOso, que 
regulall).e~ta os __ §§ 29 e 39 do art. 17_ da Constituição Federal, 
dispondo sobre o registro dos estatutos partidários nõ Tribunal 
Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário e o acesso 
gratuito aos meios de comunicação. (Dependendo de parecer) 

-9-
PROJETO DE LEI DOSENADO 

N• 69, DE 1992 . 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO art. _172, 
I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os projetOs de Lei do 
Senado n's 243, 252 e 291, de 1991) 

De autoria do Senador Nelson_ Wedekin, que_ altera o 
ait. 118, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescentando 
o§ 2', que dispõe sobre a faculdade do partido político celebrar 
acordos com as redes de rádio e televisão para a divulgação 
do horário eleitoral gratuito. (Dependendo de parecer) 

o SR. PRESIDENTE (Magno. Bacelar) - Esgotada a 
matéiía Con-stante da Ordem do Dia. 

-Há OradOres inscritoS; 
ConcedO a palaVra ao nobre senador Mar-co Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -· PE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- S.r. Presidente, Sras. Srs. Senadores: dese
jo, Sr._ Presidente, registrar nos Anais desta Casa, dois fatos 
de elevada significação religiosa ocorridos na semana passada. 

O primeiro, no Recife, -diz respeitO às festividades realiza
das em comemoração ã ímígi"ãçâo- judaiCã. para o Nordeste. 
Entre 1630 e 1954, éomO se sabe, judeUs, portugueses e outras· 
povos provenientes. dos Países Baixos, encontraram abrigo· 
em PerÍlambuco, éntão s_o_b o governo do Conde M!ll:lríciO 
de Nassau. No Recife - destaque~se - eiigii"am a primeira 
sinagoga em terraS affieiicanas. - -.-- - , · - .. _ 
_ O operoso Piefeh:o do Recife Gilberto Marques Paulo, 
que realiza um notável trabalho administrativo, contando com 
a colaboração da Fundação Instituto Joaquim Nabuco (Fun~ 

__ Oaj), à frente o seu_Presid~nte Fernando F~eyre e oasses·sor, 
jo_rnalis~a _Berna_rdo DaQtas, _fçz. en(re ·outras providências, 
perpertuar com placa o nome da antiga Rua do Bom Jesus, 
que era a -Rua dos Judeus, e reconheceu· o valor histórico 
do prédio, situado na mesma rua, que ~_e_!yiu de sed~ ao primei~ 
ro templo judaico do Brasil e das Américas. 

Por oportuno, transcrevo, a seguir, artigo publicado no 
Jornal do Brasil, de 9 de novembro deste ano~ de autoria 
do escritor pernara~b.!Jçano - o __ professor Joaquim Falcão, 

· secretário-geral da Fundação Roberto Marinh,o. Eis o artigo: 

PATRIMÓNIO JUDEU, PATRIMÓNIO BRASILEIRO 
__ · Jo<_tquim Falcão * 

Durante cerca de 40 anos o património religíoso- _histó-· 
_rico e artístico brasileiro - foi reduzido -ao· nOsso património 
católico apostólico tdnlano. Nos anos o'itenta, houve uma 
abertura. Foi tombado o terreiro de Casa Branca na Bahia: 
terreiro de Candomblé. Apliou-se um pouco mais o Brasil. 
Reconhecendo como 'património cultural a manifestação ú:líM
giOsa das classes populares. E por conseqüênciá da-raça: negra: 
Em_.seguida, ainda na gestão de Marcos Y~l~aça to.mb_ou-se 
o Casarão de Chá em Mogi _das Cruzes uma reinterpretação 

• Pr~fessor da UFRJ, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. 
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da arquitetura japonesa não religiosa, mas de outra_etnia. 
Não fomos porém mais além. Não se consolidou uma" p-olítica 
de preservar o patiimónio- das religiões e etriias qraSileiras, 
pluralisticãmente. -= 

Agora, temos a possibilidade de _segundo e, importante 
passo. A Prefeitura está recOohec~nçl_o ·o_ Valor histórico da 
casa onde foi criada a primeira sinagoga, não apenas do Brasil, 
mas das Américas. Cri-ãda Dfl_época dos holandeseS em 1636, 
por cristãos novos, no bairro do Recife, chamava-se TSUR 
ISRAEL, à frerife O iabino IsaacAboad da Fonseca. O_imóvel 
é hoje ocupado por uma loja comerdãl na rua de Bom Jesus, 
antes rua dos Judeus. · 

A importância histórica dos judeus no Nordeste do Brasil 
no século XVII pode ser avaliada por dois indicadores. Por 
um lado_ estima-se _que 1/3 da população:-do Recife. na, época 
dos holandeses era de cristãos novos: ori,gem de grande,parte 
dos brasileiros que hoje tem sobrenome d~ nossa _flora e fauna . 
Por outro,' e Gilberto Freyre gostava, seinpre de com orgulho 
lembrar, foi de Pernambuco que partiram os 23 judeus, que 
foram criar o primeiro agrupamento judeu na Am~p_ca do 
Norte, em Nova_ Amsterdam que mais. tarde deu. orige.m a 
Nova York. Num arroubo de interpretação histórica, pode-se 
dizer que Recife contribuiu para Nova York existir. Nos arqui
vos da sinagoga de Nova York lá estão. de.sd~ o começo; vários 
Pereiras, Oliveiras .e outros brã.siieiros. - - -

A iniciativa da Prefeitura de Recife e importante. É pre
ciso que o Brasil conheça o Brasil. Que o Brasil não reduza 
o Brasil. Por déca-Qa.s~ o conceito e a prática de património 
histórico e artíStico braSileiro nos reduziu. Sintoroaticam.ente, 
neste momento de democrati.zaçao política do país ·surgem 
ações, como esta; de democratizaçãõ histórico-cultQ.raf. Res
gatar, reconhecer e conceder o status de património brasileiro, 
às manifestações· religios~s de nossas várias etniâs é tarefa 
implementar. _ - · -

O património católico --as igrejas~ óS-êónveiitOS:~ os 
mosteiros, a prataria. a pintura, a múSica: santa e·a-itnãgiitáiia 
- já está suficientemente tombado pelos órgã._os do _governo 
encarregados da preservação patrimôniál. O momento ·agora 
é o de ampliar nosso património étriico e religioSo. Tsur Israel 
é patrimóniO que nie'rece ser tOmbado por Recife e- por Brasí
lia. Apontaria para uma leitura mais ~mocrátiCa- de nóssa 
história. O patrimôníO JUdeu é também- patrimóniO brasileiro. 

- - Sobre o assunto, gostaria de ler, a segu~~! notíci~ p-ubli-
-cada no Jornal do Brasil, de segunda-feira passada, que relata, 
·de forma clara, a significação desta nova Casa de oração que 
Bi"asília vem de receber.- - · - - o 

É a Seguinte a nOtíCta~: - - - --- - ---

PRIMEIRA IGREJA BENEDITINA 
DE BRASÍLIA É REINAUGURADA 

Brasfiia - O arcebispo da Capital Federal., Dom José 
Freire Falcão, consagrou, na tarde de sábado, a primeira igreja 
. beneditina do Distrito Federal~ Freqüentada por celebridades 
·colho os ex-Ministros da Economia, Marcílio Marques Morei
ra, e da Justiça, Célio Borja, a igreja foi "reinaugurada numa 
.cerimónia às margens do Lago Par;anoá, ppçle está sediado 
o MosteirO_ ele São Bento de Brasília. __ . _ 

Após uma pequena_ procissão pelas instalações Qo mos-
. -teiro, acompanhado do abade Basilio Penido,. responsável pe

lo mosteiro da capital, Dom José Freire Fak~o _abc;:nçoou 
a nova igreja. A edificação. projetada pelo arquiteto especia
lista em arte sacra Cláudio Pastro tem inspiração·no cbamado 

. ':paleocristianismo'.'. O.rnamentada com um painel de Pastro 
-ao fundo, a igreja _fog~ ao$ padrões da maioria das- capelas. 
com o altar erguido no centro do ambiente. 

. ~ .-T _·-~Como toda Brasília~ começ3.roos çle _ufD: Parraco e hoje 

.• já .temos esta igreja'\ comemoróu _o abade .do_ Mosteiro de 
São. Bento.d.e. Olinda, a quem estão subordinados os benedi-

. ·tinos da capital, Dom Sebastião Eber. "Antel;, improvisá
vamos as misS:;tS: O.Uiif dQ:S-Cõrtedores do I)losteiro". recordou 
o abade Eber. p mosteiro beneditino .começOu a fuÓCioilar 
em Brasília emc.-1987. num barracãO :de.madeira·construfdo 

.. no fundo do ~terr~no de 21 · hect~res próXimo à Ermida São 
João Bosco, a cefca de 20 quilómetros do .centro ,da cidade. 
Hoje,, o mos~eiro -~-casa. pi:\roqu(al .são· adminíst_rados por 
s~is m-onges beneditinos.· . , . _ , . · · · , 
_ . Np.,sole_n.i(Jade d~_ consagração, prestigia,da por cerca de 

70 fiéis. estÇt.Vall.l ainda algumas autoridades, entre elas, fie
qüentadores assíduos como o Senador Marco Madel (PFL 

· - PE), e o embaíXad,or Wladiqlir Murtinho. ConstrUída com 
·a ajuda de contribuições de d,eyo~o.s _d,e, S~o ~~n~o no Brasil, 
. ã primeira igreja benc::ditina de Bra.sília, t:e~Qeu, aind~_ oontri
buiçõel;.Qe. entida~es católicas da Europa: 

Mesmo porque, como dizia Aloisio Magalhães, a cultura brasi- Era. Sr. Presidente, o que tinha a· dizer. MUito obrigaQo. 
leira não é eliminatória. É somatória.. · __ - · - , .- · · ~ 

O SR. PRESIDENTE (Magno. Bacelar) ~ Co~éédo a 
. O outro assUntO a que me refirO."~tá ligado à D~dic~ção pal3vfa' <io mjbre Senador Jutahy Magalhães: .. , .. 
da Igreja do Mosteiro de São Bentp Qe Brast1ia:..:... Priorado 
de Santa Cruz.· '. · ~. ~ ·' · ~ ~ · · , OSR .. JUTAHYMAGALHÃES(PSDB-BA. Pronuncia 
. A propóSitO; cOfl.forme folder di~t"nbuído ~19s' Mon-ges .o 'Se-guinte discurso:)..:.,... Sr. Presidente, s~~-e Srs. S_enadores. 

'BéneditinoS~ -,~o--Mosteiro BeneditinO: ·na Capital da Terra se é·verdade -·e.'nãO podemos deixar de·reco_n_beçê-la --
de Santa Cruz. ·procura-viver a originjalidade de sua Vocação · . que. 'os servidores públicos ·no Brasil_. nunca_ primaram pela 

c 

como uma Orde_m Milemt,r (século Vj ·onde a Unidade é a eficiência; por outro ·Iado temos que- admitir que nos últimos 
tónica." E prossegue: - - -~-~-. ~~- - _ _ _ · : tempos a sitúaçãO tenrse·agravado muito'. 

HCristocêntriccl, a vida monásticã Vive o orá- et· Labora o sUcateàmerito d~sses serviços por parte das autoridades 
celebrando uma Páscoa sempre hodh!nia. · · · · do· Poder EXecutivo, conjugado -com a· falta de critérios de 

A Capela, centro do Domus Der. e 'uma "pequena basíli- prioridades na destinação de recursos tem provocado o des~ 
ca.,: edifício real onde o Senhor se rey~ra:cencqua~l_to é cele!Jrado mantelamento de algo que já era precário e que na atualidade 
noSeuCorpoMístico". - -_ _ chegaaocaos.- _ _ ____ _ 

O Mostelro e à Casa Paroquial, cUja construção foi"inicia- · · · -Por fazões que sotnent,e agOrã Come_Çartr a: aparecer. o 
da por D. Bastlio Penido, são dirigidds por MOnges _-Befl.edi- gOverno ora a:rastado. por exemplo, desmontou uma cdmpe-
linos, sob a direção de Dom Luiz, ,·virtculados ao Mosteiro tente estrutura que vinha desempenhando de fonna-ordenada 
de São Bento de Olinda, que tem com·OAbade Dom SebãStião as ta:refasde fiscaliZação e de ·arrecadação de tributos no Minis-
Eber. - - · - tériO da Fàzenda-_- -- · - - -- · · -
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O "desmonte" chegou a tal ponto que, sob a alegação 
de que a perseguição :a,os sonegadores constituía um dos princi
pais objetivos do governo, reuniu-se na figura de apenas uma 
pessoa a responsabilidade pela Secretaria da Receita Federal 
- então rebaixada para Departamento - e pelo Departa
mento de Polícia Federal. 

A experiência, como se viu, não surtiu o efeito desejado, 
pois além de não ter ocorrido aumento da arrecadação, não 

· se constatou nenhuma prisão pela prática de delitos fiscais, 
a não ser as cenas sensacionalistas divulgadas pela mídía onde 
altas figuras· do Executivo visitavam supermerCados e pren
diam gerentes, ou seja, prepostos que obedeciam as ordens 
de seus patrões ao remarcarem os preços de certas mercadorias 
postas a venda. 

Ainda ao âmbito da administração, recordeRse a momenR 
tos a demagógica medida em 1990 que colocou cerca de 50 
mil servidores em disponibÜidade coin vencimentos reduzidos, 
mas que por determinação do Judic_iário passaram a reCeber 
remuneração integral, como determina a Constituição. 

A exoneração de centenas ou milhares de servidores, 
sem a adoção- de uma política séria e criteriosa, capaz de 
promover o remanejamento dos inflados quadros da adminis
tração, em nada ajudou a_ tor~ar mais eficiente a máquina 
burocrática. - - -

Ao invés de medidas bombásticas visando muitas vezes 
desviar a atenção da opinião pública de episódios e provi
dências pouco transparentes e de regularidade duvidosas, me
lhor agiria o governo se concentrasse seus esforços no sentido 
de aumentar os índices de arrecadação ou, pelo menos, de 
mantêRlos em níveis condizentes com as despesas públicas. 

Esta tarefa de municiar os cofres públicos, deve hoje 
presidir a ação do atual governo em conjunto com o Con
gresso Nacional e as lideranças estaduais. 

FazR_se indispensável nesta hora a convergência de esfor
ços ·por parte de todos, despojados ~e quaisquer interesses 
que não sejam o 'soerguimento deste País, para que sejam 
encontradas soluções que proporcionem o aumento·cta receita 
tributária,- sem contudo, impor mais saCrifícios àq-Ueles "qUe 
já se sentem penalizados por terem cumprido com suas obrigaR 
ções, pagando os impoStos devidos na hora ·certa. 

Com relação à prestação de serviços públicos à população, 
atribuição correspondente às chamadas funções primaciais ou 
essenciais do Estado, tais como Saúde, Educação, Transporte, 
Segurança, Comunicações e outros, a situação tornou-se prati
camente insuportável para o cidadão.· 

No caso da Saúde, a falta de uma política que possibilite 
uma maior integração entre -os goverrios- federal, estaduais 
e municipais, a par do estado de préRfalência da Previdência 
oficial, não obstante tenha-se alcançado um pequeno avanço 
a partir da Constituição vigente, que instituiu o Sistema-Único 
de Saúde - SUS, têm proporcionado verdadeiras tragédias 
àqueles que necessitam de atendimento médico-hospitalar. 

A carência de recursos nesse setor, aliada ao crescente 
empobrecimento da população e à precariedade dos equipa
mentos de saneamento básico, tem aumentado a tal ponto, 
que o atendimento nos ambulatórios, postos de saúde e hospi
tais, consoante tem divulgado quase que diariamente a im
prensa, vem provocando a revolta de pacientes e familiares 
destes pela demora ou mesmo pela falta de socorros urgentes. 

Os estabelecimentos de saúde, praticamente em todo o 
País, não possuem o número de leitos necessários nem estão 
dotados de ~quipamentos médicos e cirúrgicos inQispensáveis 
ao seu funciOnamento? não sendo raras as denúncias de que 

faltam os medicamentos mais comuns e até caseiros, tais como 
soro fisiológico, desinfetantes, analgésicos, além de algodão, 
-gesso, etc. 

Em razão desse triste quadro~ aumentam os casos de 
infecção hospitalar, que tantos riscos provoca à população 
em geral e especialmente aos profissionais da área de saúde. 

A par de todos estas dificuldades, ao invés de partir para 
um 'programa de recuperação ou ampliação das unidades hos
pitalares já existentes, por razões nem sempre compreensíveis, 
os governos tém optado pela construção -de novos hospitais, 
despendendo, no mais da vezes, uma quantidade de recursos 
muito maior, tendo em vista que uma nova unidade requer 
a implantação de estrutura hospitalar completa, o que não 
ocorria· se a opção- fo"sse pela reforma ou ampliação. 

Por outro lado, o atual sistema de ensino no Brasil sofre 
de rriales semelhantes, que têm sido objeto de reiterados estuR 
dos por parte de técnicos no assunto e de muitos registras, 
comentários e denúncias, inclusive neste plenário. 

Cabe observar, inicialmente, que o mesmo procedimento 
acima mencionado com relação à- construção e instalação de 
novas-unidades na área de saúde, tem sido adotado pelo GoR 
verno Federal afastado e por alguns Estados da federação 
no que diz respeito a unidades escolares. 

Em vez de se promover um estudo profundo acerca das 
reais- necessidades de novas salas de aulas nos municípios e 
bem assim das demais carências que o atual sistema de ensino 
apresenta, para então adotarRse a solução mais consentânea 
com a realidade brasileira e exeqüível financeiramente, tem-se 
enveredado para uma das mais dispendiosas soluções? qual 
seja a da edificação ·dos chamados Ciac. 

E, não bastasse o alto custo dessas obras, notícias divul
gadas pela imprensa dão conta de que o preço do metro qua
drado_ de construção-estaria sendo superavaliado. 

Mas, ainda que tal não o_corresse, o astronómico número 
de estabeleciinentos programados, à toda evidência, acarre
taria uma despesa que estaria acima das possibilidades finan
Ceiras da União. 

Quando todo o sistema acha-se comprometido com tantas 
carências, quer seja de material didático, de merenda escolar 
e outros apetrechos indispensáveis ao regular funcionamento 
das unidades escolares, quer seja de recursos humanos, deci
dem os governos pela construção de enormes "elefantes branR 
cos" ou "colloridos" a custos altíssimos assumindo o risco, 
inclusive, de permanecerem ociosos por falta de recursos das 
entidades responsáveis pelas despesas_correntes. -

É preciso que o ensino público no Brasil volte a ser presti
giado e que retorne aos níveis de eficiência de antigamente, 
quàndo os alunos Se orgulhavam de suas escolas e os profes
sores detinham no seio da sociedade urn<_t. pc;>~ição de destaque. 

A época dos gratides e excelentes estabelecimentos públi
cos de ensino, tais' como o Colégio Estadual da Bahia, o 
Colégio D. Pedro IÍ; do Rio de Janeiro, os Institutos de Educa
ção, etc., lamentavelmente parece ter acabado, restando-nos 
um sistema pouco eficiente que não máis oferece ã população, 
especialmen~e às classes menos favorecidas, um ensino de 
primeirO e segundos graus de bOm nível. 

Ao jovem brasileiro outra alternativa não é oferecida, 
senão aquela de se matricular em escola~ particulares, me
diante o ~agamento _de caríssimas mensalidades e ainda, em 
complementação para a preparação do exame vestibular, nos 
chamados "cursin~o_s", pois inegavelmente, o ensino minis

. trado nas escolas públicas não lhe confere muitas chances 
de aprovação nas provas para o ingresso na universidade. 
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O setor de __ transportes, por outro lado, não escapou do 
sucateamento, haja vista o e_stado lastimável em que se encon
tra as nossas rodovias. 

O .descaso das auturidades durante um largo período de 
tempo foi tão grande, que muitas estradas deixaram até de 
existir' pois os enormes trechos que se deterioravam a cada 
ano não eram recuperados por falta de recursos,' einbora, 
a nosso ver, cabe indagar sobre a çfeti' .. _.a destinação dos recur
sos arrecadados para o fim específico de restauração e constru
ção de novas rodovias, tais _como a taxa_ de pedágio cobrada 
em diversas rodovias naCionais-e o cham~do programa SOS. 

O alarmente número de acidentes nas rodovias brasileiras 
tem corno causa, é verdade, a falta de conscientização de 
nossos motoristas, mas também é certo que grande parte des
s_es_acidentes ocorrem em razão do precário estado das pistas 
de rolamento e da_sinalização de trânsito, sem falar no sensível 
aume_nto_ no custo dos frcte_s em f_a_ç~ do desgaste excessivo 
dos veículos de carga, componente relevante do preço final 
das mercadorias. 

Por derradeiro e para não cansar àqueles que se encon
tram neste plenário. cabe consignar a queda de qualidade 
do sistema de telefonia no País. 

Com efeito, eSst!importante serviço-público teve um gran
de impulso -e isso devemos reconhecer por dever de justiça 
-a partir de 1964, tendo sido o se to r que mais_se desenvolveu 
durante os governos militares. 

Todavia, nos ú.ltimos oito anos temos, ob~rvado _uma 
acentuada queda na eficiência dos bens de comunicações tclc
fônicas, observando-se, cada vez com mais freqüência, dificul
dades na complementação de ligações sejam de âmbito local, 
sejam interurbanas. _ 

O cidadão, que já paga e não paga pouco p-ehi aquisição 
de uma linha telefônica e pela utilização dos serviços que 
no mais das vezes lhes são prestados de forma precária, já 
se acha até acostumado a _constantes panes no sistema, deman
dando longas esperas junto ao aparelho para conseguir comu
nicação. 

Este estado de coisas se deve, inquestionavelmente, à 
desídia de certos administradores no trato dos bens públicos 
e na prestação de serviços essenci8.is à população, sobressain
do-se nesse rol a figura do ex-ministro- das ComunicaçõeJ!
e atual governador da Bahia, que durante a sua gestão à 
frente do_ Ministério, mostrou-se incompetente·pai"a peló me
nos manter o nível de qualidade dos serviços de telefonia. 
demonstrando_, todavia, mais preOcupação em "fazer política" 
mediante concessões de emissor_as de rádio. 

De tudo que mencionamos, fica bem claro que as dificul
dades que o País atravessa -são en_àrmes e que a hora é de 
recuperar o tempo perdido, passo a passo, sem retrocesso. 

Somente a união de esforços por parte do Executivo~ 
do Legislativo (observados os princfpios de harmonia e inde
pendência) e da sociedade poderá encaminhar a nação para 
a retomada do desenvolvimento, mediante o acréscimo da 
receita sem o sacrifício de quem já não suporta mais a carga 
tributária, visando-se a solução dos problemas sociais mais 
agudos e urgentes. -

A busca dessas soluções deve ser a preocupação de todos 
nós, Congressistas. políticos cm geral, .empresários, trab~lha
dores e governo, pois o problema não é do Governo Itamar, 
mas de toda a Nação brasileira. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - C@_cedo a . 

.palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUJLI:IERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun-
--cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Sr_s. Senado

res, este _tem sido um ano marcado pelo signo da tragédia. 
Consternada, a Nação viu desaparecer homens que personi
ficavam seus mais elevados símbolos de honradez e dignidade. 
Nosso Estado, lamentavelmente, não ficou fora deste quadro. 
Perdemos figuras como Manuel DiéguesJúniof~ o Dr. N(lbuco 
Lopes, e o Vice-Governador Francisco Holanda de Mello. _ 

__ É com pesar que ocupo mais uma vei esta Tribuna para 
homenagear a memória de mais um dentre os grandes homens 
que marcaram a história de nosso Estado. Refiro-me ao que
rido Professor Luiz de Medeiros Netto. Próximo ao seu octo
gésimo natalício, deixou-nos da mesma forma suave com que 
sempre conduziu sua vida. Morreu du_rante o sono, na tranqüi
Hdade da madrugada da última segunda-feira, dia 9 de p.ovem
bro. 

Nascido aos 22 dias de novembro de 1912. na cidade 
de Traipu. interior alagoano, Medeiros Netto caracterizou-se, 
desde _cedo. por um Sentimento nato de solidariedade. Orde
nou-se Padre Católico, dedicando-se integralmente ao auxílio 
dos mais necessitados, tendo, mesmo depois de haver deixado 
o sacerdócio, mantido os áureos princípios de fé e amor ao 
próxi"mo que marcaram toda sua trajetória. -

Simplicidade, a autenticidade, a honradez, o caráter-e 
principalmente a competência e a preoCupação com as necessi
dades básicas da população, o elegeu, por cinco vezes consecu
_tivã.s, Deputado Federai, tendo participad~ ativamente da 
Constituinte de 1946. 

Exerceu diversas atividades na área universitária, das 
quais pode-se destacar a presidência do COnselho Estadual 
çle Educação e a docência emérita_ da_Ufal, em 1983. Colabo
rou com os jornais de Alagoas, os Diários AssociadOs ,e O 
Semeador. · 

Com humildade recebeu diversas honras e medalhas, co
mo, por exemplo, a de Comendador da Ordem _dos Adv_o
gados. Sua atuação transpôs os limites geográficoS' do País 
lhe Valendo o título de Cidadania Honorária do Tennessee 
(State of Tennessee- United _States). 

Uma das expressões culturais mais significativas das Ala
goas, Medeiros Netto·ocupou a Vice-Presidência da Academia 

_ Brasileira de História, imortalizando-se _ao ocupar a Cadeira 
- que peftenceu_ao historiador e ex-governador Fernandes Lima 

na Academia Alago~na de Letras. 
Membro da Comissão Nacional_encarregada de preparar 

as Comemorações do centená_rio_ de nascimento do seu amigo 
Graciliano Ramos, bem corno da Comissão Estadual instituída 
com o mesmo fim. ocupou seus últimos dias escrevendo o 
livro, recém-publicado, versando sobre _a vida do ilustre escri
tor alagoano. 

- O seu ãniversàrio de oitenta anos Seria comemOrado no 
. próximo dia 22 com uma grande festa no Instituto Histórico 

e Geográfico de Alagoas .• cuja presidênci_a o~upou, durante 
os últimos anos, com tal devoção .. que hoje, em nosso estado. 
é impossível dissociá-lo do nome daquela instituiç~()· · 

Homem de grandes realizações, o destino privou--o-de 
ver realizado o seu último sonho: a criação do Museu do 
Índio. Já concluído, esse projeto aguardava apenas a liberação 
de recursos. Não poderia. neste momento, fur~r-me ao co!ll
. promisso de levar à frente a concretiZação desse sonho. 

Deixa-nos nosso ilustre professor uma lição de vida mar
cada por uma retidão de caráter e uma -dedi~ção integral 
ao povo das Alagoas. Sem--dúvida, este exemplo imorredouro 
-norteará a conduta -das próximas geraçõeS. -
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Deixou-nos o homem, fica para sempre o exemplo. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
convoca sessão extrordináriaa realizar-se hoje, às 17 horas 
e 5_0minutos, com a·seguirite" 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 812, de 
1991, do Senador Francisco Rollemberg, s_olicitando, nos ~r
mos do art. 256 do Regimento Interno, a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado n"' 191, de 1991. 

de sua autoria, que instítui o seguro obrigatório para agência 
de v~agens que explorem o turismo. 

-2-
-Vot_ação~ ~m turno único, do Requerimen~o no;> ~02, de 

1992, de urgência, nos termos do art. 336, d, do Re_gimento 
Interno, para o Projeto de Resolução. n" 64 .. ~de 1992, de inic;:ia
tiva da Comissão Diretora, que estabelece a Estrutura Admi
nistrativa Básica do Senado Federal, e dá outras providênciaS-. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão_. 

(Levanta-se a sessã~ -às 17 ho~ãs -e 38 ~in!l~os.) 

Ata da 2343 Sessão, em 11 de novembro de 1992 

2a Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Iram Saraiva 

ÀS 17 HORAS R 50 MINUTOS, ACHAM-SR PRE
SENTES OS SRS. SRNADORF.S: 

Affonso C".amargo - Albano Franco - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir 
Lando - Antonio Mariz- Bello Parga - Beni V eras- C".arlos 
Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia 
de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu C".arneiro - Divaldo 
Suruagy - Elcio Álvares - Epitâcio Cafeteira - F.speridil!o 
Amin - Eva Blay - Francisco Rollemberg - Gerson Camata 
-Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lu
cena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan C..osta Jú
nior - Jarbas Pas."lllrinho - Jolio C'.almon - João França -
Jolio Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fo
gaça- José Richa- José Sarney- Jutahy Magalhães -J uven
cio Dias- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- I.ourival 
Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Márcio I .acerda - Marco Maciel -
Mârlo C".ovas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Moisés Abrao - Nahor Jfulior -Nelson C'.arneiro -
Nelson Wedekin - Ney Maranhao- Odacir Soares -Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Raimundo Lira -
Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio 
Vilela Filho- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A lista de pre-
sença acusa o,comparecimento de 6~Sis_. _Senador~s. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos- noSSOs trabalhos. 
O Sr. 1<? Seçretário procederá à leitUra de requerimento. 

:é lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 804, PE 1992 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, 

do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da _Câmara 
n'? 100/91, que "acrescenta dispositivos ao art. 18 da Lei n<? 
8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo aos municípiOs 
competência para a execução de serviços de planejamento 
familiar". 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1992. --Humberto 
Luceoa- Marco Maciel-- Jutahy Magalhães-- Valmir Cam
pelo - Esperidião Amin. 

O SR. PRESlPENTE (Iram Saraiva)-. O requerimento 
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 
340, inciso II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 _ 

-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 805, PE 1992 

_ _ Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n' 339. de 1992, a fim de que figure na Ordem 
do_ Di~_ 4~ _s~ssão seguinte. 

S'aia das Sessões, 11 de novembro de 1992. - Pedro 
Simon. 

O SR. PRESlPENTE (Iram Saraiva) .c., Aprovado o re
querimento, a mensagem a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

_Sobre _a mesa, requerimento que será__lido pelo Sr. !'? _ 
secretário. ·-

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 806, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Requeiro a retirada do Projeto de Lei n~" 118/92~ de minha_ 

autoria, e ainda sem parecer da Comissão a que foi distribuída, 
a fim de que possa concluir os estudos complementares, para 
ofereciineilto de nova propOsiÇão, que :atenda às novas suges
tões recebidas sobre a matéria. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1992. - Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O ·requerimento 
lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (liam Saraiva)-Presentes na Casa 
68 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO ))lA 

Item 1: 

Votação, em turno úniC_o, do Requerimento n<? 812, 
de 1991, do Senador Francisco Roll~inbeig, solicitan
do, nos termos do art. 256 do Regimento Interno, a 
retirada, em caráter definitiVo, do ProjetO de Lei do 
Senado n"' 191, de 1991, de sua autoria, que institui 
o seguro obrigatório para agência de viagens que explo-
rem o turismo. -"- - - ' 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei dó Senado 

n~' 191, de 1991, será definitivamente afquiV3do. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 2: 

Votação, em turno único, .do Requerimento 09 802, 
de 1992, de urgência, nos termos do a~:t. 336, d, do· 
Regimento Interno, para o Projeto- de Resolução n~' 
64, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que 
estabelece a Estrutura Administrativa Básica-do Sena
do Federal e dá outras providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
--- Aprovado. 

O Projeto_ de Resolução n~' 64, de 1992, será incluído 
na Ordem do Diã da quarta sessão ordinária subseqüente. 

. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Esgotapa a maté-
ria constante da Ordem do Dia. -

. Passa-se, agora, * votação do Requerimento n~' 804/92, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 100, de 1991. 

Em voté!ção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. . . .. 
A matéiia figurará na Ordem do Dia da sessãd ordinária 

subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I--

Discussão, em turno único, do Parecer n'~' 362, de 1992, 
da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem 
n• 339, de 1992 (n' 671192, na origem), de 28 de outubro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor GUS
TAVO JORGE LABOISSIÊRE LOYOLA, para exercer o 
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Nada mais haven
do a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 58 minutos.) 

Ata da 235a Sessão, em 11 de novembro de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 !fORAS, ACflAM.SF. PRRSF.NTP.S OS SRS. 
SENADORES: 

· Alfonso C'.amargo- Albano Franco- Alfredo C'.ampos 
-· Almlr Gabriel - Alufzio Be>.erl a - Álvaro Pacheco - Anúr ' 
u. .. ~o- Antonio Mariz -BeiJo Parga- Beni Veras- Cados 

Patrocfnio - C'.é1111r Diru; - Chagas Rodrigu.,. - Cid Salx:ill 
de Cmv.alllo - D~rio-Pereira - Dirceu C'.arrieiro ·- Diva ido 
Suruagy - Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - F.spcridillo 

· Amin - Eva l!lay - Francisco RoUemberg - Gerson Camata 
- Ouilllermc Palmeira - Henrique Almeida- Humbeno Lu
•:ena - Hydekel Freitas - Iram Sarai•a - lrapuan Costa Jli
nlor - Jarbas Possarlnllo - Joio C'.almon - Jo8o França -
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'Dão Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jost Fo
gaça- José Richa- Jose Sarney- Jutahy Magalh!\es -Juven
cio Dias- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha- Lounval 
Baptista- Lucfdio Portel!a- J.uiz Alberto- Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - MAreio I "'ccrda - Marco Maciel -
Mário C.ovas - Martuce Pinto - Mauro Benevides - Meira 
Filho- Moisés Abrão - Nahor Júnior -Nelson Carneiro -
Nelson Wedekin - Ney Maranhno- Odaclr Soares - Onofre 
Quinan - Pedru Simon- Pedro TeixeirA- ~aimundo lira
Ronaldo Aragno - Rünan Tito - Ruy llR~el"r - Tcotonio 
Vilela Filho - Vulmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~A lista de 
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimeiltal, declaro ab.erta ~sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicianioS noSSOs trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece aos Srs. Senadores que, durante esta sessão, 
será apreciada a indicação do novo Presidente do Banco Cen
tral, Dr. Gustavo~ Jorge Laboissiêre -Loyola, j.:i sabatinado 
no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos. A indicação 
já se encontra sobre a mesa. 

Para que haja o quorum "indispensável ao exame desta 
matéria, solicito a presença imediata, no plenárfo, -de todos 
os Srs. Senadores que se encontram nos seus gabinetes ou 
em outras dependências do Se~ado Federal. Neste· instante, 
segundo informa a Assessoria-Geral da Mesa, encontram-se 
no plenário aperias 35 Srs. Senadores. Há necessidade do 
quorum deliberativo de 41, pelo menos, para qu-e possamos 
apreciar esta importante riiatéi"ia;· É prováv.el que, ·na.- noite 
de hoje, façamos afnda duas sessões extraordin.áiiãS. "(Pausa.) 

A pres~nte scss~o foi convocada para .apreciar a indícação 
do Dr.-Gust.avo Jorge LaboisSiê.re ~ypla_para a Pr_eSfdência 
dp Banco Central do B_rasil. _S.--&! .oç~upa atualmente uma 
das diretorias do Bacen e teve a sua indicação Submetlda 
a esta· Casa pelo Senhor Presidente da República, Dr. Itainar 
Franco. (Pausa.) . 

A Presidência faZ; neste instante, o -último apelo 'para 
que os Srs. Senadores que se encontram em seus gabínete·s; 
em qualquer reunião de bancada, de com"is"são técnica, de 
comissão parlamentar de inquérito ou da ComissãO Especial 
do Impeachment, interrompam os seus trabalhos. Recomend9 ""-· 
ao Presidente Ékió Alvares que suspenda a reunião da co.iniS- ·, 
são por 15 m-inutos;- até que se proceSse à apreciação desta 
matéria. Solicito também ao Presidente da Comissão de As- _ 
suntos Económicos, SenadorRaimundo_Lira, responsável pe-
la reunião da comissão que aprecioU a indicação do_ Dr. Gus_
tavo Jorge Laboissiêre Loyola, que venha ao plenário e cola-

·A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em virtude 
da aprovação de requerimento de dispensa de interstício em 
sessão anterior. 

Em discussão o parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A Presidência pede aos Srs. :se_na_d_ores que tomem assen

to nos seus respectivgs lugares. A partir deste momento, vai 
se processar a votação pelo sistema eletrônico e secre_to, nos 
termos preceituados pela Constituição em vigor. (Pausa.) 

A PreSidência volta a apelar aos Srs. Senadores que ve
nham ao plenário paJ."a votar, e_ agora o Í8:Z pela última vez. 
É·uma tolerância que agora realmen~e se exaure. Foram 20 
minutos de conclamação dos Srs. se-nadores. 

Os Srs. __ Sen~dirres já podein votar. 
(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Albano Franco 
Alfredo Campo& 
Almir ~Gabriel 
ÁlvarO Pacheco 
Antonio Mariz 
Carlos Patrocínio 
Cesar Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro-
Epitacio Cafeteira 
Espe_ridião Amin 
E v~ Blay 
Francisco Rollemberg 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Humberto Lucena 
Hydekel Freitas 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 

bore para que tenhamos o quorum indispensáVél ao' exam~~; ~ ·~· .~ / 
desta matéria. (Pausa.) 

-- Jo_ãQ Franca 
Josâphat Marinho 
José Fogaça 
Jutaby Magalhães 
Juvericio Dias 
Lucídio Portella 
Luiz Alberto 

~ Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Man::io Lacerda O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :-Passa-se à 

ORDEM DO DIA . 

Discussão, em tumó UniCo; do Parecer fl9 -362, de 
1992, da Coinissão de Assunto=s- EcoDômicoS~ sObre a 
Mensagem n':J~9. de 1992 (n":671192; na origem), §e 
28 de outubro do corrente árirt;- pela qual o _Seilhpr 
Presidente da RepúbliCâ súbmete à deliberaçã9 do Sê
nado ~ ~~~.olh<!_ ~C? .. sr :-.Gl!s_tavoJorg~ L~boi~siet~ Loyo
Ia, para exercer o cargo de Presidente do BancO CeOtral 
do Brasil. - · · 

- Mâfió Covas 
Marluce Pinto 
Moira Filho 
Ne(SO'n Wedekin 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Râilnundo Lira 
Rofialdo Aragão 
VaÍrllí'r Campelo 
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O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela ordem. 
Sem revisão do_ orador.) --Sr. Presidente, é para contestar 
a afirmação que fez V.Ex• ilinda há pouco, no sentido de 
que teriam sido gastos 20 miniJ.fos.. Estando apenas n9 119 

minuto. Portanto, pe·ço a tolerância de V.Ex~ para com dois 
Senadores que já se encontram no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Foram tantos 
os apelos, que a Presidência entendia que Já deveríamos ter 
ultrapassado, pelo menos, esse espaço de tempo. (Pausa.) 

Vai ser feita a api.iroação.:'vbtaram SIM 43 Srs. Sefiadores; 
eNÃ02. -

Não houve abstenções. 
Total de votos: 45. 

Aprovada a indicação. 
Faremos a comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presi

den-te da República. 
__ O SR. PRESIDENT-E (Mauro Benevides) - A l'resi· 

·· dênChi corivo'ca· sessâ·o extrâOrdinária a reãlizar-se hoje, às 
18h15min, com a seguütte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votaçào, -em segundO tu!ri-o, da Proposta de 
Emenda à Constituição n' 7,de 1992, (n' 82191, na 
Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 da Consti
tuição Federal. 

.O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

.. (Levanta-se a sessão às 18 horas e ]#_minutos.) 

Ata da 2368 Sessão, em 11 de novembro de 1992 

2a Sessão-Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura. 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidencia dos Srs. Mauro Benevides e Magno Bacelar 

ÀS lB HORAS R 15 MINUTOS, AC11AM.SR PRE
SENTEiS OS SRS. SENADORES: 

Affonso ('.amargo - Albano Franco - Alfredo C.ampos 
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco ~ Amir 
J..ando- Antonio Mariz - Bello Parga- Beni V eras- C.arlos 
Patrocfnio - César Dias - C.bagas Rodrigues - Cid Saboia 

· , de carvalho - Dario Pereira - Dirceu C.arneiro - Divaldo 
· - Suruagy - Elcio Álvares - Epitácio C'.afeteira - F.speridião 

- Amin - Eva Blay - Francisco Rollemberg - Gerson C'.amata 
-Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- Humberto Lu-
cena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - lrapuan C' .os ta J ú
nior - Jarbas Passarinho - Joao C'.almon - Joao França -
Jol!o Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jose Fo
gaça- Jose Richa- Jose Sarney- Jutahy Magalhães- Juvên
cio Dias- I.evy Dias - I.ouremberg Nunes Rocha - l.ourival 
Baptista - I.ucfdio Portella - I.uiz Alberto - Magno Bacelar 
- Mansueto de lavor- Márcio I.acerda - Marco Maciel -
Mário C'.ovas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira 
Filho- Moisês Abrao- Nabor Júnior --Nelson Carneiro
Nelson Wedekin - Ney Maranbao- Odacir Soares- Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Raimundo Lira -
Ronaldo Aragao - Ronan Tito-- Ruy Bacelar - Teotonio 
Vilela Filho - Valmir C.ampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 68 Si's. Senadores. HaM 
vendo número regimental, declaro--~berta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Passa-se â 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, -em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n<> 7, de 1992 (n9 82/91, na 
Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 da Consti
tuição Federal. 

A discussão da matéria, em i5egllildo turno, fOi e_Itcerrada 
na sessão de 24 de agosto do corrente ano, sení apre-se-ntação 
de emendas. 

Passa-se à votação da matéria. 
O Sr. Cid Silbóia de Cal-valho- Si.--PfeSíae-iite-~ -peç-o 

a p~Javra, para encarn!nh~r a votaç~~-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
---Para-encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
--Presidente, V. Ex~ disse que a emenda era polêmica. Ela 

é mais do que isso: -é caduca no seu art. 2~> e. portanto, não 
pode ter aplicação. Se, porventura, o Senado Federal apro
vasse esta matéria hoje, neste início de noite, é evidente que 
estaria transferindo para a Justiça Eleitoral do País um grave 
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tinha uma conotação, tinha uma moralidade. Agora ela tem 
uma imoralidade, porque visa substituir critérios após as elei
ções devidamente encerrad3s,_ Sr. Presidente. 

Vamos eleger quem não se elegeu; vamos tirar o mandato 
de quem se elegeu; vamos fazer uma arrumação indecorosa, 
no momento em ·que o Congresso Nacional se restabelece 
diante da opinião pública. Vamos criar cinco mil cadeiras 
novas de vereadores no Brasil; cinco mil cadeiras, Sr. Presi
dente! Isto é um absurdo, isto é um abuso! 

No momento em que a Nação brasileira cobra a morali
dade em tudo, não é possível admitirmos hoje uma votação 
desse tipo-aqui no Senado Federal. Queremos moralizar, que
remos processar o Presidente da República, queremos exami
nar a gestão do Sr. João Santana, do Sr. Ozires Silva e da 
Sr' Zélia Cardoso de Mello, e vamos fazer pior, autorizando 
uma prática que, no mínimo, é iildecente, neste momento 
em que está encerrado o processo eleitoral de 3 de outubro 
de 1992. . _______ ,, 

Por isso, encaminho Contra, Sr. Presidente, e peço a meus 
Compãnheiros aqui présentes que, ajuizadamente, ouçam a 
voz da razão: _não dêem o seu voto mediante esse lobby e 
essa pressão que tanto têm prejudicado esta Casa. Sabemos 
que essas pressões são indevidas. Queremos, nos-nossos-gabi
netes, idéias, dados e informações; não queremos interesses 
particulares, isolados, que vão- contra bs cofres públicos e 
contra a ordem política' do País. Isso nós ·não queremos, Sr. 
Presidente. 

Por isso eu clamo e estou apelando para todos os Srs. 
Senadores aqui presentes que esqueçam essas palavras de cla
mor para que aumentemos o número de vereadores neste 
País. Numa hora tão grave pela qual passa- a- Nação, temos 
que ter moral, mãos limpas e límpidas para podermos aqui 
examinar o crime de responsabilidade; os dois crimes que 
são imputados ao Presidente da República. 

Não é procedendo com licenciosídade, não é procedendo 
com imprudência que teremos moral. que teremos um com
portamento digno que· justifique a honra do Voto que vamos 
depositar em uma dentro de breves dias, nesra Casa. 

Por razões técnicas~ Sr. Presidente, em defesa do munici
palismo, e também de'vido a razões factuais;-da moral nacio
nal, encaminho contra esta ei:nenda, pedindo _aos meus Co"lri
panhe'iros que ouçairtã vOz d3.-r3.zão e nJ.o·a,-voz-do COiãçào. 
Não é a alma que cede ao pedido clemente: é a razão que 
examina, é a- razãO 'qüe decide, especialmente os que sáo 
aqui advogados, que (orarÍI -jUízes, promOtOres e--que conhe
cem toda a sistemática jurídica deste País. 

Espero ver derrotada _esta emenda agor~, :sr. _P~es:i~ente. 
E terei uma questão_ de ordem a fazer, logo_ mais, perante 
V. Ex• 

O Sr. Iram Sar3iva--- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. ' 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, ,peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Iram SaraiVá;- tOgo em seguida, 
ao nobre Senador José Fogaça e, imedia~(J.iflente após, ao 
Senador Chagas Rodrigues. - · 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para encami
nhar. _Sem revisão- do orador.) -Sr. PreSidente. lamento 

as colocações de tão ilustre jurista como o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. Para que S.Ex• não sofra um infarto do miocárdio 
e não haja- um desgaste ·a esse ponto, pediria a V. Ex•, Sr. 
Presidente, que observasse a falta de quorum par(! apreciação 
da matéiia. 

Senador Cid Sabóia_de Carvalho, respeitamos o seu pontO 
de vista. Invocandó Voltaire, diríamos: "Não concordamos 
com uma só palavra- sua, mas defendereinos, até a moite, 
o seu direito de as proferir". -

__ ~ão _é.,verdade_p_que o nobre Senador coloca. Apesar 
de ter suas razões e seus argumentos, é necessário_ que não' 
se faça com tanta paixão uma colocação dessa natureza. Além 
disso, não se pode esquecer também que esta matéria_ já foi 
apreciada em três turnos. O Senado nunca brincou e não 
seria desta vez que o faria. 

Queremos pedir a V. Ex\ Sr. Presidente, que, obser
vando a ausência de quorum - mesmo depois dos reiterados 
-apelos de V. Ex~, só _conseguimos 45 SrS.-Senadores .:..:._ não' 

.. coloque em votação uma matéria--que exige quorum de -!réS 
quintos, quando sabemos não haver sequer 49 presentes, que 
seria o número mínirn:o ·para se -aprovar uma errienda cOtlStifu~ 
cional. 

_ _ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Iram Saraiva, a Presidência dobra-se à ~vidência da consta
tação de que, neste plenário, a esta altura dos nossos trabalhos, 
talvez não mais estejaril presentes sequer os 45 Senadores 
da sessão anterior. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, a Presidência vai conceder a 
palavra ao Senador José Fogaça e,posteriormente,ao Senador 
Chagas Rodrigues, após o que a palavra retornará a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARV:.\LHO - (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão do orado"r.)- Sr. Presidente, 
há uma questão de ordem e, em sendo uma questão de ordem, 
ten;t10 a impressão de qu~ h~ preval~ncia;, e uma questão de 
o~~em __ ~xatame_ntc:= ·so_~e o que falou o nobre Sen~dor Iram 
Saraiva; preocupado mais com a minha saúde do~~que com 
a Ciiaem jurídica do País. Mas estou menos preocupado com 
a lniilha saúde e ma'is-pre"OcuPado coin a ordem jUi'ídica-âo 
País: Por isso, quero fazer urna questão de ordem para que 
V. Ex~ decida a questão de ordem que fizerã eu aqui' na 
última reunião, há uma semana portanto, em que pedia a 
a~diência da Comi~são de_ Ç~~_stitu!ç,~_-o. JustiÇ<t_~- Cidadanüi 
sobre esta matéria, em face -da cadUcidade do art. 2'', com 
a indagação se ess~--C:~~uc!da~~ ge~_a a prejudicial idade da 
matéria no exame perante este Plenário. ' ·-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, ao final da sessão, se a votação 
vier a ocorrer, a Presidência decidirá a questão de ordem 
suscitada por V. Ex• 

OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Masessadecisão 
deve preceder a votação!. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- ExatocÇon
tudo, __ estamos _part~ndo _da premi.ssa ~egundo a _qual teremos 
ou não ·quorum para submeter a matéria à vp~a_ç_ã.o. · 

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra 
para contraditar a qúestão de ordem suscitada pelo nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra a V. Ex~. nobre Senador. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para contra· 
ditar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, muito embo
ra eu tenha o maior respeito pelo largo conhecimento jurídico 
do ilustre colega, no meu entendimento, as afirmativas do 
nobre Senador partem de premissas erradas. 

Ainda há pouco, no seu discurso, S. Ex~ disse que, se 
a matéria tivesse sido votada antes da eleição----e votamos 
o primeiro turno antes da eleição, mas já muito próximoc dela 
-S. Ex~ votaria-ou 'aprovaria, e a situação séfiá -outra. ---

Por outro lado, alega S. Ex• que ãs maté.iias eleitorais 
só podem vigorar a partir de um ano de sua publicação. Esse 
é o primeiro pontO de vista que quero defender como contra~ 
ditório. 

O segundo, Sr. Presidente, é a alegação do nobre Senador 
Cid Sab6i3 de Carvalho de que vamos criar cinco mil cadeiras 
de vereadores no Brasil. Igualmente, Sr. Presidente, não é 
verdade. Essa lei tem o mérito de retirar do âmbito da Lei 
Orgânica dos Municípios e passar para -a COnstituição, O que 
é muito salutar. M3s, quanto ao número de C3.defi3S a -súem 
criadas, o assunto foi "estudado, e chegou-se à conclusão de 
que haveria, no cômputo geral, diminuiçãO, hâja VTstã-a càpltal 
do Ceará, com o devido respeito ao nobre senador. 

De forma que eu me contraponho à qu6stã6 de ordem 
levantada pelo nobre Senador Cid Sabôia de Carvalho. (Mani
festação das galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesL- A Presi· 
dência pede às galerias que se comportem dentro do que 
preceitua o Regimento Interno do Senado Federal, que guarda 
extraordinária -similitude com o Regimento das Câmaras Mu
nicipais de todo o Brasil.. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho·_ Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro· Benevicfes) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador. - -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiderite, o 
Senador Magno Bacelar interpretou muito mal o nieu ponto 
de vista. Eu não disse isso, mesmo porque, Se o diSsesse, 
eu não poderia nem exibir aqui o meu diploma de Bacharel 
em Dii'eito. O que afirmei foi que ·a ConstituiÇão tem normas 
para a legislação atinente ao processo eleitoral. A emenda 
constitucional não se subordina a essa norma, mas cria uma 
vinculação moral. Os costumes_ que se fundam com esse prinp 
cípio filosófico não_ se subordinam a esta norma. mas criarri 
uma vinculãção morar; os--cOstUmes que s~_fundam com esse 
princípio filosófico dO -artigo· q"Ue Concede um ano hão de 
colidir com essa mudança pós~eleição. Foi issó qUe eU -diSse. 

Quanto a votar antes_ pela enlenaa, eu não disse que 
o faria, eu o fiz. E partiCipe"í"da comissão que exarriinóu essa 
matéria. Na oportunidade, no entanto, não nos foi possível, 
em face de muitas relatarias as quais estávãinos entregues. 
um exame mais profundo. No momento em que fomos estu
dar, elaboramos um novo ponto de vista mais atual, como 
é própriO dos homens púhlícos que devem sempre estar atentos 
ao que examinam e sempre na mutação em husca do melhor. 
Foi exatámente isso que acontec.eu. - · · , 

Minha questão de ordem não foi contraditada pelo nobre 
Senador Magno Bacelar: S. Ex• quis contraditar o meu eOcã.mi
nhamento. não a mirihã qUcst3o de-ordem. que tem outros 

fuildamentos de caducidade e de prejudiciididade. É uma 
questão de ordem muito simples e até humilde, porque, ao 
invés de querer a decretação de tudo isto, aqui em plenário. 
peço a audiência da Comissão de C6nS1:-itulção:-JtiSii'ça e Cida
dania, como é comum a este plenário~ de. quando em quando, 
pedir audiências às comissOes técn1Cás quandô a matéria aqui 
já tramita. 

No entanto. agradeço ao companheiro Magno Bacelar 
os seus cuidados que são próprios de uma pessoa boa e respon
sável. Por isso mesmo. ilustram o nosso debate as suas palavras 
e as_ suas considerações,_ mas não m~ vencem, nem a minha 
ijúestãO _ele ordem. -

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao itobre Senador. · 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) ~-Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, 
curVado às bondosas palavras_-:- que não mereço- do nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. a minha contradita é com 
relação à questão de ordem, haja vista que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania prOnunciou-se. há menos 
de três meses, sobre a matéria. Se houvesse de ser inconsti
tucional pelO prazo alegado, já o sería naquela época. Perma
nece a minha contradição à questão de ordem. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente. peço a palavra para 
~eriCa-rriinhar a matéria. -- - · -

PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
aQ nobre Senador. José Fogaça. 

JOS{-FOGAÇA (PMDB -RS. Para encaminhar. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores. antes 
de mais nada-:lrata:.se de uma emenda cOnstituciorial que 
foi anãlisada por uma comissão rriisfã da qual participou o 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. Na verdade, aqui não há 
intempestividade nem caducidade. Quero socorrer-me. inclu
slye',' c;le um argucmento expendido pelo Senador Esperidião 
Aniin. No momento em que o Senador Cid Sab6ia de CaiValho 
al~ga-que. com esta emenda. estamos surpreendendo os Tribu
nais_ Regionais El~itor;1is que estariam preparados para sacra
mentar, nas câmaras eleitOfaíS, urit oU.tfó riUrriáo de verea

-dOres "eleitos nO pleito de 3 de outubro, quero salientar. c_om 
a maior veemêriCiã :._, e testemunhO- disso é o Senadôr Cid 
Sabóia 'de Carvalho -para - que essa matéria foi aprovada 
na Câmara dos Deputados em dois turnos e aprovada· aqui 
também, em priineiro turno. Anuncia-se a aprovação dessa 
emenda há mais de dois meses no Senado FederaL Prova 
de .que os TRE não estão sendo surpreendidos é que as- diplo~ 
mações, em quàse todos os Estados brasileiros. estão suspen
sas. no aguardo da decisão do Senado Federal. 

Portanto, não há intempestiVidade, não há caducidade~ 
ao contrário. Sr. Presidente. há uma expectativa dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e uma espera angustiada de que o Senado 
resolva em definitivo"-essa questâo. · 

O Senador Cid Sabóia de Carvalho_ é um homem respei
tado pelo seu conhecimento técnico-jurídico e urna das proe
minências desta Casa, Sr. Presidente. Mas estamos diante 
daquelas· raríssiffi'as e excepcionais sitU3ções em que o gêniO 
se equivoca. E o Senador Cid_Sahóia de Carvalho equívoca~se. 
Sr. Presidente; tal é a emocionalidade com que ele está defen
dendo uma posição em contrário a esta emenda. que lhe turv0u 
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a capacidade de discernir coni a inteligência, com 3 compe
tência e com a sensibilidade política com que sempre o faz. 

Veja que S. Ex• argúi a inconstitucionalidade desta emen
da pelo fato de ela alterar o processo eleitoral. Mas pergunto 
no que esta emenda está alterando o processo eleitoral. Não 
há um milímetro do processo eleitoral que venha a ser altera
do. Estamos modificando, isto sim, a compOsiÇão da Câmara 
de Vereadores.- Essa questão não se iniiscui, não toca, não 
tangencia Sequer a questão do processo eleitoral. 

As regras relativas ao processo eleitoral são aquelas trata
das especificamente na Lei Eleitoral de 1991, relativas ao 
registro de candidato, às convenções municipais, à apuração, 
às juntas eleitorais, enfim, a tudo aquilo que envolve o pro
cesso eleitoral stricto sensU. 

Equivoca-se, danosamente, o Senador Cid Sab6iã de Cãr
valho, malgrado o _seu extraordinário-e-reconhecido_ saber 
jurídico, malgrado o nível de, equilíbrio _e df; bom senso _que 
S. Ex~ tem mostrado através da sua postura e da sua conduta 
nesta Casa. Mas, seguramente, desta vez, com a marca_daque
la excepcionalidade e raridade que só ocorre aos grandes pen
sadores e aos grandes intelectuais, o Senador Cid Sabó~a de 
Carvalho comete um profundo e irretorqufvel equívoco. Não 
se trata de processo eleitoral. O processo eleitoral é aquele 
que vai da convocação das convenções até a declaração dos 
resultados originários âas umas. O núni_ero de vereadores 
que compõem a Câmara Municipal, em cac:ia cidade brasileira, 
está desvinculado dessa questão. Os Tribunais estão com os 
votos dados aos Srs. Vereadores, sem poder diplomá-los, uma 
vez que há a expectativa de que o Senad.o venha_ a alterar 
essa composição. Se os Tribunais reconhecem que a diplo
mação está dependendo .da decisão do .Se.nado, como isso 
é intempestivo e como está hoje submetido à cadu_cid_ade? 
E como isso é incollSfitucional se os Tribu_nais estão à ~spera 
dessa decisão? Ou ü- Ti:lbunal de Minas Ge.rais age sempre· 
contra o texto da Constituição, incon$iitucionalmeo_tC'J. Ou 
o Tribunal do Rio Grande do Sul não respeita a Constituição? 
Ou· o Tribunal de Goiás não- iespeifa ·a -constitUiÇãO? - -

Ora, Sr. Presidente, se os- Egrégios Me.rribros desses Tri~ 
bunais declaram publicamente nos jorn3iS 'qúe não aulóriiám 
a diplomação nos municípios à espera da decisão do Senado, 
como essa decisão pode ser ínconstitucióiiiii se elã·- ii eStá 
consagrada pela própria atitüde, pela própria expectatiVa que 
é rigórcisamente positivá? OU Seja, a expectativa dOs ti-tbunais 
é de que haja a aprovação e que. a partir daí, se fixem nov9s 
critéri-os pata coiripõSição das Câmaras. · . · -· · · 

Portanto, é p--recário, falho c improcedente o argumento 
de que há intempestividade e de que estamos ferindo o_ pro
cesso ·eleitoral. O processo eleitoral foi tratãdo na Lei Eleito
ral, e tudo o que foi a ele atinente teve o devido tratamento 
na regulamentação oriunda do Trihunal Superior Eleitór'aJ.' 

Quanto à questão do intervencionismoó.-QUantó à -questão 
de que a Justiça Eleitora.l estaria habilitada a inteivir nos 
municíPios. vamos utilizar aqui o bom -se:n·so. uniá ãtítUde 
racionaL . 

Essa emenda constitucional, Sr. PreSidente, ·rixa com tal 
rigor. com tal rigidez o número· de vcreaaores. que cahe à 
Justiça Eleitoral nada mais nada menos do que um gesto for
mal, quase que um ritual hurocrático. Não há um poder de 
ascendência da Justiça sohrt.! as Leis O_rgâriiCàS c----sôbre ás 
Câmaras Municipais. O que hú ~ uma tarefa hurocr:.ítica. <1tfí~ 
huída pda ConstituiÇiio. de fixar os númt.!'ros de .acordo com 
aquilo que é estahclt.:cido pela nova emenda _que estamos cxa-
":Jinando c apreciando nesta Casa. · · · --

É infundada, é ri_gorosamente iilfundada essa _alegação. 
Agora, que a Constituição vai alterar os abusos cometidos 
nas Leis Orgânicas, vai! A Constituição é superior aO Con
gresso Nacional, é superior ao Poder Executivo, ê superior 
ao Poder Judiciário, é superior aos Estados. A Constituição 
está, assim, acima dos municípios, e nisso não se caracteriza 
o intervencionismo. Nisso se caracteriza a superioridade, a 
hiiúarquia superio-r do texto constitucional que esta Casa está 
aprovando, ou está em vias de aprovar. , 

Por outro lado, _Sr. Presidente, dizer que esta emenda 
está criando e acrescentando novas _vagas de vereadores .nas 
Câmaras do_ País é desconhecer a verdadeira res_ultante que 
daqui sai. CinCO rilír vagas- de vereadores estão sendo criadas 
por esta emenda. 

Sr. Presidente, será que alguém aqui sabe que mais de 
500 _povos municípios foratri criados no Brasil? Será que al
guém sabe, por exemplo, que no Rio Grande do Sul quase 
cem novos municípios nasceram com essa eleição? E sabem 
o que significam quase cem novos municípios no Rio Grande 
do Sul? Significam novecentos novos vereadores._ 

O que está gerando o surgimento de _uma flOVa leva de 
vereadores no País não é esta emenda, Sr. Presidente, é o 

. processo de emancipação municipal, que vem sendo obser
. vadO ae ni3neirã iinpla e ilimifada em todo o País. 

O Rio ·arande do Sul terá, a partir de 1\' de janeiro, 
quase novecentos novos vereadores, quer aprovemos ou não 

· estã Elnenda. Novecent'os novoS vereadores qUe s·e devem 
ao processo de emancipação. à criaçãO -de novOs municípios 
-Municípios pequenos. de população reduzida; cada um 
com nove novos vereadores. 

É claro que País terá mais vereadores em 1993. É claro 
Que sim! Mas é uma falácia, Sr. Presidente, atribuir isso a 
esta emenda constitucional. (Palmas.) 

Isso se deve. Sr. Presidente, isto sim, ao rico, e talvez 
-discUtível, mas rigOrosamente verdadeiro processo de emanci
pação municipal que vem ocorrendo em_ nosso País. _Minas 
Ger3.is, Goiás. Rio Grande do Sul, vários Estados hrasileiros 
viram nascer, no dia 3 de outubro, novas Câmaras Múnicipais. 
nàvos prefeitos, novos vereadores_. Mas, ·pelo amor de Deus, 
não vamos-confundir as respon~abilidade5:~ 

Sr. Presidente c Srs. SenadoreS, temos. hoje, um teXto 
constitucional precário. Um texto que diz que municíPios com 
até um milhão de hahitant'cs terão vinte e um vereadores. 
Na verdade:. é isso que se quer manter: essa amplitude, essa 

;ndefiniçâo do texto. essa irregularidade gerada pela indefi
nição do texto. Quando se diz que esta emenda vai gerar 
novas vagas no País, o que se quer é manter municípios com 
vinte mil. trinta mil,' às veZeS: ãtC!"TCrinirhahitantes cOm--Os 
21 vereadores que a Constituição hahilita pelo arual texto 
constituciomil. 

' . . 

Esta emenda, Sr. Presidc:nte, deseja que isso_ não se per
petue. dc_seja regularizar. uniformizar e moralizar para que 
_criemos _um cfçtiv_o. ·verdadeiro e_:Uut~ntiçp sistema c!e repre
sentação polítiCa neste País. um espectro de representação 
social que seja realmente popular. nem resultado da manipu
lação, nem resultado do domínio das elites. 

Por isso estamos apn:scntando esta proposta inovadora. 
que j~i foi aprovada na C..hnam. que j<i foi aprovada no Senado 
em primeiro iurnl.l ~ cst;.\ PCmkntc _dc votação cm s.cgundo 
turno. 

Digo com lranqüili~ladc 4u~ <.1 apmvaçáo dt."s~a 1.!11\~nda 
-vai corrigir distorç61!s. E vadadc~ Sr. Presidt:'nte. E verdade. 
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Onde houve abusos, eles vão ser coibidos; onde há dema
sias elas vão ser elimiiladas; onde há excessos, serão restrin
gid~s. Mas dizer que esta _e!ll_enEa pro~~z uma situaçãO de 
anomalia institucioriaf, Sr. Presidente, é desconhecer os seus 
verdadeiros, mais autênticos e mais sinceros objetivos. 

Esta emenda quer criar um sistema de representação polí
tica de base inequivocamente popular e à altura do Brasil 
que estamos construindo. · 

Obrigado a V. Ex• (Muito bem!Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva. (Pausa.) 

O nobre Senador Iram SaraiVa confere prioridade à mani
festação do Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (I'SDB- BA. Paraenca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, V. Ex~ podem ficar tranqüilos, porque falarei por pou
co tempo. 

Em primeiro lugar, quero explicar a essa -âúdiência que 
lota hoje as galerias que podemos realizar quantas sessões 
sejam necessárias sem que recebamos um centavo a mais de 
jeton por qualquer delas. _ _____ __ --

São eles vereadores e podem estar imaginando que, a 
exemplo do que ocorre em algumas assembléias, cada sessão 
extraordinária representa um jeton a mais. Aqui não ocorre 
isso~ Podemos realizar dez sess_ões num mesmo dia que não 
recebemos nada além do que aquilo que recebemos mensal
mente. 

Mas o assunto é outro. Vim para esta votação, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores~ certo de votar a favor, de dar meu 
voto sim. Não vou aqui discutir a questâo da caducidade, 
da constitucionalidade ou qualquer aspecto técnico ou jurídi
co~ Mas fui alertado por dois fatos. PrimeiiO, i Senad.ora 
Eva Blay perguntou-me o-que fazer~ porque ~eterminado IT!u
nicípio de São Paulo iria perder algumas cadeiras na Câmara 
de Vereadores. O Sena-dor Magno Bacelar, quando contra
ditou o Senador Cid Sabóia de Carvalho, disse que em Forta
leza também haveria diminuição no número de cadeiras. Digo, 
francamente, que recebi telegramas de vários Esta_d_os_do País, 
alguns deles favoráveis e outros contra. No ~eu Es_tado nã? 
teríamos maiores preocupações, porque a Cântara âe Verea:.. 
dores de Salyador já declarou que não vai aumentar o número 
de cadeiras, mesmo tendo direito, com a aprovação dessa 
emenda. - _o ' - - -- - - -

E _o Poder Judiciário já -se antecipou, declarando que 
não concederia esse aumento, porque considerava isso um 
absurdo quando estamos querendo reduzir despesas no serviço 
público. O próprio Presidente do Tribunal já antecipou a 
sua posiçãn. Não estou movido_ aqui po~ -~enhum interesse 
político regional, mas fiquei preocupado realme~t~ e_ vou e:x_a
minar essa questão, porque _o Senad~r Jo~é Fogaça falou que 
existem excessos que serão cortados. 

Acredito que meu voto será contráriO nO -momento em 
que tiver a certeza de que vereadores que já receberam o 
seu diploma de eleitos terão esse direito cortado. Se ísso ocor
rer - tenho de declarar, embora pudesse ficar calado e não 
dizer nada- que votarei contra essa emenda constit_uc::ionãl, 
porque não vou retirar o direito conquistàâo n~s urnas po~ 
ninguém. se iSso.Vier a ·oco·rrer,'·V. Ex·~ podem ter certeza 
de que mudarei meu ponto de vista para votar contrariamente 
a essa emenda. 

o Sr. Iram-saraiva- Sr. Preslàen-te, peço a· palavra: 
pela ordem. 
I 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo 
à palavra ao nobre Senador. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Pela ordem. 
Seio i-eVisão do cirã.dO"r.)- Sr. Presidente, ainda temos uma 
_reunião da Mesa DiretOra. Como -não há quorum, gostaria 
que V. Ex~ definisse o que havía"?-os solicitad? _logo que se 
iniciou o processo de votação- e retuasse a matena. . 

O SR. PRESIDÉNTE (Mauro Benevides) -Realmente 
V. Ex~ está coberto de razão. A Mesa observa que o número 
de Senadores presentes se situa bem aquém do quorum qualifi
cado de 49 para a apreciaç-ão-dessa matéria. 
_ Em razão disso, dispenso-me de decidir agora questõe_s 

-de ordem que foram suscitadas durante o processo de encami
nhamento, e aguardarei a oportunidade adequada p~ra m~ · 
ffiailifestar sobre oS "questionamentOS que foram aqut SUSCI

tados nos debates pelos SenadOres Cid Sabóia de Carvalho, 
Magno Bacelar, José Fogaça, Iram Saraiva e pelo n~ ~~na
dor Chagas Rodrigue~. que não chegou formalmente a uhhzar 
a tribuna, m~s veio à, Mesa para expressar o seu pensamento 

-a respeito dessa proposição objeto de debate na noite de 
~e. . .. .. 
. - O Sr. Chagas Rodrigues- Peço a palavra pela ordein, 

$f:._ Presi_d~~nte. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Concedo 

a palavra a V. Ex• · 

OSR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem. 
-Seril revisãO do criador.) --Sr. Presidente, ouvi atentamente 
·a-argumentação dos ilustres colegas que trataram da Proposta 
de Emenda à Constitúiç-ão n9 7. de 1992. o 

-·-Como já fOi dito, ela foi aprovada antes das eleições: na 
Câinara em dois turnos, e no Senado, em um ; de modo 
que eü Pediria a atenção do nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho para um fato, pois ouvi também o discur~o do no~re 
Senador pelo Ceará. Já foi dito aqui, Sr. Prestdente, que 
o texto atual é logicamente indefensável, porque est~belece 
um hiato_- a Constituição atual esta.beleceu_ esse htato -

-nenhuma Câm~(a, de acordo com. o texto atual, pode ter 
de zz"a 32 vereadore.s. . . . . " ... 
- .. P.or outro .ia.do, como já se disse, a Constiúiiçã_~ at~al 
tem_ um texto _elástico;- pOis-determina que nos mumcíptos 
com até 1 milhão de habitantes haverá um mínimo de 9 e 
um rriàximo de 21' vereadores. O _novo texto estab_elece crité
rios mais razoáv_eis: -Cria 3 camadas: municípios de até 100 
mil habitantes; cje mais de 100 mil até 300 mil, e de mais 
de 300 mil até Uiri inilhão de habitantes. 

Mas quero· chamar a atenção dos c~legas para o fato 
'de que estamos di!'lnte de um impasse: prectsamo_s de 49 ~o tos 
fa-VOráveis e não Os temos. O no_bre S_enador Ctd Sabóia de 
Carvalho. que se vem manifestando contrário à proposição, 
levantou uma qUestão de ordem. Entretanto, essa questão 
-de ordem não se refere propriarrien-te a toda a proposta de 
emenda. Ataca, de modo especial, o art. 2õ' E quero comunicar 
aos colegas que' encaminhei à Mesa um requerimento de desta
que para rejeição do art. 2~'. que diz: 

''ESta emenda entra em vigor na data de sua publi
cação, aplicando-se às eleições municipais marcadas 
para o dia 3 de outubro de 1992." 

- Suprimindo~se esse art. 2'-'. aqueles qu.e_ c~tend:m qu.e 
·a 'êiUelida iria p"rejudicar alguns vereadores Ja naO terao maiS 
como usar esse argumentó. porque. com a supressão. não 
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haverá prejuízo para ·nenhum verea-dor eleito e a emenda 
terá o seu lado benéfico, devendo ser aplicada, rigorosamente, 
só nas próximas eleições. 

Pediria. assim, a atenção .dos colegas para este pedido 
de destaque. que talvez propicíe, eútre~nó_s, um entendimento 
que nos liberte desse imp_asse. já que -nãO temos rlúmero para 
aprovar nem para rejeitar a proj:)OSíão--:-Solicitarla. destarte 
- eu que já votei--favoraVelmente e venho defendendo a 
emenda. pois não quero prejudicar ninguérri --a atenção 

·dós nobres colegas para esse requerimento de destaque que 
"encaminhei à Mesa. 

Era o que tinha- a: dizer, Sr. Presidente. 

Durante o encaminhamento do Sr. ·chagas Rodri~ 
gues, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocUpada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidéncia 
já decidiu que a matéria voltará à apreciação, tendo em vista 
a evidente falta de quorum. Sendo assim, o requerirriento 
de destaque do nobre Semidor ChagaS Rodrigues também 
será votado oportunamente quando a matéria vOltar a este 
plenário. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE "(Magno Bacelar r- Tem -a palavra 
V. EX" 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO (PMDB --CE. 
Pela ordem. Sem revisão do_orador.) 

Sr. Presidente. quero apenas deix:ar registrado nos A:"nais, 
ouvidas tantas explanações ilustres e bem fundamentadas, que 
a minha questão_ de ordem deve ser decidida antes da votação, 
porque. após a votação, ela será de absoluta inutilidade. 

Desejo dizer. também, da minha disposição de aprofun
dar as razões de __ minha questão de ordem no momento opor
tuno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -V.~ Ex• já teve 
a palavra do Presidente efetívo de que a matéria será deCidida 
antes da próxima "\'Otação.- -- "" 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)".:._ Há oradór ins
crito. Concedo a palavra ao nobre Senado~ Nelson W_edekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. ) -Sr. Presidente, Sras .. e; Srs. Senadores. 
a recessão que, na década passada e. mais. acentuadamente. 
nesses dois últimos ano_s, tornou-se uma dura riã.lidade no 
País', inviabilizando projetas e obras importantes e necessárias. 
vem penalizando drasticamente o nosso Estado_de Santa Cata
rina. A maior prova é a- Oão duplicação dos 465Km (quatro~ 
centos e sessenta e cinco quilômctros) da BR-JOl em território 
catarinense. Ora. há muito ·que as autoridades e a população 
catarinense reiViildicam a duplicação daquela estrada. cuja 
relevància é mais do que notória. ConSiderada urna via de 
integração nacional.ligando o Sul ao Ccntro:,~ordeste e Norte 
do Brasil. a BR-101 funciona tamhém como corredor de tráfe
go para o MERCOSUL. interligando nos~q -País à Argentina. 
Uruguai e Paraguai. ·-

Há décadas que ela vem suportando unia sobrecarga de 
tráfego. principalmente no trecho de Sarita Catarina." O mais 
extenso dos E~ ta dos do Sul. c onde ocorrem o:s maiore~ pontos 
de estrangulamento. A BR-101 perpassa por quase trinta mu-

nicípios catarinenses·: Guaruva, Joinvile, Araguari, Barra Ve
lha, Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Camboriú, Itapema. 

-Porto Belo, Tijucas, GoVernador Celso Ramos; Biguaçu, São 
José, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Jmbituba, Laguna. 
Tubarão, Juagaruna, Içara, Criciúma, Maracajá, Araranguá. 
Sombrio e São João do Sul. 

O fato é que a rodovia foi piojetada para uma vazão 
de trânsito diário. no máximo, de cinco mil veículos. e já 
atinge mais de quarenta mil. ultrapassando. em alguns trechos. 
oito vezes o tráfego previsto. Ess_e trânsito tem aumentado 
urts 7% ao ano e, SegUndo previsão de técnicos. esse índice 
deverá se mante"r nos próximos dez anos. Por aí pode-sé avaliar 
a -importância e necessidade da dupli~ção daquela rodovia. 
"obra imperativamente- imPostergável, pelo deSperdíciO de 
vidas e pelos graves -rranstornos que vêm causando e que 
serão agravados". - - --

Mas não há recursos para tal empreendimento, em face 
da profunda recessão que enfrentamos, cpcnstando no Orça
mento da União, para 1992. apenas US$ 8 milhões, o que 
-daria para cobrir somente uma quarta parte da obra. Lamenta
velmente. o Governo Federal tem-se mostrado impossibilitado 
de executar a obra. 

Assim. a sociedade catarinense, que vive o problema dia 
a dia. há que buscar alternativa e solução próprias. como 
fez o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
-BRDE, ao-elaborar projeto do sistema rodoviáriO da região 
Sul, principalmente a duplicaçao da BR-101 no Estado de 
Santa Catarina. denominado ··Projeto de Viabilidade Econó
mica da Dupli~ção da BR-101", em regime semipriVatizado. 
O Projeto-, bastante viável em termos -financeiros. prevé-a 
duplicação total com receitas provenientes da cobrança de 
pedágio, nos mesmos-padrões- praticados. por exemplo. no 
Estado de São Paulo. O Governo daquele Estado construiu 
as rodovias Anhanguera. dos Trabalhadores e Imigrantes com 
receitas de pedágio e mantém, até hoje, a sua cobrança. em 
intervalos de distância inferiores a 70Km (setenta quilôme· 
tros). a uma tarifa próxima a US$ 0.75 por eixo. 

O projeto calcula que. para o-pagamento da obra. orçada 
em US$ 276 milhões. será necessária à cobrança -de pedágio 
por um período de dez anos. o que totalizaria cerca de US$ 

-587 milhões._ Faz ainda projeções em tabelas sobre o tráfego 
médip diário nos poStos de pedágio: nesses deZ anos. que 
varia entre oito a do:z;e mil veíc_ulos. e sobre _a receita diária 
e anual por tipo de veículo. Até há alguns anos. o Governo 
Federal cobrava pedágio nas rodovias Presidente Outra e Wa
shington Luiz. O selo pedágio esteve em vigor durante o Go~ 
verno Sarney. tendo sido considerado pela Justiça· uma bitribu
tação e deixou de ser cobrado. Diante desse impasse. a solução 
apresentada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Ex
tremo Sul seria a transferência da rodovia BR-101 para a 
jurisdição do Estado de Santa-Catarina ou. então. qtie fosse 
privatizada. 

Alguns países europeus. especialmente a Itália e a Espa~ 
nha . .têm privatizadas suas auto-estradas. desde a sua constru
ção até ·sua manutenção. e as: ações das. respectivas empresas 
estão supercotadas na holsa de valores. 

______ _Q sis.tema de cobrança de pedágio. Srs. senhores Senado
res~ seria implantado em seis postos. dos quais três entre 

-Florianópolis e_ Guaruva e três entre Florianópolis e São João 
do_ Sul. contando cada posto com quatro guaritas. Requer 
apenas uma estn.itura de- trezento~ c quarenta funcionários. 
e a cobrança seria feita em ta-rifa única por eixo. para fãcilitar 
o controle através de- contadores eletrdnicos de passagem. 
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O estudo entende que alguns aspectos devem ser aprofun
dados; como pesquisa de opinião pública, porque a aceitação 
do plano, por parte da comunidade, é sumamente importante 
para seu êxito; negociação com o -GovernO Federal; condução 
dos aspectos finail.CCiros, por parte do Banco· Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul; identificação de bancos 
parceiros no mercado nacional e internacional; detalhamento 
de receitas e custos, e fOrmação de empresa ou consórcio 
de empresas privadas e públicas, encarregadas da execução 
da obra. 

O Banco Regional de DesenvolvimentO do Extremo Sul 
participaria do empreendimento na captação e repasse de re
cursos, visando à construção da obra em quatro anos, ficando 
os seis anos restantes de arrecadação destinados à amortização 
dos financiamentos, manutenção e saldo de caixa. ·como se 
sabe, o BRDE, durante os _seus trinta anos de atuação na 
região Sul, tem pautãdo seus investimentos em programas, 
projetas e estudos setoriais, permitindo um melhor direciona
mento de prioridades e a abertura de novas perspectivas na 
atividade económica. -- - -----

O eStudo do Banco conclui que "a obra é económica 
e financeiramente viável, com grande margeOJ. de segurança. 
Quanto aos empréstimos necessários, o BRDE poderá atender 
parte das necessidades, utilizando-se das parcelas do paga
mento da dívida do Governo do Estado a àquela instituição. 
O BanCo Nacional de Desenvolvimerlto Económícó- e-Social 
.- BNDES já manifestou, através de seus técnicos, a possibi
lidade de participaÇão em caso- de privatiúfÇãO" ou consórcio
com a iniciativa privada. São boas as possibilidades de partici
pação por parte de_bancos internacionais, na medida em que 
o projeto fiiial apresenta atrativo retorno dos investiinentos". 

Enfim, a obra de duplicação da BR-101 é Iritprescindível 
e inadiável, priOritária ao desenvolvimento de Santa Catarina. 
Mas, infelizmente, o .Governo Fedcral_não _ _tern vei-bas para 
realizá--la. Muito menos o governo estadual. _A solução apre
sentada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extre
mo Sul - a sua privatiZaÇãO- e a cobrança de pedágio -
é- a mais exeqüível no momento, e deve merecer. _Q_apoio 
e iitcentivo- de_todos os catarinens_es, como estamos fazendo 
desta tribuna. Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
'havendo a tratar, a Presidência Vai 7 encerrar -os trabalhos. 
desig'nand() para a sessão ordinária de- amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

~I-

PROJETO DE DECRi'.Tb"tEGISLATIVO 
N' 73, DE 1992 

(Incluído em Ordem do dia nos termos do art. 64 § 
29 da Constituição Federal, c6nlbinado com o art. 375, incÍSo 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legis
lativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet-,-- Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na Ciâ_ade de Teresina, Estado do Piauí, te~do:_ 

PARECER f~vOráveJ, proferido em Plenário, Relator: 
Senador BeiJo Parga. 

-2-
PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, do Regimento Interno, combinado com ~o art. 3.75. inciSo 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turuo únicO, do Projeto de Decreto Legis· 
1ativo n' 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüêricia modulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo: 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29,-da Constituição, combinado com Çt art. 375, inciso VIII, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legis
lativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova_ a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, tendo: 

PARECER favOrável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-~-4.:.::. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 318, DE 19g1-Complementar 

Votação, em turno único, do Projeto-de Lei do Senado 
n9 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa, que determina os casos em que as forças esh~úl
gejras possam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente 
da Rep_ública, independente da autorizaç_ão do Congresso Na
cional, nos termos do disposto nos arf 21. inciSo IV, 49, 
inciso II e 84, inciso XXII da ConstituiÇáo Federal. tendo: 

PARECER, sob n' 225, de 1992, da Comissão -De 
Relações Exteriores e Defesa Nacion-al, favorável ao Projeto 
com Emendas que apresenta de n~"' 1 a 3 - CRE, e voto 
em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

' .. 
-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 243, DE 1991 

(Incluído e-rri Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
d~:)_'R.egimento I'nterilo.) .. · - -- · -·- - · 

(Tramitan'4_o ~m conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n~ 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992.) 
~-··-De autoria1da SenadOra Marluce Pinto, que altera -dispo
sitivósda Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, tendo: 

PARECE~:, profetido em Plenário, Relator: Senador 
Jutahy Magalhãe_s,_ pela prejudicialidade do Projeto. (Depen
dendo de Pareçer.) 
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-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 252, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regim-erito Interno.) · 

(Tramitando em conjunto com os ProjetQs çle Lei do 
Senado n'' 243 e 291, de 1991, e 69 de 1992.) 

De autoria do Senador Marco· Maciel, que dispõe s_obr_e_ 
Sistema de Partidos PolíticoS e -dá outras providências. (De
pendendo de parecer.) 

-7-
PROJETO DE·LEI DO SENADO 

N• 291, DE 1991 

(Incluído em Ordem~do Dia nos termosdo_art._l72, I, 
do Regimento Interno.) · · · -

(Tramitando em conjunto com os Projetq~ de Le~ do 
Senado n•' 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992.) · · 

De autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
regulamenta os§§ 2" e 39 do art. 17 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal 
Superior Eleitoral, os reversos do fundo partidário e o acess_a 
gratuito- aos meios de comunicação. (Dependendo de pare-
cer.) · · 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 69, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos !ermos do art. 172, I, 
dó Regimento Interno.) · 

(Tramitando em· Conji.J.tJ:to com os P~ojetos de Lei do 
Senado n•' 243, 252 e 291; de 1991.) 

De autoria do Senàdor Nelson Wedek.in, que altera o 
art. 118, da Lei Orgânica 4os Partidos PolíticoS, acr_e_ge_ntÇ),ndo 
o§ 2"'~ qUe dispõe sob're a faculdade do partido político celebrar 
acordos com as redes de rádio e televisão para a divulgação 
do horário eleitoral gratuito. (Dependendo_ de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. -

( Le\'anta-se a sessão às 19 ho'fas e l5 minmos~) 

ATO' DA COMlSSÁO DlRETQRA 
N• 32, DE 1992 . 

A Comissão Díretora do Senado Federal._no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares. e tendo em vista-
o que consta do Processo n1' 016.720/91-1 resolve: transferir' 
o servidor WASHINGTON LUIZ REIS DE OLIVEIRA. 
ocupante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo -
Área de Segurança. Classe .. Especial". Padrão V. para a Cate
goria FunCional de Técnico Legislativo ~ Área de Processo 
Legislativo. Classe ··Especial". Padrão V. do Quadro de Pes
soal do Senado Federal. de acordo_com o disposto no§ 1\'·. 
do art. 23. da Lei n" R.II2, de li de dezembro de 1990 e 
no art. 418. inciso I. do Regulamento Administrativo. 

Senado Federal. 3-0 de outubro de 1992. -Mauro Rene
vides - Meira Filho --Mareio Lacerda - Iram Saraiva. 

ATO DA COMISSÃO DIRETÓRA 
N• 33. DE 1992 

A ComisSào Diretóra do Senado Federal. no moo de s_uas 
atribuições regimef!iaiS e regulamentares. e tendo em vista 

O- que consta do Processo nv 014.028/91-3 reso"lVe: transferir 
o servidor EV ANDRO LUÍS PERISSÊ. ocupante da Cate
goria Funcional de TéÚtico Legislativo- Área de Segurança. 
Classe "Especial", Padrão V. para a Categoria Funcional de 
Técnico Legisaltivo -Área de Processo Legislativo,_ Classe 
''Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, de acordo com o disposto no § 1" do art. 23, da Lei 
n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso 

- I, do Regulamento Administrativo. 
Senado Federal, 30 de outubro de 1992. -Mauro Bene~ 

vides - Meira Filho - Mareio Lacerda - Iram Saraiva: 
'ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

.. N• 34, DE 1992 

A Comissão Dirctora do _Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista 
o que _consta do Processo n~ 011.345/92-6,resolve: transferir 
g~ervidor l)fi,VID ALVES DE CARVALHO, ocupante da 
Cate goda Funcional ~e Técnico -Legislativo- Área de Segu
rança, Classe "EspeCial", Padrão V, para a Categoria Funcio
nal_ de Técnico Legislativo - Área de Processo Legislativo, 
Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado 

_Federal, de acordo com o disposto no § 1\', do art. 23, da 
Lei n'' 8.112, de 1I de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso 
},"do Regulamento AdminiStrativo, , _ 

Senado Federal, 30 de outubro de 1992.- Mauro Bene
i[d_es ~ Meira FÜho - Mareio Lacfrdâ- Iram Saraiva_. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 35; DE 1992 

A Comissão DíietOra do Sen.ado Federal, nó uso de suas 
atribuições regimentais e regulam~ntares,. e tendo em vist.a 
o que consta do Processo. n" 008.865f92-2 .. res01ve-: tr3risferjr 
.-o-servidor NEY GONÇALVES: ocUpante da Categoria Fun
cional de Técnico Legislativo- Área de Transportes. Classe 
"Especial", Padrão V. para a categoria Funcional de Técnico 
Legislativo - Área de Processo Legislativo. Classe "ESPe
cial'', Padrão V. do Quadro de Pessoal_ do Senado Federal. 
de acç>Tdo com o disposto no § l", do art. 23, da Lei n" 8.112. 
de 11 de dezembro de 1990 e -nO ari. 418, ín'císO 1. do Regula
mento Administrativo do Senado Federal. 

·senado Fed.eral. 30 de P.utub.ro .de.1992. -Mauro Bene
vides,- Mei_ra Filho - Mareio Lacerda - Iram Saraiva. 

ATO DO PRESIDENTE N' 444, de 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
çõeS regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência .que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comis.'õão Dirctora -n" 2. de 1973. e tendo em vista õ que 

-consta do Processo n·· PD-000.343/88-9. resolve nomear ELI-
ZABETH BELLEZA CORTES para o cargo de Especialista 
em Informática Legislativa/Análise da Informação. Classe 4\ 
Padrão I. do Quadro de PeSsOaJ do-~Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODA
SEN. em virtude da aprovaç<i.o em concurso público homolo
gado em 7-12-89. pelo Ato n·' 37.de l9H9 e prorrogado pelo 
Ato n" 40. de 1991. ambos da ComiSsão Dirctora do Senado 
Federal. 

Senado Federal. II de novemhro ·de 1992. -Senador 
Mauro Benevides, Pi'esidente. 

ATO DO'PRESIDENTE N' 445, DE 1992 

. .o Prc::sidente' do Senado Federal. rio uso de sua compe
tencta reg1mcntal c regulamentar. cm conformidade com a. 
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abriL de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" PD~,00593/92-3, resolve 
aposentar. voluntariamente, a servidora MARIA ANTONIE
TA SIQUEIRA FERREIRA BRAGA, Especialista em In
formática Legislativa/Técnicas de Produção, Nível Médio, 
Classe 3\ Padrão III. do Quadro Permanente do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
- PRODASEN, nos termos do art. 40, inciso III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os _arts. 67. 100.-186. inciso til, alíriea c, e- 244 
da Lei n• 8.112, de 11-12-90; artigo 76. inciso V, § .5• do 
Regulamento do ProQasen, Resolução no 59/91 do Senado 
Federal, bem assim com as vantagens da Resolução n9 87, 
de 1989- arts. 11 e 13 -,e com os Atos n'' 005/89, 001/91 
e 003/92 do Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen 
e com a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissão 
Diretora do Senado Federal. adotada em sua 14~ Reunião 
Ordinária, ieafizada em 27-11-85, conforme Processo no 
PD-1010/85-9, com proventos proporcionais, correspondente 
à razão de 25/30 (viiúe e cinco tririta avos) do seu vencimento, 
observado o disposto no art. 37, incisO -xi. da ConstituiçãO 
Federal. 

Senado Federal. 11 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

de 1989. com proventos proporcionais, Observado o disposto 
no artigo 37. incis9 >;I. da Co.ns~it~ição Federal. 

Senado Federal. 11 de novembro de 1992.- Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

PORTARIA N• 29, DE 1992 

O Diretor-Geraf do Senado· Fedei-ai, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 283 ·do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, e tendo_em vista o disposto·no
art. 574, § 1", do mesmo Regulamento. acolhendo exposição 
de motivos, resolve desligar o Sr. JOÃO BOSCO ALTOÉ, 
Diretor da_Secretaria Administrativa. em exercício, da Comis
são de Sindicância constituídã. pC!a Portaria n"' 25, de 1992. 
designando a Sr" FÁTIMA REGINA DE ARAÚJO FREI
TAS, Diretora da Secretaria de Documentação e Informação, 
em substituição, para sob, a Presidência do Sr. LUIZ PAULO 
GARCIA PARENTE, apurar os fatos objeto da referida Co
missão. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1992. - Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor'-Geral. --

ATO DÁ DIRETORA-EXECUTIVA PO PRüDA1!it~. 
N• 72, DE. 1992 .. , 

A Diretora-Executiva do Centró .de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal -:- PRODASEN •. nó 
uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV, do art. 

ATO DO PRESIDENTE N• 446, DE 1992 14, do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19, 
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe- de 1976, combinado com o art. 39 , do Ato nQ 12, de 1992, 

tência regimental e regulamentar. de conformidade c_om a ambos da Comissão Direitora:- do_ sen-ado Federal, conside-
delegação de competência que lhe foi Outorgada pelo Ato rando o que dispõe o art. 16., do Ato n~ 1, de 1991., do Presi-

. da CorriissãO Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo dente do Conselho de Supervisão ·do Prodasen e, tendo em 
em vista o que consta do Processo n~ 005.59.6l92-0. resóh'e vista o que consta do :rrocesso n9 .~D 000:263792-3, resolve 
aposentar, voluntariamente, MARÇO ANTONIO CAMPOS conceder PROGRESSAO HOR,!ZONTA).. aosserv)qores re
MARTINS, Analista Legislativo, Area de Orçamento Públi- !acionados no Anexo a este At_o,,,com interstíciQ em 19 de 
co, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de- Pessoal do setembro de 19'92, de acordo com O que dispõe .os .arts. 2~ 
Senado Federal. nos termos do art. 40,-iriciso III, alínea c, __ e 11, do Ato n9 54, de 1992, da Diretorã Executiva dó Pr<?_-. 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado dasen. 
com os arts. _186, inciso III. alinca c, e 67, da Lei n" 8.112, Brasília, 19. de setembro de 199.2. :Regina Célia Peres 
de 1990, be~·assim com o art. 11 _d,a Resoluç~o (SF)"~n 87, Borges, Diretora-Executiva. 

PROOASEP.,. SISTl•A tE PAGAMEN,T.O 

"II:OOUEtoe - RJU 02/09/92 

SEIWJOORE.S.PROMOVlDOS P:JR ;;,_:,:.:r.:~iC HJ::zO'-TAol. Ell' 01.09.92. 
ANf;t;O AO ATO OA DJR~-J;.,.t-~)(ECL'~:VA 7:2/92. AI0774R1 

DESCIUÇlO DO CUGO lHTIVO 

ENGENHEIRO 

ESP AO~ LEG/SEC~ETARIA 

ESP "ON' LEG/SECctETARIA 

P!:SP "DM LEG/SEC~ETA.RU 

ESP AO,. LEG/SECRETARIA 

ESP ADM L.E~/TECNIGAS O_E A,OMINISTR~CÃ9 

ESP ADfl LEG/TECNI.CAS. DE ~OMINISTRAÇÃO 

ESP "0"'· LEG!TECNICAS DE AOYINJSTRACÃO 

E.SP ADN' LEci/TECNICAS OE AOI,'I"'ISTRAÇÃO 

.... DO SUI:VlDOR 

Mt.NOEl. EOUARD:õ CARVALHO NETO 

ANA Mt.R: ' e!=-:. ~. . ~ERRE IRA 

l.UC!ENE (1.1,'~:-: :·: ;::h.VA 

MARIA A ~::..~;:.~::;RODRIGUES 

SHE't'LA lt, ".-,. : 'ALMHDA 

EN! SOA'<"E:; _.;;;::; 

MAR:A O~~:::~:·· !:~UJO 

DATA I"AD!tlO 

01-:09- s 35 

01-09 • M "17 

01-® • " 
O.t-09 • 19 

01-09 • 17 

01-00 • 17 

-o,-..;oo- • 15"' 

_01~09 • . 'i 
0,-og- • i3 
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ESP INF !..EG/ ANA LI SE DA Ir.;~ :JRMACÃO 

ESP INF I..EG/ANALISE DA It-.F'JRI!.AÇÃO 

ESP IN.F L.Et''/ANALI SE OA INFORMAÇÃO 

ESP INF LEG/ANALISE DA INI"ORMACÃO 

ESP INF LEG/ ANAL I SÊ DA I NF JRM,oJ;ÃO 

ESP INF LEG/TECNICAS 'OE PRODUÇÃO 

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO 

ESP INF !..EG/TECNICAS .OE PRODUÇÃO 

E SI;' INF LEG/lECt:ll_C4S OE PRODUÇÃO 

A TODA DIRETORÀ-EXEtUTIVÀ DO PRODASEN 
N• 73, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN:· no 
uso das atribuições qu~ ltle· contere o inciso XIV,- dÕ art. 
14; do RegulamentO do Prodas'en. aprov'ado pelo Ato nO? 19~ 
de 1976·, combinado com o·art. 3', do Ato n' 12. de 199Z, 
ambos da ComissãO Direto'rã. do Senã.d~ pêci.era-1, conside:-

AR:AN: w: ~·-: ~ .. . =.: 01-09 . s 40 

JVANETE Vt._S..:..~: t:: ·.~:ES REIS 01-09 s 40 

MARCOS PE.lXC.,.: I..Et.-:, -DE- SOUZA 01-09 s 28 

MARIA CRrsn~t. At..:.;;,;: DE MEL.LO 01-00 s 39 

RlCARDÕ~i:"t.:;.:t, ::~~-~;.· TE:XEIRA 01-09 s 35 

GABRIEL TEL!....ES ~:.::=.::·:~:. 01-09 • ,. 
JOSE OE FATHI.:. Cl:::!-.5 REIS Ot-09 . ,. 
MARIA ABADJt. ~·;E:;:;.:. ~ORNA"S 01-09 .,. 
ORL.&.NOO CAS:,..:~<: O~ OLIVEIRA 01-09 • " 

rando o que dispõe o art. 16, do Ato n·! 1. de 1991, do Pre.si
dente do Conselho de Supervisão do Prodasen e, tendo em 
vista o que Consta do ~roce-sso ll0 PR _QQ0.263L92::'3;, rC!SQlve 
conceder PROGRESSAO ~VERTICAL aos servidores.rda, 
cíoriã.d_os no Anexo~ este Ato, com .interstício em 1'' de setem
bro de 1992, de acordo com o que dispõem os arts._ 3~' e 
I~ •. do.Ato Q"' 54, de 1992, da Diretoria ExeCutiva do Prodasen. 

Brasllia, _1<.> de_setembro de 1994 .. -:- Regina Célia Peres 
Bor~es, Di~etora-Executiva. --

~ l s ,. [ III ... I D E - ,. :a ·r. .. M t: "" ,. D 

".RODAS EN - lltJU 

s~~-~~-~7--!:f-~><OM::'\'lDC~ PO~< ~;:,:~:;RB.s.i:. VtR-Ici.~ EW·C'>·,:oo:s~. 
A~fXC- AC •'TO ,DA OlRfTQ'i;JA-tXECLlTlVA 73/92' A!0774R\ · 

I ' • ' ~ I • • 

DESCIII.EÇÃO DO CUGO (lrõ[liVD 

'ESP ADM I..fG,'TECNlCAS 'ot AOPliNlSTRAÇÃ-0 

ESe lN; l.EG:.t.t-.;.:.~:5~ :"~li' 'J: ... ~ ;)~li..:.;Ã'o 

ESP, lN' , ~EG/A"t..;S! tl.t.~ tN"JR ... .LÇÃ,O~ , 

'' es·~; ,!NF, l.EG.-AN.t..: S! o' lN"ORMt.ÇÃ::J 

ESP> "' LEG'Afi.:A.lS~ D.t.., ~ N" ORPI . .t. Ç~Or 

ESP !NF L.E:G/A.NALISE DA J NFORMAÇÃQ> 

ESP ·JNF LEG/.t.NAl.lSE tiÃ IN~O>tlt.AÇlO 

'' 

ATO,DA. DIRETORÀ:EXECUTIVA op'i>RODASEN . 
N'-'74DEI992 I). •·lrr 

' ' , ' ' I > • , r 

A Dii'étOrá Executiva -do Centro de 'Inforffiática e 'Prbccs~ 
sarnento ôe Dados do Senado Federal ._:,PRODASEN: nó 
uso das atribuir;õé::>' que lhe' confere o inciSo XIV do •itrt. 14 
do R'egufam'enrO dO Pr0d3Sen. aprovado pel6 Ato n" 19. de 
1976. da cófnisSào_Ofre.toni.do Senado Federal. com Suas 
alterações posteriores. resolve: 1 

Art. 1'' Cons_tituir Comissão Especfal'~para assessorar 
a Comissão Permanc:nte _de Licitação na licj~ação que .. ser~ 
realizada através da Tomada de Preços n" '11/92. destínada 
à aquisição de microcOmputadores. com as seguintc:s 3.tivi-
dades: ' 

I- rever. corrigire apresentarsugestde:ftêcnicas-visaiido 
ao aperfeiçoamento do Edital; - r·r 

NOME'o'o'SUVIDOR · DA'U I'ADI'.À'O' 

MARiÂ JOSf SOARES SANTOS_ __· __ 01-09 M 16, 

AL.FREO::J ROMMEl.. QUINTAS Ó1-Q9 ' s 29 

JOSf"EOUAROO ALME.lOA DE CASTRO Õ1·-09 • S. 29 

RAc'li-IEL. _ALVÜ . 61-bg S' 29 

se_RGI'o' MARê~s oe' SoUZA. ' • '61-:.oo' :s ·a7· 

VALDIR FERNANDES PEI~OTO Q1_-09. S, ~7 

VfCi'óR ANt.;JElAL SOA!tE-S A'ZEIIEOO 01'-09 37 

' , ·Ii...:.... definir e aProvar as-especificações técnicás e a:s Confi
gurações- dos 'equipa~eÍltos a ~er~in adqu'iridos: ·. , · · . . 
· • ' III...!.....! definir crit~rids' ôbj~:tivos que· permÍtam o j-ulga
'nleritó dOS reqUisitos de Qualidade e RenQtmento: · · '· ·' 

·IV ~-aTt31isar e emitir parec'er 'téérticd Conclu~ivô sobre 
as propostas aprcseiltadas à licitação, visando si.lhisidar o jul
gamento Por parte da Co_mis-?ão Perm::mcnte de Licitação:-.

V- receber. ·conferir c emitir o Termo de Aceite dos 
equipamentos. após ~ua entre-ga e instalação'.-

VI -executar outra~ atividades inerentes·à licitação. por 
solicitação do -Presidente da Cómissão Permanente dc-Lici
taçãt'). 

Art. 2" Designar os servidores AMÉRJCQ.MUNHOZ 
JÚNIOR>HERMILO GOMES DA NÓBREGA. MÁRIO 
SÉRGIO PEREIRA MARTINS. SILVÉRIO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA ROSENTHAL. JOSÉ HENRIQUE SIL \'A 
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SOUSA, MÁRIO ROBERTO DE AGUlAR e JOÃO BA
TISTA DE HOLANDA NETO, para 1rltegrarem a Comissão. 

_ Art. 3° Designar o servidor AMERICO MUNHOZ 
JUNIOR para presidir a Comissão e HERMJLO GOMES 
DA NÓBREGA para sUbstituí-lo em seus impedimentos, 

Brasflia-DF, 3 de setembro de 1992. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretora Executiva. 

ATO DADIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N° 75, DE 1992 

A Dii'etora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo COI}l o que dispõe o art. 9P, inCiSo II, parágrafo úri1co, 
da Lei n~ 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe conferem 
os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3"' 
do art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato 
no:- 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve designar a servidora 
OLGA AMÉRICA SOUZA ALMEIDA, Advogada, do 
Quadro de Pessoal d~ste órgão, para exercer a função em 
comissão de Consultor. a partir desta data. 

BrasíliawDF, 4 de setembro de 1992. -Regina Célia Peres 
Borges, Dírefura-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA 1)0 PRODASEN_ 
N• 76, DE 1992 

A Diretora Executiva do Centro de Informática e Procesw 
sarnento de Dados do Sena9o Federal - PROOASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o iildso- XIV, do art. 
14 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n"' 19, 
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, e tendo 
em vista o que consta do Processo SF-005299/92-6, resolve: 

Art. 1'.' ConstitUi_r Comissão Técnica Especial para as-: 
sessorar a ComiSS-ão Permanente de Licitação na licitação que 
será realizada através da Tomada de Preços n',._lO, de 1992, 
destinada à contratação de materiais e serviços- de infrawes
trutura e instalações para rede Token-Ririg, com as seguintes 
atividades: 

1 - analisar e erniiii-pareeer teCriíCO- conclusivo sobre· 
as pro-postas apresentadas à licit:ilçãó, Visarido subsidiar o julw 
gamento por parte da ComiSsão Permanente de_Lkitação; 

2 - receber, conferir e emitir o TermO de Aceite dos 
materiais e serViçOS.TpõS sUa êritrega e instãlação; 

3- executar Outras ativ1dades inerentes à licitação, por 
soliCitação do Presidente da Comissão Permanente de Liciw 
tação. 

Art. 2'' Oc>ignar os servidores MÁRIO ROBERTO 
DE AGUIAR- Especia)ista em Informática Legislativa/A
nálise da Informação, MARIO SÉRGIO PEB,EIRA 1\!AR
TINS- Especialista em Informática Legislativa/Análise da 
Informação, JOSÉ EMILIANO RIBEIRO FILHO- Espe
cialista em Informática Legislativa/Análise da Informação. 
ANTONIO JOSÉ BROCHADO DA COSTA- Engenhei
ro, TERESA CRISTINA BAHIA FREIRE GENNARI
Arquiteta- PAULO CÉSAR OE ARAÚJO RÉGO- Es
pecialista em Informática Legislativa/Análise da Informação 
c JOSÉ BRÁULIO BRITO LOPES- Engenheiro da Subse
cretaria de Engenharia do Senado Federal, para comporem 
a Coniissãõ. · 

Art. 3" Designar o servidor MÁRIO .ROBERTO OE 
AGUIAR para presidir a Comissão c MÁRIO SÉRGIO PE
.REIRA MARTINS para substituí-lo cm seus inipedimentos. 

Art. 49 Este ato entra em vigoi na data de sua publi
cação nos quadrOs de aviso do :Prodasen. 

B!~flia-DF 16 de s~tembrC' de 19_92. --Regina Célia 
Peres Borges, Diretorã-Executiva·. - - - -~ 

ATO DA DIRETORA-EX!J:CUTIVA DO PRODASEN 
;N• 77, DE 1992 

A Din!tora-ExecutiVa do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 14, iriciso XIV, 
combinado com o art. 40, §§ 19 e 29 , do Regulamento do 
Prodasen, aprovado pelo Ato n• 19, de 1976, da Comissão 

- Diretora doSeando Federal, com suas-alterações posteriores, 
e tendo em vista o que consta do Processo SF6135/92-7 resolve: 

I. Constituir COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL, com 
a fimllídade de elaborar projeto _do_ 4S!l~tfo, da Câmara Legis
lativa do-DistritO Federal, com a.s definições e detalhaniento 
de procedimentos necessários para que a Câmara Legislativa 
passe a alimentar, diretamente, as bases _de dados NJUR e 
lHES. . . 

- - 2. Designar para compor a. refe.rida Comissão os :servi
dores SÓNIA ELEONORA CQ~TA MEDEIROS, Especia
lista em Informática Legislativa/Análise da Informação, lotada 
no Serviço de Atendimento a Usuários/COI, MARIA DAS 
GRAÇAS SOARES, Especialista em Informática Legislati
va/ Análise da Informação, lotada na Coordenação de Desen
volvimento de Sistemas "B"/DDS, OSVALDO NOGUEIRA 
DA GAMA, da Subsecretaria de Análise do Senado Federal 

· e CÉLIA MARIA DE ALMEIDA, representante da Câmara 
· · Legislativa do Distrito Federal. 
. · 3. Designar a servidora SÓNIA ELEONORA COSTA 

M.EDEIROS para coordenar os trabalhos e MARIA DAS 
GRÃÇAS SOARES para substituíwla em-seus eventuaiS impe-
dimentos. - · · · 

4. Fixar até 30 de setembro de 1992 o prazo para que 
a Comissão Técníca Especial conclua suas atividades. 

Brasnia-DF, 16 de setembro de 1992. ~ Regina Célia 
Peres Borges, Diretora Executiva. 

ATO DA DIRETORA·EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 78, DE 1992 

A Diretora-Exicutiva do CentrO de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN. de 
acordo com o que dispõe o art. 35, inciso II. da Lei n" 8.112/90, 
e no uso das atribuições que lhe conferem os incisos_ VI e 
XIV do art. 14, combinado com o§ 3'' do art. 57 do Regula
mento do Prodase_n. aprovado pelo Ato n'' 19, de _1976, da 
Coritissão Diretora: do Senado Federá!, Com.suas 3Itêra'ções_ 
posteriores, resolve: dispensar. a Pedido, o servidor RUI OS
CAR. O IAS JAI'!l.QUES, Especialista em Informática Legisla
tiva/Análise d~ Informação. do Quadr_o_de Pessoal Qd:~te ór
gão, da Função_crn Comissão de Coo'rderia'doi- da_ COord~·~ 
nação de Desenvçlvimento de_SisteinaS :·l3~'/CDB:. fia t:hYú;:lo 
de Desenvolvimento e Sistemas- DDS.. a partir destà data. 

Brasília-DF, 16 de setembro de 1992. - Regina Célía 
Peres Borges, Diretora-Executiva. 

. ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRÓDÀSEN 
. N" 79, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática l! Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN. de 
acordo com o que dispõe o art. 9", inciso II, panigrafo único. 
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da Lei n'' 8.112190; e rio- uso dás -atribliiçõéS C)tie-Ihé·c_Oriferem 
os inciSos VI e XIV do artigo 14, combinado com o·§ 39 

do art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato 
n9 19, de 1976, da Comissão DiretOra: do Seõ.ado -Feâerat;
·com suas alterações posteriofes, resolve: 

1 -Dispensar~ o servidor PAULO HUMBERTO XA
VlER CANALE, Especialista em Infórmática Legislativa/A
nálise da Informação, do Quadro de Pessoal deste órgão, 
da Função em Comissão de Cuo_rdenador da Cooidenação 
de Projetes Especiais-CPE, da Divisão de Desenvolvimento 
e Sistemas- DDS, a partir desta data. 

2- Designar ó serv'idor PAULO HUMBERTO XA
VIER CANALE, Especialista 'em Informática Legislativa/A
nálise_ da Informação, do QUadro de Pessoal deste órgão, 
para_ exercer a Função em Comissão de Coordenador da Coo r~ 
denação de Desenvolvimento de Sistemas "B"/CDB, da Divi~ 
são de Desenvolvimento e Sístehias-:._ DOS, _a partir desta 
data. 

Brasília~DF, 16 de setembro de 1992 . .,....-- Regina Célia 
Peres Borges, Diretora~Executiva. -- - - -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 80, DE 1992 

A DiretoraExecutiva do centrO de InformátiCa e Preces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 38, da Lei n• 8.112/90," e 
no uso das atribuíçõcs que lhe conferem os incisos VI e XIV 
do art. .14, combinado com o § s~ do art. 57 do Regulamento 
do Prodasen, aprovado pelo Ato n9 19, de 1976. da Comissão 
Diretora do Senado Fedcra1, com suas alterações PosteriOres, 
resolve: tomar sem efeito, a partir desta data, o Ato n9 115, 
de 19~1, que designou oservidor ANTONIO AUGUSTO 
ARAUJO DA CUNHA, Especialista em Informática Legisla
tiva/Análise da Informação,-,--do-Quadro de Pessoa] do Proda-
sen, para subsitituit o--coordenador da Coordenação de Proje
tas Especiais-- CPE, da Divisão de De"Senvolvin'lentO e Siste~ 
mas/DDS, a partir desta data. 

Brasília- DF, 16 de setembro de 1992. ~Regina Célia 
Peres Borges, Diretora ExecutiVa. - - -- --· · - · · 

kfO DA DiRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 81, DE 1992 

A Diretora-EXé"CtiTiva do Centro de Informática e· Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 9~, inciso II, parágrafo único, 
da Lei n" 8.112/90, e no uso das atribuições qoe lhe conferem 
os incisos VI e XIV dO art. 14, combinado com o § 39 do 
art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato 
n\' 19, de 1976, da COmiSsãO Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posterioreS~ resolve: designar o servidor 
ANTONIO AUGUSTO ARAÚJO DA CUNHA, Especia
lista em Informática Legislativa/Análise da Informação, do 
Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer a Função em 
Comissão de ·coordenador da Coordenação de Projeios Espe
ciais -- CPE, da DiVíSâô. de Desenvolvimento e Sistemas -::
DDS, a partir desta data. 

Brasília-DF, 16 de setembro de 1992. - Regina Célia 
Peres Borges, Diretora~Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 82, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Ceritro de Informática e Proces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 

uso das atribuições que lhe confere o art. 84, § 39, alínea 
a do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n~> 19, 
de 1976, da Cornfssã() Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, considerando o que dispõem· os 3.rts. 
127, I e 129, da Lei n" 8.112/90, e tendo em vísta O que 
conSta do Processo 312/92-4, resolve: aplicar ao servidor JU~ 
LIO CESAR DE SOUZA LEITE, Especialista em Informá
tica Legislativa/Análise da Informação, do Quadro de Pessoal 
do Prodasen, a penalidade disciplinar de Advertêncfa, por 
ter infrigido o art. 117, I. da Lei 8.1_12/90, combinado com. 
o art. 83, IV, do Regulamento do Prodasen. 

-·-="'Br3Silia, 21 de setembro de 1992. -Regina -Célia Peres 
Borges, Dlietóra~Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 83, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e -Proce_s~ 
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 35, inciso II, da Lei n9 8.112/90, 
e -no- uso ·ctas atribuições que lhe conferem os incisos VI e 
XIV do art. 14, combinado com o § 3• do art. 57 do Regula
mento do Prodasen, aprovado pelo Ato n9 19, de 1976, da 
Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alterações 
posteriores, resolve: dispensar, a pedido, a servidora ANO E
LA MARIA JARDIM, Especialista em Informática Legislati
va!Allálise da-Iriformação, do Quadro de Pessoal' deste órgão, 
da Função em Comissão de Coordenadora do Centro de Trei
namento e Desenvolvimento - CTD, da Assessoria da Dire~ 
teria-Executiva- ADE, a partir desta data. 

Brasi1ia-DF, 22 de setembro de_l992. - Regina Célia 
Peres Borges, Diretora~Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 84, DE 1992 

A Díretora-Executiva do Centro de Informática e Preces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 9. Inciso H, parágrafo único, 
da Lei n" 8.112190, e_ no uso das atribuições que lhe conferem 
os incisos VI e XIV do ·art. 14, combinado com o~§ 3' do 
art. 57 do Regulamento do_ Prodasen, aprovado -pelo Ato 
19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com 
suas alterações posteriores, resolve: designar a servidora PA
TRICIA ARAUJO DA CUNHA, Especialista em Adminis: 
traçãO Legislativa/TreinamentO, do QUadro de Pessoal deste 
órgão, para-exercer a Função ~m Comissão ~e Coordenadora 
do Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CTD, da 
Assessoria da Diretoria~Executiva - ADE, a partir desta 
d;~.Ja. 

Brasi1ia~DF. 22 de _s_erembro de 1992.-~-Regin3. Célia 
Pere~ Borges, Diretora-Executiva. 

A TO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 85, DE 1992 

A Diretora~Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRO:OASEN. de 
acordo com O que dispõC <.?_-ª_r_i._ 3If. da ~ei n" 8.112/90, e 
no uso das atribuições que lhe conferem os inCisOS VI e XIV 
do art. _ 14, comhin?do com_ o § 3\' do_ f.!rt. 5_7_ do R~gulamento 
do Prodasen, aprovado pelo Ato n'' 19. de 1976, da Comissão 
Diretor3-do Senado Federal, com suas alterações posteriores. 
resolve: 

1 -Tornar sem efeito, a partir desta data, o Ato n\' 50. 
de 1991, que designou a servidora ANDRÉA ALVARES 
MAGALHÃES DE LACERDA, Especialista em Adminis-
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tração Legislativa/Treinamento, do Quadro de Pessoal do Pro
dasen, para substituir a Coorden~dora do Centro de Treina
mento e Desenvolvimento- CID, da Assessoria da Direto-
ria-Executiva- ADE. . , ~c-·· 

2- Designar a servidora SUELI DAS GRAÇAS VIEI
RA NUNES, Especialista em Administração Legislativa!frei
namento, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir, 
em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares, a 
Co.o.r_d_e_nado_ra do Centro de Treinamento~ Desenvolvimento 
~-CTD, da Assessoria da Diretoria-E_xeCutiya _.:..-ADE, a 
partir desta data. _ _ _ _ _ _ 

Brasília-DF, 22 de setembro de 1992. Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 86, DE 1992 

A Diretorã-Executiva do <:erifrO de Informática e Proces
samento. de Dados do_ Senado Federal- PRODASEN, no 
uso das atribuições Q{;"e lhe conferem o inciSO XIV~ do ait. 
14, do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19, 
de_j976, combinado com o art. 3•, do Ato n• 12, de 1992, 
ambos da Comissão Diretora do Senado FederaL, conside
rando o_ que dispõe o art. 16, do Ato n9 1; de 1991, do Presi
dente do COnselho de Supervisão do Prodasen e, tendo em 
vista o que consta do Processo PD 000.263!92-3, resolve, con
ceder PROGRESSÃO- HORIZONTAL ao servidor abaixo 
relacionado, relativa ao exercíciO de 1991, de acordo com 
o que dispõe o art._l4, do Ato n9 54, de 1992, da Diretora
Executiva do Prodasen: 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 87, DE 1992 

A Diiétora-Executiva do Centro_ de lnfounática e Proces
samento de D3.dos_ do Senado F~deral - PRODASEN~ no 
uso das atribuíções qüe -lhe conferem o inciso XIV, do art. 
14, do Regulamento do Prodasen, aprovado_ pelo Ato n9 19, 
de 1976, combinado com o art. 3•, do Ato n' 12, de 1992, 
ambos da Ci:miissãõ Diretora do Senado Federal, conside
rando o que dispõe o art. 16, do Ato n• 1, de 1991, do Presi
dente do Conselho de Supervisão do _Prodasen e, tendo em 
viSta o que-Coil.Stá-dó ProcesSo PD 000.263/92~3, resolve, con
ceder PROGRESSÃO 3,QS -SerVidores abaixO relacionados, 
relativa ao exercício de 1992, de acordo com _o que dispõe 
os arts. 2' e 11, do Ato n• 54, de 1992, da Diretora-Executiva 
do Prodasen: · 

ProJlCUID Horizontal 

Nome do Servidor Data Padrao 

Célia Sant010 01.10 s 30 
Jairo Joot de Oliveira 01.10 M25 
José Alderico lima 01.10 M19 
LUrdi.,.tla Sant010 Mulholland 01.10 s 32 

Brasfiia, 30 de oetcmbro de 1992, - Regina Célia Peres 
Borgeã, DiretorawF..xccutiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 88, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Sena<[o federal -:-!'RODASEN, no 

uso das atribuições que lhe confere os indso V e XIV, do 
art~ 14, do .ReguJ~mento ao Prodasen~ aprovado pelo Ato 
n9 19, de 1976, da Comissão Direiora do Senado Federal, 
Com_s~a.s ait~ráçõesj,osteriores ~-terido em vis_ta- o qUe -eStabe
lece o art. 7' e seusparágrafos do Ato n• 3, de 1992, do 
Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen, que supri
miu a especialidade de DIGITAÇÃO, na Categoria Serviços 
de IIi_fÕrmáiica. Legi~altiva, Cargo Especialista em Informáticit · 
Leg~s\~tiva, e o_Setor de Entrad~ de Dados na estrutura organi
zacional da CoordeD.ãÇ_~o cte OperaÇões -da DSO, resolve: - -

Art. 19 Revogar él Norma AdmiriiStrativa n"' 4, de 30 
de _junhO de 1977, que estãbeleceu pTocedimentos para o Siste
ma de Remuneração por Produção. 

Art. 2"' Este Ato entra em vigor na data de_sua publica
ção, com efeitos a partir de 1"' de setembro de 1992. 

Brasília, DF, 9 de outubro del992.- Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiv_a. -

ATO DA DIRETORA-EXECúTIV A DO PRODASEN 

N• 89, DE 1992 

A Dítétora-Executiva do Centro de: Informática e_ Proces
samento de Dados do Senado Federai - PRÓDASE!{ de-~ 
acordo -com o que dispõe o _artigo 99 , parágrafo único, da 
Lei n9 8.112, e no uso das_;~tribuiçõ~s. ql!_e lhe confere o inciso 
VI e XIV do art. 14, combinado com o § 3• do art. 57 do 
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n919, de 1976, 
da ComissãO Diretora do Senado Federal, com suas alterações 
posteriores, e tendo em vista a· aposentadoria concedida atra
vés do Ato n9 381/92, do Presidente do Senado Federal, resol
ve: dispensar o servidor DONATO MARTINS !lOAZ, Espe
cialista em Administração Legislativa/Técnicas de Adminis
tração, do Quadro· de Pessoal deste órgão, da Função em 
Comissão de Chefe do Setor de Serviços GeraiS - SSG, da 
Coordenação de ApolO -Administrativo - CAA, da Divisão 
Administrativa e Financeira -DAF, a partir desta data. 

Brasília-DF, 8 de outubro de 1992.- Regina Celia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

~ATO DÁ DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 90, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
sàmento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, ~de 
acOidõ--c-om o que dispõe o artigo 9~, parágiafo único,· da 
Lei n9 8.112, e no uso das atribuições que lhe confere o inciSo 
VI e XIV do art. 14, combinado com o § 3• do art. 57 do 
Regulamento do Prodasen. aprovado pelo Ato nQ 19, de 1976, 
da ComisSão Diretofa do Senado Federal, com suas alterações 
posteriores, resolve: designar o· servidor CUSTÓDIO SALA
TIEL DOS SANTOS DIAS, Especialista em Administração 
Legislativa/Técnicas de Administração, do Quadro de Pessoal 
deste órgão, para exercer a função em Comissão de Chefe 
do Setor de Serviços Gerais -SSG. da Coordenação de Apoio 
Administrativo- CAA, da Divisão Administrativa e Finan
ceira- DAF. a partir desta data. 

Brasília-DF, 8 de outubro de 1992. ~Regina Celia Peres 
Borges, DiretOra-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODAS_EN 

N• 91, DE 1992 

A Diretora-Executiva do_ Centro de lnfQt:mática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN_, de 
acordo com o que dispõe o art. 3_8, da Lei n\' 8.112190, e 
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no uso das atribuições que lhe conferem, oS incisos_ VI e-XIV 
do art. 14, combinado com t> § se do art, 57 ,d,o Regulamento 
do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, da Comissão 
DiretOra do Senado Federal, com suas alterações posteriores, 
resolve: . , , . 

I -Tornar setn efeitO, a pâftif_Qe.sta. data.- O AtO--it~ 
72, de 1991, que designou o servidor CU$T,ÓDI0 SALA TIEL - · 
DOS SANTOS DIAS, Especialista em Administraç-ão Uigis
Iativaffécnicas _de AdmiriíStfãÇão, do Quadro de PesSOãi do 
Prodasen, para substituir o Chefe do Setor de Serviços Gerais 
- SSG, da CoordenãçãO-de Apoio Administrativo- CAA, 
da Divisão Admin"iStrativa e Financeírã .,..:...OSF; a paftii" desta--

art. 57 do Regulamento __ do Prodasen, aprovado pelo Ato 
n• 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com süas alterações posteriores, e ten-do em vista o que estabe
lece o art. 7• e seus parágrafos, do Ato n• 3, de 1992, do 
Presi~ente d_o Conselho ~e SUpervisão-do Prodasen, que supri
miU O SetCii de- Entrada de Dados na estrutura organi~cional 
da Coordenação de Operações da oso: resOlve: : -

!' -=--Toinàr·-sem·-eTertO; a:~ partir- de 1"' de setembrO de 
1992, o Ato n• 68; de 1992, que designou a servidora ZILDA 
SÓNIA REZENDE RAINHO TEIXEIRA, Especialista em 
Informática Legislativa!Técnicas de Produção, do Quadro de 
Pessoal deste orgão, para substituir. O Encarregã.do de Turno, 
da manhã, dO Setor de Entrada de Dados-SED, da DiVisão 
de Suporte TéCnico e Operações - DSO. 

data. -
2- Designar o servidor ANTONIO RODRIGUES NE

TO, Especialista em-AdiTiítliS-tfa-ção Legisiativa/SegUi-ança, do 
Qu3âro de Pessoal deste órgão, para substituir, em seUs afasta
mento ou impedimentos regulamentares, o Chefe do Setõr 
de Serviços Gerais --ssq ;-da Coor~e:D_<~ç~_Ç) ~e Apoio Admi
nistrativo - CAA~ da -Divisão Administrativa e Financeira 
- DAF, a partir desta data. 

Brasília-DF, 8 de outubro de !992. -Regina Célia Peres 
Borges, DiréfOta~ExeéU.tíva·. · · ·· · --

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 92, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 9. parágrafo único, da Lei 
n"' 8.112190, e no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos -vi e XIV do art. 14, combinado conr o § 3~ do art. 
si_do RegulamentO do Prodasen. aprovado pelo Ato n"' 19, 
de 1976. da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, e tendo em vista o que estabelece o 
art~ 7' e seus parágrafos, do Ato n• 3, de 1992, do Presidente 
do Conselho de Supervisão do Prodasen, que suprimiu o Setor 
de Entrada de Dados na estrutura organizacíoõãl da Coorde
nação de Operações da DSO. resolve: 

1-Dispensar a servidora MARIELCE SANTOS MAR
TINS, Especialista em Informática LegislativarfécriíCa-s de 
Produção. do QuadrO de Pessoal deste órgão, da função em 
Comissão de Encarregado de Turno. da tarde, do S_etor de 
Enirada de Dados - SED. da Coordenação de Operação 
-"COP, da DivisãO de Suporte Técilico.e O~ra.5ões-DSO. 
a partir de 1 o de setembro de 1992. · , 

2 - Designar a servidora ZELMA DE OLIVEIRA 
CARDOSO, Especialista em Informática Legislativarfécni
casdé Produção, doQuádro de Pessoal deste órgão. da Função 
em Comissão de Encarregado_ de Turno, de manhã. do Setor 
de Entrada de Dados- SED, da Coordenação de Operações 
- COP. da Divisão de Suporte TécnicO e Operações ~ 
DSO, a partir de I' de setembro de 1992. · ·-·--· ~ ·. _ 
· Brasília-DF. 20de outubro de 1992. ,-Regina Célia Peres 

Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 93, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN. de 
acordo com o que dispõe o art. 38. e seus -parágrafos, da 
Lei n" 8.112/90, e no uso· das atribuições que lhe conferem 
os incisOS VI e XIV do art. 14. combinado com o § 3" do 

2 -Tomar seffi efeito. a partir de t~ de setembro' de 
1992, o Ato n• fi7, de 1992, que designou o servidor CIRO 
FERREIRA ALBERNAZ, Especialista em lnfonltãtica Le
gtsf3tiva!Técnicas de PrQ<iução, do Quadro de PesSoal deste
órgão, para substituir O Encarregado de Turno, da tarde. 
do Setor de Entrada de Dados - SED, da Coordenação 
de Operações- COP, da Divisão de Suporte Técnico e Ope-
rações - DSO. _ . . . 

Brasfiia-DF, 20 de outubro de 192. __:Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 94, ;DE 1992 

A DiretOra:.Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 9 ,_ parágrafo único. da Lei 
n"' 8.112. e no uso das atribuições que lhe conferem o inciso 
VI e XIV do art. 14, combinado com o § 3• do art. 57 do 
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, 
da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas altei-açOes 
posteriores, resolve: designar a servidora ZELMA DE OLI
VEIRA CARDOSO; Especialista em Informática 'Legislati~ 
varfécnicas de Produção, do Quadro de Pessoal deste órgão', 
para exercer a Função em Comissão de Encarregado de TurnO. 
da manhã, do Setor de Controle e Qualidade - SCQ, da 
Coordenação de Operações- COP, da Divisão de Suporte 
Técnico e Operações- DSO. a· partrr-·<te 1\'.de setembro 
de 1992. 

Brasllia-DF, 20 de outubro de 1992. -Regina Celia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. · 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 95, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 38. da Lei no;- 8.112, e no 
uso das atribuições que lhe conferem o inciso VI e XIV do 
art. 14. combinado com o § 3\' do art. 57 do Regulamento 
do Prodasen, aprovado pelo Ato n" 19, de 1976. da ComissãO 
Diretora do Senado Federal, com suas alterações posterioreS. 
resolve: designar a servidora ZILDA SONIA REZENDE 
RAINHO TEIXEIRA, Especialista em Informática Legislati
vaffécnicas de Produção. do Quadro de Pessoal deSte órgão. 
para substituir. em seus afastamentos ou impedimentos regula
mentares. o Encarregado de Turno. da manhã. do Setor de 
Controle e Qualidade - SCQ :da Coordenação de Operações 
- COP, da Divisão de Suporte Técnico e Operações-DSO. 
a partir de 1'-' de setembro de 1992. 
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Brasília-DF, 20 de outubro de 1992. -Regina Cella Peres 
Borges, Diretora-Exe-cutiva. · 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 96, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN; de 
acordo com o que dispõe o art. 3'~', parágrafo único, da Lei 
n' 8.112, e no uso das atribuições que lhe conferem o inciso 
VI e XIV do art. 14, combinado com o § 3• do an. 57 do 
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n~' 19, de 1976, 
da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alterações 
posteriores, resolve: designar a servidora MARIELCE SAN
TOS MARTINS, Especialista em Informática Legislativa/Téc
nicas de Produção, do Quadro de Pessoal deste órgão, para 
exercer a Função em Comissão de Encarregado de Turno, 
da tarde, do Setor de Controle e Qualidade- SCQ, da Coor
denação de Operações-COP, da Divisão de Suporte Técnico 
e Operações- DSO, a partir de 1' de setembro de 1992. 

Brasília-DF, 20 de outubro de 1992.-Regioa Celia Peres 
Borges~ Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 97, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 38, da Lei n~ 8.112, e no 
uso das atribuições que lhe conferem o inciso VI e XIV do 
art. 14, combinado com o § 3~' do art. 57 do Regulamento 
do Prodasen, aprovado pelo Ato n<:> 19, de 1976, da Comissão" 
Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores, 
resolve: designar a servidora ADRIAN"A LABOISSIERE, 
Especialista em Informática Legislativa/TécnicaS de Produção, 
do Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir, em seus 
afastamentos ou impedimentos regulamentares, o Encarre
gado de Turno, da tarde, do Setor de Controle e Qualidade 
-SCQ, da Coordenação de Operações- COP, da Divisão 
de Suporte Técnico e Operações- DSO, a partir de 1• de 
setembro de 1992. 

BrasOia-DF, 20 de outubro de 1992. -Regina Celia Peres 
Borges, Diretofa-Executiva. 

ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Realizada em 28 de outubro de 1992 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 
outubro de um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-Se
a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões 
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Dirceu Carneiro, 
Primeiro-Secretário, Márcio Lacerda, Segundo-:Secretário, 
Saldanha Derzi, Terceiro-Secretário, Iram Saraiva, Quarto
Secretário, Meira Filho, Beni Veras e Lavoisier Maia, Su-
plentes. . .... 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelen
tíssimo Senhor Senador Carlos Alberto De'Carli, Segundo 
Vice-Presidente. 

Antes do exame das matérias constantes da pauta de 
reunião. o Senhor Presidente leva ao conhecimento dos pre
sentes que acabava de se comunicar com o Excelentíssimo 
Senhor Ministro do Planejamento, Paulo Haddad, e que expós 
as apreensões do Congresso Nacional no tocante ao redu~ido 

prazo que ainda resta para a discussão e aprovação do Orça
mento"da União para o exercício de 1993, cuja proposta aincla 
não foi encaminhada pelo Poder Executivp. . 

Posteriormente, o Senhor Presidente submete aos presen
tes os seguintes assuntos-: 

a) Estudos reaLizados pela Assessoria do Senado Federal 
relativo ao pleito· Sala'rial dos ~~sores Legislativos. 

Após discussão,- o Senhor Presidente comunica que se
rianrencaminhados a todos os Membros da Comissão Diretora 
dados a respeito da matéria. para aprecíação na próXima reu-
niâo-;- · · · - ,- ·· ··-- ·· - - ·-

b) Requerimento n' 713, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Ministro da Economia-. 
Fazenda e PlanejamentO. inforritações, a sere_m prest3.das pelo 
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Socjal -
BNDES, relacionadas com o processo de privatização da U1· 
trafértil. 

Os presentes, após exame, aprovam a mãtéria e a en~-m'i
n_ham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; -- - -

c) Requerimento n' 716, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor João Rocha solicita ao Senhor Ministro das Minas e Ener
gia, informações referentes à gestão da PetrObrás e suas_ Cm
presas controladas. _ __. . o., .-. -=-- • _ .. 

Os presentes~ após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Me.sa para as devidas providên· 
cias; 

d) Requerimento n'725, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor João Rocha solicita ao Senhor Ministro de_ Estado Chefe 
da Secretaria do Desenvolvimento Regional da -Presidênciã 
da República? informações e esclarecimentos sobre as ativida
des a cargo da Superintendência de Desenvolvimento da Ama
zônia - SUDAM. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a -iitc~i_· 
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providên-
cias. " 

e) Requerimento n~" 726. de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Ministro da _Economia. 
Fa_zenda _e Planejamento, informaçõe~ reJ~cionadas com a_ ~m
portação de aeronaves, turbinaS, motores e peças sobressa-
lentes. _ _: -- ___ . ____ . -.-,.., . 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e à encami .. 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên· 
cias; 

I) Requerimento n' 277, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Ministro da Aeronáutica, 
informações relacionadas com empresas de Transporte Aéreo 
Não-Regular e aeronaves particulares. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à SecretariaRGeral da Mesa para as devidas providên· 
cias; --

g) Requerimento n• 728, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Ministro das Minas e 
Energia, informações relacionadas com o fornecimentO de 
cómbustíveis e lubrificantes às empresas de Transporte Aéreo 
Regular e Não-Regular. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a en(ami· 
nham à Secreteria-Geral da Mesa para as devidas providên• 
cias; 

h) Requerimento n• 731, de 1992, no qual Senhor Sena
dor_ Eduardo Suplicy solicita ao Senhor MinistrO da Economia. 
Fazenda e Planejamento, informações_ atinente.S: a() empfés. 
timo concedido à Empresa Companhia Agro-Industrial Jaça-
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nã, representada naquele ato por Ilse ChaveS Fiúza e Ricardo 
Fiúza Filho e tendo como avalista RiêaidO Ferreira Fiúza, 
empréstimo este firmado com ·a C3iXa ~_çonójmca_F~ctêral 
em 08-05-91, no valor de Cr$46L500.000,00 (valores de 1991). 

Os presentes, após exame, apicivam i Ínàtéria e 3. encãmi
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; .. 

i) Requerimento n' 753, de 1992, no qúal o Senhor Sena
dor João Rocha solciita ao Senhor MiníStrO da Econo_miaL 
Fazenda e Planejamento., informaçO~s ·sObre as aplicações do
Fundo Constitucionã.I de Financiarnerit6 do Norte-- FNO 
e do Banco da Amazônia - BASA. · ·-

Os presentes, apôs-exame, aprovam a matériCl:_é ~ encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
ci~; • . 

j) Requerimento n' 757; de 1992. no qual o Senhor sb!u!
dor Onofre Quinan solicita ao Serihor Ministro da EcoilOrilla.
Fazenda e Pl3nejãfnefl10~-TiifOrOiãÇóeS, a serem fOrneCidas 
pelo Banco Central do Brasil, sobre quais os tipos de títulos 
colocados pelo Governo no mercado financeiro, bem como 
o valor e prazo de resgate. _ _ _ _ . _ 

Os preserltes, após eXaírie, aproVarri-a-matér1á:e3eOCãiiii: 
nham à Secretaria-Gerai dã Mesa para as devidas providên
cias; ···· ·- ·- - -- · 

k) Requeriméíllo n' 766; de f992, no qual o Senhor Sena
dor Esperidião Amin sollciia àO SénhOr Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, informações atinentes à imp6r:
tação de veículos de luxo. c;om isenção de impostos, por parti
dos políticos e outras-entidades.____ _ _ _ _ __ o •• 

Os presentes, após exame, aprovain a rriatéria e i enCami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias~ - -~O- - ·- --- - • --

I) Requerimento n' 767, de 1992, no qual o Senhor s'ena
dor Mauro Benevides solicita a transcriçãO-rios -Anaís-do Sena
do Federal, do artigo "0 Velho Vlysses", de autoria do SeQa
dor José S_arney, publicado no jornal Correio Braziliense, edi-
ção de 18 de outubro de 1992. . · 

OS presentes, âpóS exame, aprovain a mãtérr~t e á·enciuül~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidãs- providên
cias;- - -- -- ~ 

m) Requerimento n'' 772, de 1992, n_o qual o Senhor Séitâ- · 
dor Magno Bacelar solicita ao Senhor Ministro da Agdcuhura-. 
do Abastecimento e da Refornià Agrát-la, Seja eiiC:ãminhada 
a esta Casa, cópia autenticada de todas as peÇas da prestação 
de contas do Convênio celebrado entre a Prefeitura MUnicipal 
de São Raimundo das Mangabeiras-MA e aquele Ministério. 
cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da UníãO, de 
31 de dezembro de 1990. 

Os presentes. após exame, aprovam a matér-ia e a encami
nham à Secretaria-Geraraa-M.esa para as devidas providên
cias: - -- --

n) Requerimento n" 773.de 191.)2., no qual uSCnhor-S_ena
dor João Rocha solicita ao Senhor Ministro da Aeronáutica, 
informações referentes à gesta'? da Embraà-e suUS errijJTeS-às
controladaS, as quais se destinam a compleme;;ontar o quadro 
fornecido por aquela estatal em dccorrCncía- de requerimento 
anterior. aprovado pela Mesa d~) Senado Federal sob o n" 
600192. 

Os presentes_, apôs-cX"..tm-c-. aprovam _<I matéri<.l c a enc:.imi
ham à Sccr.ctaria-Gcml da Mesa para <l" dcvid<.~s_providCnd~!s. 

O Senhor Pn:sidcntL', c.nüio, p<.lsSa <.r r)afavm <m Senhor 
Primeiro-Sccrctürio. qui: leva ao cxoiinc -dos prcscntCS: 

a) :parec~r contrá~iq ao expediente da Presidente da So
ciedade Pestalozzi de Brasília._erii que solicita auxilio do Sena
_do para os serviços de manutenção e reparo nas viaturas da
quela entidade. 

- Após discussão, os presentes-aprovam o parecer; 

b) Parecer favorável à solicitação formulada pela Polícia· 
Civil do DistritO Federal no Processo no:> 009080/92-9, em que 
requer a doação de bens considerados anti-econõmicos é inser· 
víveis ao Senado Federal. 
-~-~-Após discussão, os presentes aprovam o parecer; 
- ·c) Parecer faVorável ao Processo n(' 009693/92-0, em que 

o s·e.nhor Senador· Aluízio Bezerra solicita a concessão de 
ajuda de custo no valor de Cr$1.220.000,00, em favor do 
servidor Leonésio Fernando Vieira Xavier, com fUlcro no 
art. 53 da Lei n' 8.112190. 

Após discussão, os pre-sentes aprOvam o parecer; 
d ) Processo n' 011936192-4, em que o Senhor Senador 

Jonas Pinheiro solicita o ressarcimento de despeSas odonto-
lógicas realizadas com sua esposa. - -
~ cÉ designado o Senhor Senador Meira Filho, Suplente 

da Comissão Diretora, para relatar a matéria; 
· ç) O _ _S_enhor Prímeiro:S~c.r:etário_ dis_tribui aos presentes 

cópias do Anteprojeto de_ R~~sO!I}çã_e ql!e trata da implantação 
do Sistema Multimídia, para exame e posterior deliberação 
da Comissão Diretora; : ___ _ __ 

O O Senhor Primeiro-Secretário leva ao conhecimento 
da Comissão Diretora da existéncia de grande número de 
servidores da firma SJTRAN - Indústria e Comércio Ltda, 
prestando serviços -em diversos gabinetes e- órgãos da Casa. 
desviados de suas funções naquela firma (Processo n~ 
013373/92-7); - - .. .. . . -. - . . 

· g) Parecer favorável ao deferimento do pedido de reconsi
deração de sua demissão, apresentado pelo ex·servidor Ma
noel Joacir Pereira Bernardino, no qual conclui pela sua reinte-. 
gração aos quadros do Senado, sem efeito financejro retroa
tive e com validade somente a partir da data do Ato de reinte
gração (Processos n• OOHiS!/90-0, 015416189-5,.002253190-9: 
e 004997190-5). 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer; 
h) Processos n•" 011507192-6, 011652192-6 e 011716192-4, 

nos quais os Senadores José Bisol. Maurício Corrêa e Amir 
Lando solicitam o pagamento de adicional por serviços-ex
traordinários aos servidores de seus gabinetes que trabalharam 
no apoio à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada 
pelo Jl.equerimento n" 52,· de 1992-CN. 

E designado o Senhor Segundo-Vice-Presidente parare
latar a matéria; 

i) Proje_to de Ato da Comissão Diretorá, relativo ao con-
trole de fi-eqüêilcia doS serVJ.aoi--es. -

-Após discussão, a matéria e aprovada e o Ato assinado 
pelos presentes; 

j) Processo n\' 011259/92-2. em que a Subsecretaria de 
Admiriístração de CompraS. COntriüa-ç-ões e Alienações soli
cita seja Cfispensada licitação para a contratação= dos Serviços 
de manutenção, limpeza e conservação com a SITRAN -
Indústria e Comércio Ltda .• nos meses de setcmbio c Outuhro 
de 1992. no qual propõe: a) seja autorizada a despesa com 
os serviços de manutenção, limpeza c conservação, nos meses 
de setembro e outubro de 14;>92: e a dispensa de licitação 
respectiva; c h) seja recomendado ao Seilhor Difetor-Gcral 
que adote as medidas cabíveis. no sentido de agilizar os proce~ 
dimentos necessários ii contrataç<lo dos serviços de que se 
trata por conta da licitação ora em andamc'nto. 
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Os presentes, após amplo debate, aprovam a proposta 
do Senhor Primeiro-Secretário. 

Dando seqüência à reunião, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Segundo-Secretário, que-leva ao exame 
da Comissão Diretora· os seguintes assuntos: 

a) faz a leitura de parecer favorável ao Projeto de Resolu
ção que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do 
Senado Federal. 

A matéria recebe manifestações favoráveis dos presentes, 
ficando a sua deliberação para a próxima reunião da Comissão 
Diretora; 

b) aParecer favorável à solicitação do servidor Ney Gon
çalves, Técnico Legislat_ivo, de transferência da Área de Trans
portes para a Área de Processo Legislãtivo, nO qual conclui 
com proposta de Ato da Co.,nissã9 Diretot:a _(Processos n9ll 
008865/92-2 e 013489!92-5). . 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer e assi
nam o respectivo Ato, que vai à publicação .. 

A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor 
Quarto Secretário, que submete aos presentes os seguintes 
assuntos: . _ _ _ _ 

a) Parecer favorável à solicitação do servidor Washington 
Luiz Reis de Oliveira, TécniCO Legislativo, de transferência 

da Área de Segurança para a Área de Processo Legislativo, 
observado o pressuposto da e~js_têm::ia de_ vaga (Processo n9 

016720/91-1). 
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes; 

b) ParecCr favorável à solicitação do servidor Evandro 
Luís Perissê, Técnic~ Legislativo, de transferência da Área 
de Segurança para a Arca de Processo Legislativo, observado· 
o pressuposto da Existência de vaga (Processo II' O 14028/91-3). 

c) Parecer favorável à solicitação do servidor David Alves 
de Carvahlo, Técnico -Legislativo, de transferência âa Area 
de Segurança para a área de Processo Legislativo, observado 
o pressuposto da existência de vaga (Processo fl9 011345/92-6). 

Após discussão, o parecer é aprovado pelos present::s! 
d) Parecer favorável à demissão da servidora Nadtr da 

Rocha Gomes, por abandono de cargo, de acordo com a 
conclusão da Comissão de Inquérito instituída pela Portaria 
no;~ 18, de 1992, do Senhor Primeiro-Secretário (Processos nl"l 
005199/91-3 e 005767)91,1). 

Após discussão. o parecer é aprovado pelos presentes. 
Por fim, o Sçn!lor Diretor-Geral faz uso da palavra e 

apresenta à apreciação da Comissão Diretora, as seguintes 
matérias: 

·a)-Propost3.-.de _.Ato da Comissão Diretora que "Altera 
o Ato _n'-' 4, de 19~t q4e disciplina a concessão de imóvel 
funcional a Senador" (Processo n' 009880!92-5). 

Os presentes aprovam a proposta e assinam o respectivo 
Ato, que vai à publícaçãO; -

b) - Antepro'jeto de Resolução que "Altera o Regula
mento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Sub
secretaria de Assistência Médica e Social". 

É designad_o o_ Senhor_ Quarto Secretário para relãtar a 
matéria; -

c)- Processei; ni' 003566/92-7, 010628/90-8, 010018/90-5, 
000375/92-6, 003291/92-8, 003741/92-3, 003845(92-3, 
005178/92-4, PD-0696!80 e PD-0068/82-9, que tratam da ocu
pação-de imóvel funcional.pelo servidor inativo Eduardo_Jorge 
Caldas Pereira, devolvidos pelo Senhor Primeíro-Vice-Pre
sidente para a designação de novo Relator. 

É designado o Senhor Senador Beni V eras, Suplente da 
Comissão Diretora, para relatar a matéria. d)-~roposta 
de Ato que "Dá nova redaçãof ao art. 29 do Ato da Comissão 
Diretora, no;~ 16, de 1988"; 

É designado o Senhor Senador Meira Filho, Suplente 
da Comissão Diretorit, para relatar a matéria; 

e)- Proposta de Ato da COmissão Diretora que "Dispõe 
sobre a concessão de auxt1io-alimentação aos servidores do 
Senado Federal e dos seus órgãos Supervionados sujeitos à 
jornada de trabalho de quarenta horas semanais. e dá outras 
providências". 

É designado o_Senhor 3o;~ Secretário para relatar a matéria; 
f)- expediente do Senhor Presidente da Academia Brasi

leira de Letras, em que solicita a edição, pelo CEGRAF, 
dos livros da "Coleçâo Afrânio Peixoto". 

É designado o Senhor 39 Secretário para relatar a matéria; 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

encerrada a reunião; ás doze horas e trinta minutos, pelo 
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre
tário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 28 de outubro de 1992. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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1- ATA DA 237• SESSÃO, EM 12 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1 -ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1- Pareceres referentes às seguintes matérias: 
- Einendas do Senado ao Projeto de Lei dé! Câi1_1_~~?

n' 33, de 1992 (n' .3.759., de 19_89, na Cas_a de_ origem), 
que dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e .d.á 
outras providênciaS. (Redação final.) ~-

- Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 7? 
de 1992, que altera o art. 4' da Lei n' 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a Concessão çle subye_nç~o 
económica na_s operações de crédito· rural. (Re.daçã_o do 
vencido para o turno suplementar.) 

-Projeto de Lei do Senado n'382, de 1991, que 
acrescenta§ 3' ao art. 13.Pa J..ei n' ~.112, de 16 de dezembro 
de 1990, que dispõe sobre o regime único. 

1.2.2 - Requerimento 
- N' 807/92, de autoria do Senador Márcio Lacerda, 

solicitando a transcrição n_os Anais desta Çªs_a_ do artigo 
"As Causas~[)_ifícers:· d_e Severo _Gomes"~ __ de_ ~utoria. de 
André Gustavo S_tu_mpf, pUblicado no Correio BrazJliense_, 
em sua edição de 2 de.novembro de 1992. 

1.2.4 - Ofício 
- N9 36/92~ do Presídente da Comissão de Consti

tuiÇão, -Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n" 382/91, de autoria do Sr. 
Senador Mansueto d_e Lavor, que acrescenta § 39 ao Art. 
12 da Lei n' 8.112, de 16 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre o regime único. 

1.2.5 - ComuniCação da Presidência 
- Abertura de prazo para interposição de recurso, 

por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto 
de Lei do Senado n' 382, de 1991, seja apreciado pelo 
Plenário. 

1.2.6 - Comunicação 
-Do Líder do PMDB, de substituição de membros 

na CPI destinada a investjgar a ~ituação atual da evasão 
fiscal no país. 

. -1.2.7_ - Requerimentos 
- N<.> 808/92, de autoria do SenadQr Francisco Rollem

berg, solicitando como licença autorizad~ sua ausência .de 
Brasília, no próximo dia 13. Aprovado. 
~ N• 809/92, de autoria do Senador Elcio Alvares, 

solicitanÇlo a convocação do Ministro de Estado da Aero
. oáptica a ftm de prestar informações sobre as. condições 

de .segurança de_ vóo da Y asp, perante o Plenário desta 
Casa. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR ESPERlDIAO AMIN- Situação finan

ceira da Vasp. 
SENADOR AFFONSO CAMARGO- Necessidade 

da definição do colégio de vice_-líderes do Gov-erno, objeti
vartdo maior agilidade dos trabalhos legislativos do Senado. 

SENADOR BELLO PARGA- Críticas a ato -da 
promotoria eleitoral de São Lu,í$,. proibindo a publicação 
do jornal O Estado do Maranhão. 

SENADOR MARCO MACIEL-Continuidade das 
obras da hidrelétrica de Xingó. -

SENADOR CID SABO!A DE CARVALHO- Pro
testo contra o incentivo à prática da violência nas crianÇás 
Pelá verossimilhança das armas de brinquedo com as reais. 

SENADOR ODA.CIR SOARES - Apelo por uma 
solução rápida para a crise da Vasp. 

1.2.9 - Comuni~ção da Presidência 
- Convocação de sessão conjunta a realizar"--Se hoje~ 

às 19 horas, com Ordem do D1ã qUe -designa. ~ - -
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dfrctor-Oeral do Scu.d.o Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dirctor F.Dcuti:vo 
CARLOS HOMERO VlElRA NINA 
Dlr- Admlalotrat!vo 
LU!Z CARLOS BASlDS 
D!rotor lndutrial 
FLOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Drr-AdjiUito 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo Ô9-73, de 1992 (n 9 

107191, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão àJet -Radiodifusão Ltd":_~, para explo
rar serviço de radiodifusão sonora; em ontla média, na 
Cidade de Teresina, Estado do Piauí. V~tação adiadã, Por 
falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 74, de 1992 (n' 
127/91 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorg~ permissão à Rádi? Voz de São Pedro l:t?a·! para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ~ncm mo
dulada, na Cidade de São Pedro, Estado de Sao Paulo. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a coricessâo outorgada à Sociedade Rádio Rural 
de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na Cidade de Muzambinho, E$!ado de Minas 
Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1991- Comple
mentar, que determina os casos em que àsTorÇâs- estran
geiras possam transitar pelo território naciorial ou-- nele 
permanecer temporariamente, mediante permissãO' do Pre
sidente da República, independente da autorização do 
Congresso Nacional, nos termos do disposto.nosarts. -21, 
inciso IV, 49, inciso II e 84, incisO XXII da ConStituição 
Federal. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 243·, de 1991, que altera 
dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de ~971 -
Lei Orgânica dos Partidos Políticos. (Tramitando ~m con
junto com_ os Projetes de Lei do Senado n95 252 e 291, 
de 1991, e 69, de 1992). Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n' 252, de 1991, que dispõe 
sobre Sistema de Partidos Políticos ·e dá outras providên
cias. (Tramitando -em conjunto- com os Proj_etos .de Lei 
do Senado n• 243 e 291, de 1991, e 69 de 1992). Retirado 
da pauta. 

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lll.prea10 sob reapo.uabllidade da Mesa do Seaad.o Pecleral 

ASSINATURAS 

TU"agem 1.200 exemplares 

Projeto de Lei do Senado n' 291, de 1991, que regula-
. menta os §§ 2~> e 3~'- do_ art. 17 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o registro _dos estatutos partidários no Tri
bunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário _ 
e .o acesso gratuito aos meiOs de comuniC"ação. (Tramitarido 
em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n9s 243 
e 252. de 1991, e 69 de 1992). Retirado daPauta. 

Projeto de Lei do Senado n' 69, de 1992, que altera 
o art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescen
tando o § 2', que dispõe sobre a faculdade do pariido 
polítiCo celebrar acordos com as redes de rádiO e televisão 
para a divulgação do horário eleitoral gratuito . .(Trãrn.i
tando em conjunto com oS ProJetes de Lei do Senado 
n• 243, 252 e 291;de 1991). Reti,rado da pauta. 

1.3.1 --Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO- Transcrição nos 
Anais do Senado, do artigo Desqualificando o processo, 
publicado na edição de hoje do jornal O Estado de S. 
Paulo, a respeito do processo de julgamento do Sr. Fernan
do Collor pelo Senado Federa!. 

SENADOR NELSONWEDEKIN- Lançamento do 
Programa Brasileiro de Abastecimento Alimentar - Pró
Alimento. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -Seca 
no Nordeste. Defesa da continuidade das obras da usina 
hidrelétrica de Xingó. - · 

são. 

TES 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
-N' 36, DE 1992 
3 - ATOS DO PRESIDENTE 
- N~ 447 a 451!92 
4 - MESA DIRETORA 
5- LIDERES EVICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DÁS COMISSÕES PERMANEN-
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Ata da 23'fl Sessão, em 12 de novembro de 1992 

28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Jonas Pinheiro 

ÀS' 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRE~ 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabriel -
Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir Lando - Antonio 
Mariz - BeUo Parga - Beni Veras - Carlos Patroclilio - Cba
JiliS Rodrigues - Cid Saboia de Carvalbn - Dario Pereira -
Dirceu Carneiro - Elcio Álvares- F.pitllcio Cafeteira- Espe
ridillo Amin - Francisco Rolfeínberg - Genoo Camata -
Hydekel Freitas- Jollo Rocha- José Fogaça- Jutaby Maga
lhães - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocba - Lourival 
Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magoo Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel -
Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés 
Abrllo- Nabor Júnior- Ney Maranbllo- Odacir Soares
Pedro Simon - Pedro Teixeira - Ronaldo AragAo - Ronan 
Ttto- Ruy Bacelar- Walnir Campelo -Wilson Martins. 

o SR. PRESIDEm (Mauro Benevjdes) ..., A lista de 
presença· acusa _o comparecimento de 45 Srs_. SenaQqre~. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteç~9 .d_e QÇl;IS,, iniciamos--nossos trabalhos. 
O Sr. 1~' Secretário procederá à leitura do EXpédiente. 

É lido o seguinte: 

' ' '' 
· E~PEDIENTE 

'' 
PARECERES 

PARECER N• 364, DE 1992 

(Da' Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Senado ao _Projeto 
de Lei da Câmara n• 33, de 1992 (n• 3. 759, de 1989, 
na Casa 'de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a tedação final das Emen~ 
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1992 
(n• 3.759, de 1989,'na Casa de origem), 'que dispõe sobre 
a profissão de _Guia de Turismo e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comi~são, 12 de noveml).ro de 1992. 
- Mauro Benevides, Ptesidebte - Lucídio Portella, Relator 
- Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda. 

ANEXO AO PARECER N• 364, DE 1992 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 33, de 1992 (n' 3.759, de 1989, 
na Casa de origem) que, dispõe sobre a profissão de 
Guia de Turismo e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Emenda n' 1 

. (corresponde à Emenda n• 1, de Plenário) 

Dê~se à alínea a do art. 3~> a seguinte redação: 

.. Art. 3~> ····················-·-··-······: •••••••• :.~~········ 
a) que tenham sido cadastrados na Embratur, co~ 

mo Guia de Turismo,- até a data da publicação desta 
Lei." 

Emenda n• 2 
(corresponde à Emenda n• 2, de Plenário) 

·s'uprima-se o art. 10, renumer~nâo~se os demais. 

Emendan•3 
(corresponde à Emenda n' 3, de Plenário) 

Dê~se ao art. 11 a seguinte redação:-

"Art. 11. A partird~ puhÍicaÇlio destaL~i, as 
. pessoas_, empresas, instituições_ e entidades ligadas ae 
turismo _só poderão contratar Guias de TuriSmo qH> 
estejam devidamente cadastrado~ na Embratur. ·~ 

. pARECER N• 365, DE 1992 
(Da Comissão Dír~tóra) · 

Redaçá_o do vencido, para o turno suple .. 
mentar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
n• 77, de 1992. 

A COmissão Dií-etora apresenta a· fetiaÇão do vencido, 
· pal"á o \urno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado n~' 77, de 1992, que altera O ãrt; 4' da Lei n~ 8.427, 

· de 27 de 'maio de "1992, que dispõe· Sobrê a concessãO de 
subvenção económi~ nas operações de crédito rural. , 

Sala de Reuniões da ComissãO, 12 de novembro de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Luádio Portella, Relator 
- Dirceu Carneiro ~ Márcio Lacerda. 

ANEXO AO PARECER N• 365; DE l992 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do substitutivo ao Projeto de Lei do Seilado o• 77, de 
1992 que, altera o art. 4• da Lei n• 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a oonc:essio de snbwoção 
econ6mica nas operações de crédito rural. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O caput do art. 4• da Lei n• 8.427, de 27 de· 

maio de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação e acres~ 
cido de um parágrafo, renumerando~se como § 21 o seu atuaf 
parágrafo IÍilico. 
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"Art. 49 A subvenção de equalização das taxas 
de juros ficará limifadã aõ diferencial de taxas entre 
os encargos cobrados do tomador final de crédito rural' 
e o custo de captação de recursos, acrescido dos custos 
administrativos e tributários a que estãO sujeitaS, n~s 
suas operações ativas, as insfifuiçOes financeiras oficiais 
e as cooperativas de crédito. 

§ 1"' Farão jus à subvenção de que trata o caput 
deste artigo as instituições financeiras piivadas locali~ 
zadas em vilas, distritos, muiiicfpíos ou cidades onde 
não existam agências de instituições financeiras -oficiais 
e de cooperativas de crédito. 

§ 2~>- A subvenção econômic~ a que-se refere este 
artigo entende-se aos empréstimos concedidos, a partir 
de 19 de julho de 1991, pelas instituições financeiras 
oficiais federais aos produtores rurais:" 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na-data de sua publi· 
cação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrários. 

PARECER N• 366, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n' 382, de 1991, que 
"acrescenta § 3" ao art. 12 da L_ei o~ 8.112, de-~~ ~~- _ 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime único." 

Relator: Senador Elcio Álvares 
Sob exame desta Comissão o Proje-to de Le( dO- Senado 

que acrescenta § 3• ao art. 12 da Lei n• 8.112, de 16 de dezem
bro de 1990, que dispõe sobre o regime ún_icõ; . _ 

O projeto visa tornar gratuita a inscrição para concurSo 
'público, proibindo a cobrança de quaisquer emolumentos, 
taxas ou qualquer outra forma de p<~:gamenl:Q _pelos órgãos 
da administração direta, indireta e fundaCional da União. 

Justificando sua proposição salienta -o autor, ilustre Sena-
dor Mansueto de Lavor: · 

"A ConstitUição Federal consagra ~~ seu texto 
como um dos princípios furidamentais a igualdade_de 
oportunidade para o ingresso no serviço público. 

O concurso público para ingresso nos quadros fun
cionais da administração_ pública é uma forma demo
crátiCa- de seleção e a cobrança· de taxas ou emolu
mentos restringe a participação de_quantos não podem 
arcar com esse ónus. - - -

A imprensa tem noticiad9 _a grallde 3Ituência de 
jovens aos concUrsos recentenlej"J.te abertos, como por 
exemplo o do Banco do Brasil aó :q"ual acorreram mais 
de 30.000 candidatos. 

Ora, a cobrança de taxas ou outros encargos termi
na por converter-se em fonte espúria de receita pública, 
sobretudo nesta contingência" eéónôiilici aíual em que 
vive o País, onde os salários mal dão para o sustento 
das família-s. E mais, se é verdade que a realização 
de um certame dessa natureza implica na realização 
de despesas, também é verdade que o montante de 
tal dispêndio deve ser cu~teado por reÇ\trsos orçamen
tários que cadã repaitição, antevendO a necessidade 
de realizar tais eventos, deve de antemão, incluir em 
sua proposta orçamentária anilai. _ 

E, se porventura ocorrer a necessidade de se reali
zar concursos imprevistos, os recursos -'necessários de
verão ser buscados na reserva de contingência; criada 
justamente para servir de fonte de recUrsos à abertura 
de créditos suplementares ou especiais. 

O que é preciso a todo cus!o é eti_minar essa forma 
indireta de discrirnínaçãO social contra as camadas mais 
pobres da população que, muitas vezes deixa de ascen
der na ·escala social por falta de recursos para custear 
sua jnsç:rição nos ,<;:oncursos públicos. 

A preSente proposiçãO vai ao enContro dessa justa 
aspiração social." 

O projeto leva ao texto da Lei ri• 8.112, de 1990, o prin
cípio consagrado na Carta Magna de igualdades de oportu
nidade a todos que desejam ingressar no serviço· público. 

De fato, a cobrança de taxa de inscrição, por vezes de 
-valor elevado, impede os mais pobres de participarem de con-
cursos públicos. _ _ _ 

O prOjeto se compatibiliza com as disposições contidas 
no art. 37 da Constituição Federal, que disciplinam o acesso 
ao s_erviçó público. _ _ 

Ttãta-Se de iniciativa da maior justiça e que se reveste 
de amplo alcance social,_ sobretudo no momento em que a 
maioria da população brasileira p_assa por enormes_ difiCül
dades financeiras, priDcijJãlmeitte os jovens que precisam de 
trabalho para sobreviverem. 

Sob o aspecto constitucional nada há que se possa opor 
ao pr?jeto. -

A vista das,razões alinhadas, e por ser o projeto constitu
cio-nal. jurídico e de adequada técnica legislativa, opinamos 
pela .s~a aprovação .. _ ~ . _ , . . - __ _ 
- ·-- Sala das Comissões, 11 de novembro de 19_92.- Nelson 
Carneiro, Presidente - E leio ÁlVares,-Relator_ - Cid Sa~óia 
de Carvalho- V almi~ Campelo -_" Esperidião Amin - Magno 
Bacelar ·- Antônio Mariz - Luiz Alberto - Beoi V eras -
Nabor Júnior - Mansueto de Lavor - Jutahy Magalhães 
- Eva Blay - Josaphat Marinho. 

__ O SR •. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) - O Expe-
diente lido vai à publicação. · · · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 
'É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 807/92 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 210 do Regimento do Senado, requeiro 

a transcrição nOs Anais de-Sta ·Ça.sa -do artigo "As -caus~s Difí
ceis de Severo Gom-es", de- aut6rlã de André GustavO Stumpf, 
publicado no Correio Braziliense, em_ sua edição dé: 2 de no
vembro de 1992. 

Sãla dás Sessões, 12 de novembro de 1992. -Senador 
Mareio Lacerda. 

(Ao exame da ComiSsãO Diretora.) 

O -Sr. PRESIDENTE (Mauro lienevides) - De acordo 
com o art. "210, § 19 , do R!!gi~e_nto Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretorã. · · · 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 

SeCiefãriá.- - --
É lido o seguinte -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156, DE 1992 

Dispõe sobre a responsabilidade criminal do ex-ser
vidor púbUco que desenvolver atividade sobre assunto 
de natureza sigilosa, em proveUo de peSSOa ou entidade 
estrangeira. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1» Constitui crime, puftível com pena de reclusão 
de 3 (três) a 15 (quinze) anos, desenvolver, o ex-servidor 
público civil ou militar, _s~m_ lic~~ça do Presidente da Repú
blica, atividade sobre assunto de natureza sigilosa, em proveito 
de pessoa ou entidad~ estrangeir_a. __ 

Parágrafo único. _Para os efeitQs dest3 lei,_ conside_ra-se 
assunto de natureza sigilosa os conhecimentos_ pessoais do 
·ex-servidor público, os relativos a documentos ou cópias de 
documentos, planos, código$, c_ifras, ~em como aquele$ con
cernentes à área técniço-científica, que, no interesse do Esta9.o 
brasileiro, devem permanecer em segredo. . . 

Art. 2~' O Poder Executivo regumentará esta Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contax: da data de sua publicação. 

, Art. 3' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as dispos~~ões em contrário. 

J ustiflcação 

A supressão pelo legislador constituinte, de dispositivo 
da antiga constituição, que estabelecia a perda da naciona
lidade para o brasileiro que prestasse serviço a governo estran
geiro sem a autorizaÇão do President~ da República deixou 
uma lacuna em nossa legislação, que o presente projeto de 
lei viSa a sãnar. - ---

Não se contempla aqui a perda da nacionalidade como 
punição para o infrator, não se tratando, pois, de matéria 
constitucional. A pena cominada obedece a critério estalecido 
pela Lei n' 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que definiu 

, os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e 
social. 

Trata-se, da preservação de certas iD.formações relativ~s 
a material bélico, a produtos que detém tecnologia sensível 
ou a dados concernentes .a pesquisas técnico-científicas, de 
práticã largamente adotada pelos governos dos países desen
volvidos, no intuitO de proteger os interesses do grupamento 
social como um todo. 

De acordo com o projeto de lei que ora a"J>fi!sent;mos, 
caberá ao Presidente da República definir, em última análise, 
os assuntos que no interesse do Estado brasileiro, devem per
manecer em segredo. 

Em contrapartida, ao se facultar ã.o Chefe de Est3do, 
a concessão de autorização _ao ex-servidor público para desen
volver as atividades já mencionadas nos casos em que tais 
iniciativas não firam o interesse nacional, procurou-se contem
plar aqueles projetas de pesquisa técnica e científica que pos
sam vir a acarretar benefícios para o saber científico em geral. 

Em nosso entender, esta Proposição coritiibuirá_ para a 
salvaguarda dos legítimos interesses do Estado brasileiro. 

Confiamos assim em que os nossos Pares a ela darão 
a melhor acolhida, transformando-a em direito positivo_legis

.lado. ~ _ ~- ~ -~ __ ~ ~ _ ~ 
Sala das Sessõe~, 12 de novembro de 1992. ~-Se)lador 

Márcio Lacerda. PMDB- MT. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983 

Define os crimes contra a segurança nacional, a 
ordem política e social, estabelece seu processo e julga
mento e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacio~al decreta e eu saiÍciono a seguinte lei: 

TÍTULO i 
Disposições Gerais 

Art. 19 Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem 
a perigo de lesão: 

I-:- a integridade territorial e a soberania nacional, 
ll- o regime representativo e democrático, a Federação 

e o Estado de Direito; 
III- a pessoa dos chefes dos Pode_re_s._da União. 
_A;~.__ ~~ __ Qúando o fatÇ! estiver também previsto como 

crime na" Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis 
especiais, Iev'!r-se-ão em conta, para aplicação desta lei: 

I- a motivação e os objetivoS do agente: 
II- a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencio-

nado.s no artigo anterior. _ 
~rt. 3~ Pune-se a t_en~ativa com a pena correspondente 

ao crime consumado, reduzida de_ um a_dois terçOs, quando 
não houver expressa previsão e cominação específica para 
a figura tentada. 

Parágrafo único. O agente que, voluntariamente, desiste 
de prosseguir na execução, _ou impede que o resultado se 

- -produza, só responde pelos atos já pl-aiicados. 
Art. 49 São circunstâncias que sempre agraVam a pena, 

quando não elementares do crime: 
I-ser o agente reincidente; 
II - te_r o agente: 
a) praticado o crime com o auxilio, de qualquer espécie, 

de governo, _organização internacional ou grupos estrangeiros; 
b) promovido, organizado _ou_ dirigido a ativ"ida~e dos 

demais, no caso do concurso de agentes. 
_ ArL 5~> Em tempo de paz, a execução da pena privativa 
da _liberdade, não superior a dois anos, pode ser suspensa, 
por dois a seis anos, desde que: 

I- o condenado não seja reincidente em crime doloso, 
salvo o disposto no§ 1~> dÓ artigo 71 do Código Penal Militar; 

II -os seus antecedentes e personalidades, os motivos 
e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, 
áutôriz"em' a presunção de que não tomará a delinqüir. 

Parágrafo único. A sentença especificará as condições 
a que fica subordinada a suspensão. 

Art. 6: Entingue-se a punibilidade dos crimes previstos 
nesta lei: - -- - -

I- pelá morte do agente; 
II-pela anistiã ou indulto; __ 
III-peJa retroatividade da lei que não maís considera 

o fato como criminOSO; 
IV-pela prescrição. 
Art. 7>' Na aplicação desta_Jei, observar-se-á, no que 

couber, a Parte: Geral do Código Penal Militar e, subsidiaria
mente, a sua Parte Especial. 

Parágrafo único. Os menores de dezoito anos são_ penal
mente in_imputáVeis, fiCando sujeitos àS il.Oimas estabelecidas 
na legislação especiái. ~ ~ ~ 

TITULO II 

Dos Crimes e das Penas 

- Art. 89 Entrar em entendimento ou negociaçãO ·com go
verno ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, para provocar 
guerra ou atos de hostilidade_ contra o Brasil. 

Pena: reclusão de 3 a 15 anos. 
Parágrafo único. Ocorrendo a guerra ou sendo desenca

deados os a tos de hostilidade, a pena aumenta-se até o dObro. 
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Art. 99 Tentar submeter o território nacional. ou parte 
dele, ao domínio ou à soberania de outro país. 

Pena: reclusão de 4 a 20 anos. 
Parágrafo úníco. Se -dO fato resulta lesão corporal grave, 

a pena aumenta-se até um terço; se resulta morte, aumenta-se 
até a metade. 

Art. 10. Aliciar indivídUoS- de outro país para invasão 
do território nacional. 

Pena: reclu~ão ~e 3 a ~O an~s. _ _ _ ____ __ _ 
Parágrafo único. Ocorrendo a invasão, a pena aumenta-se 

até o dobro. · · · 
Art. 11. Tentar desmembrar parte do territódO-DadO

nal para constituir- pais independente. 
Pena: reclusão de 4 a 12 anos. 
Art. 12. Importar ou introduzir, no território nacional, 

por qualquer forma, sem àUtorização da autoridade federal 
competente, armamento ou material militar privativo das For
ças -Armadas. 

· Pena: reclusão de 3 a 10 anos. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem auto

rização legal, fabrica, vende, transporta, recebe, oculta, man
tém em depósito ou distribui o armamento ou material militar 
de que trata este artigo. -- _ . 

Art. 13. Comunicar, entregar ou permitir a- cOniU.iii
cação ou a entregá , ·a· goVerno Cm-gfupO-estiangeiro, ou a 
organização ou grupo de existência ilegal, de dados, docu
mentos ou cópias-de documentos, plan~s, códigos; cj.fras ou 
assuntos que, no interesse do Estado brasileiro, são classifi
cados como sigilosos. 

Pena: reclusão-de 3 a 15 anos. 
Parágrafo único. Incorre Da ritC::smã pú•â -qUem: 
I - com o o~jetivo de realizar os atos previstos neste 

artigo, mantém sefviço de espionagem ou_Qele_participa: 
II - com o mesmo ob jetivo, realizâ atiVidade aerofoto

gráfica ou de Seõsoi-eamerito remoto, em qualquer parte do 
territóriO nacional; 

III - oculta ou presta auxílio" a espiãO, sabendo-o tal, 
para subtraí-lo à ação da autoridade pública; 

IV - obtém ou revela, para fim de espionagem, dese
nhos, projetas, fotografias, notícias ou ínforlnações a ·respeito 
de técnicas, de tecnologias, de componentes, d~ equipamen
tos, de instalações ou de sistemas de pwcessaritento automa
tizado de dados, em uso ou em- desenvolviinento no Pa(s, 
que reputados essenciais para a su·a defesa-, segurança ou eco-
nomia, devem permanecer em segredo: _ _ __ 

Art. 14. Facilitar, culposamente, a prática de qualquer 
dos crimes previstos nos arts. 12 e 13, e seus parágrafos. 

Pena: detenção, de 1 a 5 anos. 
Art. 15. Praticar sabotagem con~r_a ilts~alaç_9es I!!Hitares, 

meios de comunicaçõeS, meios e vias de transporte, estaleiros, 
portos, aeroportos, fábricas, usinas~ 6a_qagerls, depósitos e 
outras instalações congêneres. · · 

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. 
§ lo Se do fato resulta: 
a) lesão corporal grave, a penaauméilta-se até a metáde; 
b) dano, destruição ou neutralização de meios de defesa 

ou de segurança; paralisação, total ou parcial, de atividade 
ou serviços públicos reputados essenciais para a defesa, ~ 
segurança ou a·· eCõi:lõmi3.- do País, a pena aumenta-se até 
o dobro; -

c!_ l_!l<?rte, a pena aumenta-se até o triplo. 

§ 2"' Punem-se os- atos preparat6rios- de ·sabotagenl com 
- a pena deste artigo reduzida de dois terços, se o fato não 

constitui crime mais grave. 
Art. 16. Integrar ou manter associação, partido, comité, 

entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo 
a mudança do regime vigente ou do Estado de DifeitO, por 
ineiêiS violentos ou com o emprego de grave ameaça. 

Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. 
tüt. 17. Tent_ar mudar, _com emprego de violência óu 

grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de 
Direito. -

Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. 
-- Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, 

a pena aU.rrienta-sê: até a metade; se resulta morte, aumenta-se 
até o dobro. · 

Art. 18. Tentar impedir, com emprego de violéncia ou 
grave ameaça, o livre exerdcio de qualquer dos Poderes da 
União ou dos Estados. 

Pena: reclusão, de ia 6 aiios. 
Art. 19. Apoderar-se ou exercer o controle de aeronave, 

embarcação ou veículo de transporte coletivo, com emprego 
de violência ou grave ame-aça â tripulação ou a passageiros. 

Pena: reclusão, de 2 a 10_ anos. . 
"Paiá&rafo i:ínico. Se do fã.to resulta lesão corporal grave, 

a pena aumenta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se 
até o triplo. 

Art. 20. Devastar, saquear, ·extorquir, roubar, seqües~ 
trar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provo
-car explosão, praticar atentado pessoal ou atas de terrorismo, 
por inconfonnismo políticO ou para obtenção de fundos desti~ 
nados à manutenção de organizçaões políticas cland~stinas 
Ori subversivas. - · 

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. 
Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, 

a pena aumenta-se até o dobro; s.e resulta morte, aumenta-se 
até o triplo. 

Art. 21. Revelar segredo obtido em razão de cargo, em
prego ou funçãO puôlica, relativamente a planos, açóes ou 
operações militares _ou policiais contra rebeldes, insurreitos 
ou revolucionários. -- -

Pena: reclusão, de 2 a 10 anos. 
Art. 22. Fazer, em público, propaganda: 
I - de processos violentos ou ilegais para alteração da 

ord_em política o.u social; 
II- de_ discriminação. racial, de luta pela violência entre 

as classes sociais, de perseguição religiosa; 
III - de guerra; 
IV -de qualquer dos crimes previstos nesta lei. 
Pena: detenção, de 1 a 4 anos. 
§ 19 A pena é aumentada de um terço quando a propa~ 

ganda for feita em local de trabalho ou por meiO de rádio 
ou televisão. -

§ 29 Sujeita-se à mesma pena queni distribui -ou-redis
tribui: 

a) fundos destinados a reali:~;ar a propaganda de que trata 
este artigo; - -

b) ostensiva ou clandestinamente boletins ou panfletos 
contendo a mesma propaganda. 

§ 3~ Não constitui propaganda crimínosa a exposição, a 
crítica ou o debate de quaisquer doutrinas. 

Art. 23. Incitar: 
I- à subversão da ordem política ou social; 
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II - à animosidade entre as Forças Armadas _ou enve 
estas e as classes sociaiS-oU as instituiçõe~ ~ivis; . 

III - à luta com violência entre as classes sociais; 
IV - à prática de qualquer dos crimes previstos nesta 

lei_ 
Pena: redusão, de 1 a 4 anos. 
Art. 24. constituir, integrar ou manter organizaÇão ile

gal de tipó militar, de qualquer forma ou natureza, armada 
~u não, com ou sem fardamento, com finalidade combativa. 

Pena: reclusão; de 2 a 8 anos. 
Art. 25. Fazer fUncionar, de fato, ain:cta _ qu~ sq!?_ _falso 

nome ou forma simulada, partido político ou associação dissol
fdos por força de disposiçãO legal ou de decisão judicial. 

Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. 
Art. 26. Caluniar ou difamar o Presidente da Repú

blica, o do senado Federal, o da Câmara dos Deputados 
ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato defi
nido como crime ou fato ofensivo -à reputação. 

Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. _ _ _ 
Parágl'ilfO- único". Na mesma pena incorre quero, conhe

cendo o caráter ilícito da imputação, a propala ou divulga. 
Art. 27. Qfender a integridade corporal ou a saúde de 

qualquer das autoridades mencionadas no artigo anterior: 
Pena: reclusão, de 1 a 3 anos. 
§ 19 Se_ a lesão é -grave~ ·aplica-se a pena de reclu_sáo 

de 3 a 15 anos. 
§ 2'~ Se a lesão resulta a morte e as Circunstâncias eVi

denciam que este resultado pode ser atríbi.iído a título de 
culpa ao agente, a pena é aumentada até um terço. _ 

Art. 28. Atentar contra a liberdade pessoal de qualquer 
das autoridades referidas no art. 26. 

Pena: reclusão, de 4 a 12 anos., 
Art. 29. Matar qualquer das autoridades referidas no 

art. 26: 
Pena: reclusão, de 15 a 30 anos. 

TÍTULO III 
Da Competência, do Processo e das Normas 

Especiais de Procedimentos 

Art. 30 .. Compete à Justiça Militar processar e julgar 
os crimes previstos nesta lei. com obseryância das normas 
estabelecidas no Código de Processo Penal Militar, no que 
não colidirem com disposição desta lei._ r~ssalvad~ a compe
tência originária do Supre mó Tribunal Federal nos casos pre
vistos na Constituição. 

ParágrafO üiiiCO. A ação penal é públiCa. ·promovendo-a 
ó Ministério Público. 

Art. 3L Para apuração de fato que configura criffie pre
visto nesta lei, instaurar-se:.á inquéritO polich:tl, pela Polícia 
Federal: 

I-de ofícío; -
II- mediante requiSição -do _Ministério Público; 

. III- mediante requisição de autoridade militar respon-
sável pela segurança interna; 

IV- mediante requisíçao-=-=-do Ministro- da Justiça. 
Parágiafõ- ú-nico. Poderá a União delegar, mediante con

vênio, a Estado, ao Distrito Federal ou a Tertitório~-atribui
ções para a realização do inquérito -referido -neste artigo. 

Art. 32. Será instaurado inquérito Policial-Militar se o 
agente for militar ou assemelhado, ou quando o crime: 

I -lesar património sob_adm_inistração militãf; 
II- for praticado em lugar diretamente sujeitO -à -admi

nistração militar ou contra militar ou assemelhado em serviço; 

III ---:- for praticado nas regiões alcançadas pela decre
tação do estado de emergência ou do estado de sítio. 

_ Art. _33~ -Durante_ as investigãÇOes, a autoridade que 
presidir o inquérito poderá manter o indiciado preso ou sob 
custódia, pelo prazo de quinze dias, comunicando imediata
mente o fato ao juízo competente. -

§ 1"' Em caso de justificada necessidade, esse prazo po
derá ser dilatado por mais quinze dias, por decisão do juiz, 
a pedido do encarregado do inquérito, ouvido o Ministério 
Público. 

§ 2" A incomunicabilidade do indiciado, no período iÍti
cial das investigaÇões, será peiriiifida pelo-praZo improrrogável 
de, no máximo, cinco dias. _ 

§ 39 O preso ou custodiadO deverá ser recolhido e man
tido em lugar diverso do destinado aos presos por crimes 
comuns, com estrita observância do disposto nos art. 237 a 
242 do Código de Processo Penal Militar. 

§ 4"' Em qualquer fase do inétuérito, a requeiimetito 
da defesa, do indiciado, de seu cônjUge, descendente ou ascen
dente, será realizado exame na pessoa do indiciado para verifi~ 
cação de sua integridade física e mental; uma vía do laudo, 
elaborado por dois peritos médicos e instruída com fotografias, 
será juntada aos autos do inquérito. 

§ 5'~ Esgotado o pr~o de quinze dias de prisão ou custó
dia ou de sua eventual prorrogação, o indiciado será imediata
men_te libertado, salvo se decretada a prisão preventiva, a 
.req~e~mento do encarregado do inquérito ou do_ órgão do 
Ministério Público~_ _ __ . , ~-o-· _ ---

.§ 69 O t~~po de prisão ou custódia será computado 
no de execução da pena privativa de liberdade. 

Art. 34. Est_ª lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

.P,rt. 35. Revogam-se a Lei n• 6.620, de 17 de dezembro 
_de 127"8, e demais disposições em contráriO. -
. Brasília, 14 de dezembro de 1983; 162• da Independência 

e 95• da República. 

(.À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- Decisão Term-inativa:) · 

o SR- PRESIDENTE (Mauro Benevldes) -O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a· mesa, ofício que será lido pelo Sr. V Secretário. 
É lido o seguinte 

-COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 36/92 CCJ 
Brasflia, 11 de novembro de 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comuniCo--a V. Ex~ que esta 

Comissão aprovou d PLS n"' 382/91, de autoria do Sr. Senador 
Mansueto de Lavor, que "acrescenta § 39 ao Art. 12 da Lei 
n• 8.112, de 16 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 
regime único", na reunião de 11-11-92 

Cordialmente,- Senador Nelson_Cameiro, Pre_sidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com refe
_rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 39 a 
5". do Regimento Interno. abrir-se-á o prazo de-cinco dias 
úteis para in'íérposição de recurso; pbr um décimo da compo
sição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n"' 382, 
de 1991, seja apreciado pelo Plenário. 
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. ESgotado esse prazo, sem int~rp-OSiÇâ:6';~:: ;~cur~o; a pro
posição será remetida à Câmara dos Deputados. 

Sobre a mesa, comunicaçãO que será lida pelo Sr. 19 Secre-
tário. · ·· · · · · 

É lida a seguinte 

OF. N' 145/92 - GLPMDB 

Senhor Presidente, 
Brasüia, 12 de novembro de 1992 

De confonnidade com o disposto regimental dessa Casa, 
tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a indicação 
dos Senbores Senadores NABOR JÚNIOR e RONALDO 
ARAGÃO, comô Titulares, eni substituição aos Senador~s 
ANTONIO MARIZ e RUY BACELAR, respectivamente, -
na CPI, criada através do requerimento n' 935, de 1991, desti
nada a investigar a situação atual da evasão fisCal no país. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de 
elevada estima e distinta consideração. -Senador Humberto 
Lucena, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ::_ Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r~ 
Secretário. - - - -

É lido e aprovãdo o seguinte 

REQUERIMENTO N• 808, De 1992 
Requeiro seja considerada comO lice_I)ça 'autorizada nos 

termos do art. 43, inciso'II, do Regimento Interno dO Senado 
Federal, minha ausência de Brasília, no próximo dia 13, a 
fim de participar de solenidades de assinatura de contrato 
para construção da rodo:via litorânea,_ a realizar-se_ as 11:00 
horas, no PalácíQ Olímpia Campos, mi cidade de Aracaju 
- SE,. a convite do Senhor Governador de Estado, Joáo 
Alves Filho e com a p-resença do Senhor Governador de Esta-
do da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. _ -

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1992. -Senador 
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeJ!evides) - Aprovado 
·o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo 
Sr. H Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 809; DE 1992 

Nos termos do artigo 397, inciso I, do Regimento Interno, 
requeremos a convocação de S. -Ex•, o Senhor Ministro de 
Estado da Aeronáutica a fim de que, perante o Plenário desta 
Casa, preste informações sobre as condições de segurança 
de vdo da V ASP, e atitudes ou providências que porventura 
tenham sido ou vem sendo tomadas por aquele Ministério 
refe~ente à Viação Aérea São Paulo S/ A. 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1992. - Senador 
Esperldião Amim - Senador Élcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O requeri
mento que vem a ser lido será publieido -e oportunamente 
incluído em Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo.a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC. Pronuncia o se-
gu.inte discurso. ·sem revisão do orad_or.)_- Sr. Presidente, 
Sr"' e Srs. Senadores, desejo, muito raPidamente, abordar, 
nesta oportunidade, assunto que inquieta· a sociedade brasi
leira, não apenas os usuários da VAS,P, mas vai adquirindo 

----- -~---

iamb(":in uma direção que preocupa àqueles que tentam zelar 
pelos destinos do Erário. 

Anteontem, o nobre Senador Mansueto de Lavor abor
dou aqui essa questão, especialmente no que concerne à segu
rança dos võos da VASP. Tive oportunidade de oferecer-lhe 
um aparte que se Prolongou em virtude, basicamente - e 
é sobre isso que quero_ falar - da real extensão da palavra 
intervenção. _ --

S. Ex~ - e eu estimaria muito que O Senador Mansueto 
d~ La yo!' est~ye.sse me ouvindo - usou a expressão in.terven-

- ção stricto sensu, ou seja, em nome da seguninça S. E~ reivin
dicava ~ e nisso tod.os concordamos - a intervenção sob 
a fOrma de provídéncias que objetivassem ;):Ssegurar o. direito 
dos usuários, ou seja, o direito do consumidor e a segurança 
de vôo a todos os afetados pela situação vivenciada hoje pela 
empresa V ASP. 

,Naquela oportunidade, adverti no sentido de que aos 
meus olhos e ao meu entendimento a palavra intervenção 
tinha outro sentido obrigatoriamente, e mencioneí, inclusive, 
o càso da intervenção havida na empresa TRANSBRASIL. 
O Governo Federal interveio, então, lato sensu; assumiu a 
direção da empresa, dirigiu-a, saneou-a segUndo o se.u discer
nimento, devolveu-a aos controla9ores das suas ar?es e, recen
temente, foi coridenado ao pagamento de uma jndenização 
de 260 milhões de dólares. A·mtervenção foi feita no melhor 
_dos sentid65; ela significou a administração da empresa e os 
contribuintes brasileiros vão pagar 260 milhões de dólares 
pelo saneamento da empresa; -

o Advertia eu: e a V ASP? Paí-a zerar o seu património, 
_o contribuinte paulista, na Ultima semana, Contribuiu com 
53 milhões de dólares. 

_ Há uma CPI em Curso- e eu_ Dão quero aprofundar-me 
nesta questão -que informa a respeito de débitos tributários, 
ou seja, a empresa deve impostos a São Paulo, 3o Rio de 
Janeiro etc. Há débitos para com a Previdência; há débitos 
perante o Banco do Brasil. Duzentos e setenta e seis milhões 

-de dólares foram negociados com o aval do Governo do Estado 
de São Paulo, aval este que está sendo questionado na Justiça, 
e o património I(quido da empresa, segundo informações ainda 
não confirinadas, está -agora entre 800 milhões e i- bilhão 
-cte dólares negativos. Negativo! _ 

Então, quero alertar, principalmente em função dessa 
dú':'ida quanto ao entendimento da palavra, dúvida essa que 
-para mim está sanada, e sanada em f~vor do meu Qeplorável 
en1endimento. Os jornais de hoje informam -e vou apenas 
ater-me a um, solicitando à Taquigrafia: qUe, posteriOrmente, 
transcreva o inteiro teor da riotícia - vou~me socorrer do 
Jornal da Tarde, com a seguinte manchete, à sua página 05 
do Primeiro Caderno: 

"Intervenção é a solução mais rápida' - diz o 
Governador Luís Antônio Fleury." 

E a manchete tem o seguinte teor: 
"V ASP: Fleury aposta na intervenção. 
O Governador acha que é a saída mai~_ -~ápida. 

___ Comissão d~·funcionárioS_~eilta ~_onveQ~r_o DAC." 
Não é aqttela intervenção a que aludiu o Senador Man

sueto de Lavo!. O que pretende o Governo de São Paulo 
e, suponho eu, a comissão de funcionários da et;npresa, é 
a intervenção ampUssimo senso, latfssimo senso, se o Presi
dente da _Casa conceder-me essa pequena licenciosidade orto
gráfica e vemacular. É cont!"a isso que quero· insurgir-me. 

Quero alertar as autoridades e solidarizar-me com os fun~ 
cionários, que também são proprietários da empresa, através 



Novembro de 1992 D_IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl; (Seção !I) Sexta-feira 13 8913 

da ·Fundação VOE ~ se nã_o_ me engano, o ·segun:JQ_ maior 
· acioniSta privado da V ASP é a entidade· que congre_ga, sob 
a forma de fundação, os funcíonãrios da V ASP. Também 
solidarizo-me com o Governo de São Paulo, principalmente 
com o contribuinte paulista- este, sim, merece a nossa solida
riedade - e faço um apelo, se necessário até o transformo 
em decreto legislativo, porque na defesa do contribuinte brasi
leiro. Quero dizer muito claraptente que sou contra, posicio
no.-me çontrário e apelo a todos os meus Pares, que se. posicio
nem contra essa intervenção no sentido mais amplo da palavra, 
confirmando os meus_ temores. Não sou _a íavo_r da interven
ção, mas em favor da segurança dos vóos. Se necessário, 
que seja feito o cancelamento. Penso que o DAC deve eXer
citar as suas prerrogativas. Se há risco para os passageiros, 
cancele os vôos, porque a responsabilidade é do DA C. Agora, 
assumir a administração da VASP!? Assumir a gestão dessa 
portentosa encrenca!? 

Os números estão. aí. Numa e_ntre_vista publicada ontem, 
o Sr. Wagner Canhedo disse que precisa de cem milhões 
de dólares para girar, que o prejuízo acumulado da empresa 
é de oitocentos milhões de dólares - vinte e dois aviões 
arrestados por força de açãQ internacional :--: __ e_ Q G.Py:etllp, 
com a sua experiência mais recente, colhida na TRANSBRA
SIL, em que~ repito, uma empresa de muito menor porte' 
resultou num risco .;..;.;..-a sentença não transitou em j1.1lgado, 
creio eu - num risco -de uma indenização paga pelos cofres 
públicos aos acionistas da TRANSBRASIL de_ duzentos e 
sessenta milhões de dólares. ~, 

Quer dizer, o Governo, -com essa experiênciâ., vai se lan
çar na administração da VASP com a nossa omissão, ou, 
quem sabe, com a nossa concordância? Com a minha, não. 

Sou solidário - repito -·com os funcionários, cõm os 
acionistas; principalmente com os usuários, mas todOS estamos 
aqui para defender o contribuinte anónimo _que vai ser assal
tado por essa decisão, 1se ela vier a ser tomada. 

Quero salientar mais uma vez que quando o Senador 
Mansueto de Lavor abordou este assunto anteontem, fiz men
ção ao pronunciamento pioneiro do Senador Elcio Alvares, 
ainda no primeiro semestre deste ano - não sei exatamente 
em que sessão, mas sei que foi no primeiro semestre, a não 
ser que esteja Iapidamente enganado-, em que S.Ex• focali
zou exatamente este aspecto: a segurança dos vôos da V ASP 

·em função_ de uma reportagem da revista Veja sobre -caniba-
lismo aviatóriO. -

O Sr .. Elcio Alvares- Permite-me V.Ex• tim aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concedo, com muita hon
ra~ o aparte ao Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares -Senador Esperidião Amin, quero, 
primeiro, louvar a memória de V. E:r'. Exat_amente, o meu 
prim~iro pronunciamento sobre a V ASP aqui, no plenário, 
foi sobre o canibalismo que essa empresa estava praticando 
nas aeronaves em virtude de uma situação financeira que não 
era das melhores. Mas penso que é neste momento em que 
o assunto vem à baila, por intermédio do seu discurso - -
também sou solidário neste ponto - que o resultado da 
TRANSBRASIL está af, claro: se o Governo for praticar 
uma política intervencionista na· V ASP, estará Coiiletendo um 
erro grave e precisa ser advertido enquanto é tempo. Mas 
temos que considerar alguns aspectos e quero abordá~ lo, neste 
momento, em relação .à VASP. Independentemente do Sr. 
Wagner Canhedo, que já declarou publicamente a sua incit.pa
cidade financeira, temos a participaçãO do Governo do Estado 

de São Paulo bastaitte -apreciáVel e, o que l mais grave, os 
funcionários da empresa, no embalo da privatização, consti
tuíram uma empresa, se não me engano, com cerca- de 8 
a 10% das ações da V ASP. E!lt~o. hoje, quanto ao quadro 
acionário da V ASP, a maioria das açóes estão nas mãos do 
Sr. Wagner Canhedo, em segundo lugar com o Estado de 
São Paulo e, em terceiro, com os funcionários. Mas, nesta 
discussão' toda que começa a anunci~r o estado Jal~entar 
da V ASP, -porque em companhia aérea só há o caminho da 
falência, desejo, mais ·uma vez, convocar o Departamento 
de Aeronáutica Civil e o Ministédo- da AeronáUtica pata-a 
gravidade dO assunto. Independentemente da saúde financeira 
da empresa, nós temos que considerar o que está na Consti

-tuição: é dever da União zelar pela segurança de vôo e, neste 
mómento, de sã consciência, ninguém que voa pela V ASP 
o faz mais_ com tranqüilidade. Se o elemento que é responsável 
pela empresa, que é o Sr. Wagller Canhedo, confessa que 
está aturdido financeiramente, a empresa vai pagar tim tnõuto 
muito sério em matéria de sua OrganiZação administrativa. 
Então, neste momento em que V~ Er faz um discurso com 
tanta ênfase e com tanta própriedade profligando a interven

-ção da União dentro da VASP- estou solidário_com V.EX' 
-, quero colocar acima de qualquer debate a_ questão da 
segurança de vôo. O Departamento de Aeronáutica Civil e 
o. Ministério da Aeronáutica -eStá na le_i, são primeiramente 
responsáveis eni aeCóirê'n.da de-texto constituçiõnal -têm 
a obrigação de vir a público e darem uma nota tranqüilizando 
aqueles que são usuários. da VASP, porque, enquanto as aero
naves estão voando, podemos estar na iminência de uma tr!lgé
diã., úma vez que realmente a situação da empresa é grave. 
Por outro lado- e é o lado que m~_toca·-, há cer~_9e 
óltó inil furicionários enVOlVidOS pela V ASP; aeronautas e 
aeroviãiíóS. Não é possível que um quadro desse, cujo t;:tma
nho social deve despertar a atenção de todos, também não 
esteja, a essa altura, movimentando aqueles que têm capaci
dade de conduzir o problema. Apelo para o patriotismo do 

__ Sr. Wagner Canhedo no sentido de que, qualquer que seja 
a solução, permita, com o seu afastamento, tentar ainda salvar 
a V ASP. Eu, por exemplo, tenho uma simpatia extraordinária 
pela empresa, que considero simpática é"que eStá mUito ligada 
ao meu Estado. A V ASP é uma .alternativa de_ vôo no meu 
Estado saudada ~r todo mundo_~ P_or isso, siitto que cada 
vez mais ela caminha para o estado falimentar. Paralelamente, 

__ egistrO para que, amanhã, o Departamento de AerOnáutica 
Civil e o Ministério da Aeronáutica nada possam dizer o con

--trário: Caiu um avião, ninguénl tomou conhecimento do desfe
cho do processo. Tratava-se de um avião de carga~!!las poderia 
~er de passageiro. Era um 737-200, igual a esses que e-stão 
voando, porque os aviões bons da V ASP foram retirados de 
vôo. O 737-300;·que estava servindo a várias linhas, e~ virtude 
eXatamerite dessas- 3ÇóéS judiciais~ foi retir3âo de vôo. A 
VASP está voando agora praticamente com o737-200. Portan
to, Senador Esperidião Amin, V. Ex~, com muita propriedad~. 
traz o assunto da V ASP pará o plenário. Tomei conhecimento 
do discurso do Senador Mansueto d~ Lavor, e creiç q~e, 
enciuanto vivermos esse problema, -o ·asSUiito" da-v ASP deve 
ser altamente questionado. Farei cbegar às mãos do Ministro 
-da Aeronáutica, ao conhecimento dQ Pepartamento de Aero
náutica Civil, _a minh:;t preocupação no-'sentido de que não 
é possível, neste momento de crise, quando a V ASP é subme
tida a uma CPI, quando o assunto ocupa os noticiários dos 
jornais; qUe os usuários não tenham_ uma palavra ·sequer do 
órgão oficial sobre a ~eguran:ça ~e _vóo. Tr_a,~a-se d~ um imper·~-- . 
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tivo constitucional. indeclinável. A essa altura. o Governo 
do País tem de _assumir a sua responsabilidade não de uma 
política intervencionista, mas, acima de tudo, da proteção 
do nosso direito de cidadão, o direito de saber como anda 
uma companhia que é utilizada por todos nós. Coilgfafulo-me 
com V.E~, esperando q~e o seu discurso propicie uma solução 
breve, principalmente em relação à segurança de vóo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Elcio Alvares, 
quero agradecer, profu~].damente sensibilizado, o aparte de 
V.E~. Muito mais do que o aparte, o conteúdo da interven

. ção, a riqueza de detalhes, a propriedade das expressões e 
do sentido das observações que V .Er nos tornou possível 
conhecer. É exatamente este o sentido do meu pronuncia

. mento de _hoje: Sou solidário com os passageii'os, com aqueles 
que tém bilhetes da V ASP, com aqueles que estão hoje voando 
em aviões da V ASP com uma dose de" incerteza absolutamente 
compreensiva. 

Estou solidário com as tripulações, com os profissionais .. 
Tenho_ algum conhecimento de aviação. Posso avaliar o que 
- o piloto talvez tenha um mai~r conhecimento da. situação 
- os comiss.ários, as comissárias que- entram p.o aparelho 

para cumprir com o seu g~ha-pão, sentem por não ter conhe
cimento técnico sobre a situação daquele instrunientOde tra
balho. - · · 

Quero, portanto, expressar urtiã sentida é real ~~lichtrie
dade com os profissionais, tanto os aeronautas quaD.to os 
aeroviários, conn:> pessoal de terra e de bordo. 

Gostaria de fazer minhas as palavras _que V.E~ pronun
ciou e que eu já havia, de certa forma, antecipado. Talvez 
-.ocorre-me agora- cOmece pOr produzir um requerimento 
de infonnações âo Ministério da Aeronáutica desejando saber 
que providências estão em curso para asse-gurar ·a segurança 
dos vôos da V ASP. Isso me ocorreu- agorá.leDlãfei elabo

rá-lo e oferece-Ic-ei a V.E::ti', para que, juntos, possamos subs
crevê-lo. 

No entanto, esse requerimento não silencia a minha cons
ciência; certamente sacudirá a consciência das autoridades 
do DA<?- e do próprio Ministério dei -Aeronáutica, porque, 
no Brasil, ao contrário de outros países, ã aviaçãO civil tem 
essa responsabilidade deferida constitucionalmente ao Minis
tério da Aeronáutica. Há uma lei especial, mas - repito 
- não se trata de uma tendência universal. 

. .o Senapor Affonso Camargo, que já foi por dua~ ~ezes 
Mm1s~ro dos Transportes, sabe que houve, por ocasião da 
Constituinte, alternativas de transferir ·tal responsabilidade 
para o Ministério dos Transportes. Essas atribuições ficaram 
na área militar - sejamos claros- em função de aspectos 
de economia. Por exemplo: Temos apenas um equipamerito 
um grande sistema de radar que faz: o controle de navegaçá~ 
aérea. Não tenho conhecimento sobre se esse instrumento 
está completo, mas t:mos um sistema só. Há países que pos
~ue~ dOis. No Brasil, P:Or questão de economia, optou-se 
tecmcaitiente pela centralização do controle da aviação: Tanto 
a aviação militar quanto a aviação comercial ficam sob à 
direção, sob o comando de um ministério militar. Es$a centra
lização· não é universal; em muitos outros países do mundo 
essa admínistraç~o é bi~3:rtida, ficando centralizada sob à égi
de de um orgamsmo militar apenas em cas~s de e~ergéncia 
ou guerra. 

Creio que esSe requerimento indicaria objetivãmente às 
autoridades do Ministério da Aeronáutica a preocupãção- do 
Senado Feder~ quanto à questão da segurança. Quanto a 
esse aspecto, ainda que não satisfaça a nossa consciência, 

pelO nieno·s representa um -indicativo de que temos essa preo- . 
cupação primeira. · 

Além da solidariedade com os funciori:ário"s, cOID ·os passa~ 1 

.geiros, com a segurança de vóo de u-m país ciVilizado, quero 
encerrar as- minhas palavras dizendo: Nada disso dá direito 
ao tremendo equívoco que seria umã decisão de intervenção 

-do Governo Feqeral para ad_II!inistrar a VASP. __ 
Afirmo, diante da declaração do Goveinador de São Pau

lo, que S.EX"' tem o direito de propor a ·oonvocação- de uma 
assembléia geral extraordinária - onde está a assembléia 
geral extraordinária? para que os· ãcionistas lanceai mao de 
um manifesto próprio. Essa providência está prevista· na :Lei 
da S.A., pela qual é regida a VASP. 

Diante do gritante descaminho que tomou a gestão daqUe
la empresa, deve-se refletir, mas correr para a "viúv3", não! 
Não vamos colocar a "viúva•• ria gestãO do complexo VASP. 

._H~ n.mi.t?s outros passos a serem dadOs, há outras etapas 
a Serem vencidas. Precisamos ter bom-senso e levar em conta 
a experiênciá espeCJ1ica da TRANSBRASIL, que está resul
tando num ônus - ainda não transitado em julgado mas já 
sentenciado -- de 260 milhões de dólares, correspondentes 
à indenização a que têm direito os adonistas da ;TRANS
BRASIL Diante disso, não podemos alegar nerr\ ingenui
-d~de, nem falta de experiência. Vamos zelar pela segurança 
de velo. 

Sugerindo esse requerimen'tO, voii Subme-tê-lo a V.~, 
Senador Elcio Alvares, para que possamos subscrevê-lo. Tal 
expediente pode resultar até na vinda de uma autoridade do 
Ministério da Aeronáutica para aqui prestar informações. É 
um assunto ingente, dramático! Podemos inclusive requerer 
~ vinda do próprio Ministro da Aeronáutica para prestar 
mfonnações ao Senado Federal. 

No entanto, ir direto a esta frase perigosfssima: -"o qo
vernador acha que é a saída_ mais rápida", não! A saída mais 
rápida, no caso, seria a intervenção do Governo Federal na 
V ASP. É a mais rápida provavelmente, mas certamente a 
mais Onerosa, -e não é para o Governo de São Paulo. 
. Devemos, portanto, cumprir com as nossas respcmsabi

hdades. Estão abarcados pela nossa responsabilidade os con
tribuintes, os que estão agora imaginando (rual será o efeito 
do ajuste fiscal no seu bolso. Impor-lhes, pela via da interven
ção, um ónus de dimensão ignofada não é honesto. 

-Agradeço, sensibilizado, a manifestação do Senador Elcio 
Alvares. 

Ainda, durante esta sessão, pretendo converter em termO 
escrito o requerimento, combinando com V.Er. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ESÉ'ERI-. 
DIÃO AMIN EM SEU DISCURSO. 

VASP: FLEURY APOSTA 
NA INTERVENÇÃO. 

EX-SECRETÁRIO Ai::iisA· ZÉLIA 
Geraldo GardenaUi diz que ela determinou rolagem da 

dívida da V asp. 

O eX-Secretário da Fazenda Nadonai -GeraldO JOsé- G3r
denalli disse ontem à Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CP!) do caso Vasp que a ex-Ministra da Economia Zélia 
Ca_rdoso de Mello deu aos seus. subordinados_ ~·orientação es
pecífica" sobre o refinanciamento -da dívida dei Vasp com 
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.. o Tesouro Nacional. "Eduardo Teixeira ine disseque a Inilíis
tra havia determinado a rolagem da dívida", contou Gar
denalli. 

Nos depoimentos_ prestados à CPI e à Polícia Federal, 
Zélia negou que tivesse autorizadQ a operação e transferiu 
a responsabilidade para Eduardo Teixeirã, na época Secretá
rio-executivo e ministro· interino da Economia. Graças ao refi
nanciamento, a Vasp obteve, mesmo depois de privatizada, 
benefícios legais válidos apenas para empresas estatais: a dívi
da de US$276 milhões assumida por Wagner Canhedo foi 
refmanCiada em 20 anos, mediante _o .aval do governo de São 
Paulo. Segundo Gã.rdenalli, uma questão deste pOrte nlinca 
seriã resolvida sem c_on_sulta à miriistrã. - -- _ 

"O depoimento do _secretário foi muitO iiiipOttanre por
que mostra que a ministra mentiu", avaliou o Deputado Luiz 
Salomão (PDT - RJ), integrante da CP!. Segundo ele, a 
ex-ministra -poderá ser enquadrada por crime de perjúiio. 
Em setembro de 1990, quando foi autorizado o _reiihancia- . 
menta, Zélia se encontrava fora do P_a_ís. Na PF, a ex-Ministra 
alegou que a viagem ofiCi3.fãõS Estados Unidos impediu que 

. tomasse conhecimento-do leilão da Vasp. 
Na função de Secretário da Fazenda Nacional, Gardenalli 

acompanhou o trabalho dos procuradores que fizeram dois 
pareceres a respeito das dívidas da Vasp. O primeítOpàrééet, 
expedido no final de agosto de 1990, permitia a üfilização 
de TDA (Títulos da Dívida Agrária) no leilão, mas vetava 
o refinanciamento- dã.-âívida com o-TesOuro Nacional. Esse 
parecer, que interessava ao consórcio AerosySte.m, ·socnegoU 
ao conhecimento do virtual concorrente de Canhe_do _19 dias 
depois do leilão. · . 

Os cinco proCuradores da Fazenda que participaram on
tem, junto com Gardenalli, de uma acareação na CPI, não 
souberam explicar o motivo do atraso. "Deve ter sido uma 
falha administrativa", afirmou o procurador Cid Heráclito. 
"Ficou claro que alguém deu um jeitinho", rebateu o Depu
tado Luiz Gushiken (PT- SP), que apresentou documentos 
para comprovar a participação de Herácjito na elaboração 
dos pareceres. Algumas semanas depois de negar o refinancia

. menta, a Procuradoria da Fazenda Nacional autorizou a tran-
sação. 

ELA CONTESTA CPI DA V ASP 
Zélia diz que não há erro em sua declaração de renda 

A ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello negou ontem ter 
recebido pagamentos de empresas fantasmas. As suspeitas 
foram levantadas pela CPI da Vasp com base na declaração 
de renda da ex-ministra-de 1991, na qual Zélia relaciona o 
recebimento de honorários da Creta Planejamento SOCiedade 
Civil, cujo CGC nao existe, e aa RPA Assessoria e Cortsul
toria? que estava com O_ CGGSUS(ft!fiSO pornãcn-e-rapresentado 
declaração de renda em 91. A ex-ministra garante que as 
duas empresas existem. "Se ocorreram irregularidades fiscais 
com uma delas, não tenho nada com isso". 

Na declaração da ex-ministra consta que a Creta, a RPA 
e aRCO, firmas de São Paulo, lhe pagaram em 1991 US$100 
mil (cerca de Cr$ 1 bilhão) em honorários. Zélia afirma que 
prestou serviços de consultaria c-orresp-ondentes aos pagamen
tos. "As empresas existem e têm atividades normais". Quan_to_ 
à Creta, Zélia disse que houve um erro no número do CGC. 
"Foi um equívoco". _ _ 

A iniciativa- do Deputado Luiz Alfredo S.aJom_ãg, que 
pediu a quebra de sigilo das três empresas, deixou Zélia indig
nada. "Eles não tiveram tutano para ir em Cima âe outras 
empresas que relacionei na minha declaração'', disse ela, desa-

fiandO a ·cpi a rasttear empresas como a Abril e IBM ... As 
pequenas empresas ·estão sendo investigadas apenas por ter 
mantido um relacionamento comigo". 

__ PF ouve diretor~ da_ Vasp 

A delegada Sarnira Bueres, da PF de Brasüia, ouviu em 
São Paulo Nathanael de Azevedo (foto) e Jean Grinfield
ex-diretores da Vasp- no inquérito que apura supostas irre
gularidades na aplicação de verbas recebidas pela empresa 
aérea por serviços prestados aos Correios. O caso começou 
a sef apUrado após denúncia de desvio de cheques. 

FENAJ PROTESTA 
Pe13 íliStaUração de inijtiêríto nã PF contra jornalista 

Em ofício ao Ministro da Justiça, Ma.urício Correa, o 
presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), 
Américo Antunes, protestou peta instauraÇão de inquérito 
na Polícia Federal contra o jornalista Luiz Ma151o~J,f Carvalho, 
a pedido do juiz federal João Carlos da Rocha Mattos. O 
juiz- o mesmo que desindiciou ri'eX-governador_Orestes 
Quércia no caso Vasp e o absolveu preliminarmente no caso 
das importações de equipamentos de Israel - acusa o jorna- . 
lista de violação de sigilo funcíonal (artigo 325 do Código 
Penal). devido a reportagens publicadas no Jornal da Tarde 
e O Estado de S. Paulo. 

- As reportagens revelaram que a corregedoria_ do Trib1fnal 
Regional Federal está apurando denúncia de que Rocha Mat
tos tentou vender uma sentença de absolvição por US$2 mi
lhões. A denúncia é do advogado criminalista Paulo José da 
Costa Jr. O inquérito qüe está em andamento em São Paulo 
é inconstituciorial", escreveu o presidente da Fenaj ao ministro 
da Justiça. "Utiliza como premissa de sustentação a quebra 
do sigilo-ora. convenhamos, este é um instrumento estranho 
à atividade jornalística, caracterizando-sê no caso como mais 
uma tentativa de intimidação". Américo Antunes rnan_ifesta 
repúdio ao inquérito (n' 2-1.337/92) e pede ao Ministro da 
Justiça que tome providências quanto ao trabalho da Polícia 
Federal em São Paulo". 

OMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS TENTA CONVENCER 
. DAC 

Silvio Bressan 

O Governador Luiz Antônio Fleury Filho aposta na inter
venção federal como a saída mais rápida para solucionar a 
crise da Vasp, mesmo que o diretor-geral do Departamento 
de Aviaç~o Civil (DAC), brigadeiro Mauro Miranda Gandra, 
tenha descartado, por enquanto, a intervenção. Gandia esteve 
na terça-feira com o governador. Ontem, após uma reunião 
com o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Aéreos, José Caetano Lavoratto, e uma co
missão de funcionários da Vasp, Fleury disse que "intervenção 
é a solução mais rápida". 

No encontro também ficou claro para- os participantes 
que só existem duas alternativas para a crise da cOmpanhia: 
a saída voluntária de Wagner Canhedo. da admini~tração da 
empresa ou a intervenção. Amanhã, a comissão de empre
gados da yasp conversa, em BraSília, com o diretor-geral 
do DAC para tent~r obter a intervenção. Também amanhã 
o governador pretende se reunir com Canhedo pai-a disCutír 
o assunto e tentar a safde voluntária~_ ~'Se ele não quiser, 
-~ó_mesmo a int~rvenç_ão", diz Fleury, embora saiba, de ante
mão, que será difícil Canhedo abrir mão da- empresa. --

~or isso, o goyernador também atuará em outra frente. 
Hoje ele deve manter alguns cantatas com o MiniStrO da 
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Aeronáutica, Lélio Lobo, para saber da _possibilidade da inter
venção~_Conforme Lavoratto, esSa intervenção deverá ser con
sensual. O interventor seria indicado de comum acordo entre 
trabalhadores, governo estadual_e federal. Mas os funcionários 
da Vasp lutam contra o tempo. Eles querem que a intervenção 
seja consumada- antes que algum credor peça a falência da 
empresa. -

Nos conta tos com as' autoridades federais, o Governador 
Fleury e os trabalhadores vão alegar irregularidades adminis
trativas da gestão Canhedo para forçar a intervenção. "Nin
guém sabe da real situação financeira <.la Vasp, só' a família 
do Canhedo", diz Lavoratto. "O Canhedo pegou uma empre
sa com património zerado e conseguiu transform3_r a Vasp 
numa empresa com património negati~o·~, ~ritica Fl'é_ury. 

Essa crise fillanceira da companhia e a '·desastrosa admi
nistração Canhedo", na avaliação de Lavoratto, será o grande 
mote para afastar o dono da Vasp. "A intervenção é a única 
saída. Com Canhedo a Vasp é inadminiStráveL Não consegue 
recursos com credores, não tem confiança dos gOvernos-fede
ral e estadual nem dos trabalhadores", afi1:1IIOlJ ~01_voratto. 

Como um terceiro fator de pressão. o governo Fleury 
acha que a própria deterioração fín"anccira d:i Vasp vai provo
car uma intervenção nos próximos dias._ O govern~n::lortrabalha 
com a· informação de que -a- situação fiiiãri:cêira da Vasp se 
agravará ainda mais em um curto prazo. Antes disso, ele 
espera que seu trabalho políticO e a pressão dos trabalh~dores 
dê resultado. Fleury já t~m planos, inclusive, de fazer _uma 
investigação rigo-rosa na Vasp, após a intervenção. 

A DESIS'ffiNCIA DE ROLIM 
Dono daTAM não sabia que TDA 

serviriam para privatização 

O dono daTAM, comandante Rolim Amara, reafirmou 
na acareaçã-o-- feita pela CPI da Vasp que teria participado 
do leilão de venda da empresa se tivesse sabido, a tempo, 
do parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional favorável 
ao uso dos Títulos da Dívida Agrária __ (1P.A) no processo 
de privatização. Rolim foi o responsável pela organização 
do consórCio Aúosystem, que seria o principal competidor 
do empresário Wagner Canhedo no leilão de privatização. 
O dono daTAM não deixou, no entanto, de criticar o_parecer, 
que exigiu deságio para aceitaçã_o das TDA. "ÓS ProCuradores -
de Brasília continuam legislando em torno do calote", acusou 
o .comandante Rolim. 

Na acareação, o ex:-diretor do Departamento de TesoUrO 
Nacional, Roberto Figueiredo, r~iterou que a operação de 
refinanciamento da dívida de US$276 milhões da Vasp foi 
um bom negócio para a União, que passou a receber os débitos 
do governo de São Paulo. "0 governo paulista não pagava 
nada e agora está pagando até o último c_entavo", argumentou 
Roberto Figueiredo, cunhado do ex-Secretário de Assuntos 
Estratégicos do governO Collor, Pedro Paulo Leoni Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro-Benevides) ~.concedo 
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pausa.) 

S.Ex~ não está presente. _ _ _ - _ -,, -- -
Concedo a pãlavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 

O SR- AFFONSO CAMARGO (PTB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso·~_Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Não sei se terei a oportunidade de fazer um longo discur
so, nesta tarde, com a oportunidade que V.Ex~ me dá. 

Queria, em primeir-o-lugar, consultar a V.Ex~ se já está 
; formalizado o- Colégio de Líderes do Governo·; no Senado 

Federal. Pergunto isso- a V.Ex~ porque -sei cjue o Senador 
Pedro Simon se ausentou -inclusive conversou contigo-pelo 
telefone e disse-me que iria viajar -, inas eu gostaria de 
saber se há vice-líderes do Governo indicados perante a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE~ (Mauro Benevides) - A Presi
,clêllcia esclarece ao nobre Sena_dor Affonso Camargo que, 
embora formalmente entregue à Mesa a indicação do Senador 
Pedro Simon .para exercer a Liderança do Governo nesta 
Casa. S.Ex~ diligencia, no momento, a composição do seu 
colegiado de Vice-Líderes, a fim de que, integ~almente com
posta, a Liderança do Governo--possa defender, nesta Casa, 
os pontos de vista. as idéias, as propo-siÇões do Chefe do 
Poder Executivo. 

Acredito que o Senador Pedro Simon - que viajoU ao 
-- seu Estado a fim de cumprir ali encargos político-eleitorais 

nessa fase que antecede o segundo turno -,já na segunda
feira, formalize, perante a Mesa, a indicação dos Vice-Líderes 
do Governo -no Senado Federal. 

~ O SR. ;\FFONSO CAMARGO- Eu queria deiXar claro 
a V.Ex• que não estou aqui para cobrar providências. Apenas, 
no sentido prático, se estivesse presente algum Vice-Líder 
do Governo,_eu iri~ desenvolver o discurso que venho tentan
do desenvolver há três semanas, com relação a uma crít.tca 
construtiva à refof!lla administ:rativa feita pelo Governo Ita
mar Franco~ 

Entretanto, não havendo ninguém que represente o Go
verno, parece-me que não seria conseqUente esse discurso, 
pois creio que uma das funções principais do Plenário é criar 
um debate produtivo. conseqüente; e essa conseq-Uência- do 
debate se dá com muito mais clareza e eficácia quandO há 

___ al_guém que represente o Governo, para, inclusive, levar as 
apreensões que temos aos dirigentes responsáveis pelo Poder 
Executivo. 

Deixã.rei, então, para falar sobre esse_ tema, e outros 
_que_ pretendo abordar, como o problema do financiamento 
das rodovias brasileiras, a preocupação que tenho com as 
dificuldades que estão surgindo no sistema Telebrás, com rela
ção também ao financiamento do sistema Telebrás, na semana 
que vem. 

QUero aproVeitar~ Si-. Pfesidente-, -para abofdar um assurito 
que, ·sei, é do maior interesse de V.Ex•, porque é V .Ex• quem 
mais trata desse assunto nesta _Casa, qu_e é o pro_blema da 

-no·ssa eficiênCia parlamentãr, a começai- pela presença para 
a discussão e votação das matérias. 

Hoje, percebi claramente que um Senador, colega nosso, 
_chegou até a entrada, fícou parado, olhou o plenário, e voltou 
para o seu- gabinete; evidentemente porque já concluiu que 
hoje não chegaríamos a votar as matérias. 

ls&o vem me preocupando porque, mesmo às quarta-fei
ras, nas sessões ordináriaS, -ria hora da votação, não tem havido 
quorum. Ontem, conseguimos votar a indicação do Dr. Gus
tavo Loyola para a Presidência do Banco Central, numa sessão 
extraordinária. Mas, para a \_'Otação da sessão ordinária, não 
houve quorum. 
___ Sei que a minha preocupação vai _ao encontro de V.Ex~, 
que tem feito apelos permanentes às Lideranças. Creio q.ue 
de.veríamos estudar uma maneira prática, um método de traba
lho, um novo critério de distribuição do nosso tempo. Por 
exemplo: quarta-feira é dia de votação. O Senador pode não 
vir na terça ou na quinta, mas na quarta-feira ele vem. Sabe

- _m_Qs que se tivermos um dia de presença maciça em plenáriO, 
com 60 ou 70 Senadores, a pauta vai ser esvaziada tranqü!_La-
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mente. V. Ex~ sabe disso. Se iriician:D.õs a:s vOtaçõeS àS 15h30 
min e esgotarmos a pauta~ nifiguérn 'cteverá falar no período 
.subseqüente à Ordem do Dia_, em comum aCcitdo- não deveR 
mos mudar o Regimento por enquanto- e 3.íV.Ex~ marcará 
tantas sessões extraordinárias quantas necessáriã.S, na quarta
feira, paia limparmos a pauta. 

Coloco essa preocupação, porque não é possível conti
nuar corno estamos; faz 40 dias que praticairierite não votà.mos 
nada. Não é deméritO de uma determinada pessoa. É que 
não há entrosamento; alguns marcam para sair na terÇa-feira. 
Anteontem, participei de uma reunião do grupo parlamen
tarista que começou às 15h30min. Está erra.do. Eu disse iSto 
para eles: Quero ajudar na campanha do parlamentarismo, 
mas me nego a fazer reunião na hora das sessões. Precisa
ríamos de um acordo, a partir dos próprios líder~s dos parti
dos. Tenho certeza de que se sentarmos e combinarmos, sob 
a Presidência de V .EX\ um sistema de trabalho, nós vamos 
resolver todos os problemas, vamos discutir o necessáriO, ·va
mos debater em plenário, vamOs votar, e Cada coisa-sendo 
feita a seu tempo. 

Esse é o registro que faço·;-íiiclusive porque sei qué cs~ou 
indo ao encontro do interesse e da vontade de V.Ex;~_ 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Não há dúvi
da, nobre_ Senador Affonso Camafgo, que são procedentes 
as colocações que V.Ex~ transmite, através da tribuna desta 
Casa, para o meu e o conhecimento dos demais colegas. 

Eu teria a informar a V.Ex~ que nós Viveinos realmente 
um momento atípico, Concentrados que estão muitos eminen
tes colegas nossos no segundo turno das eleições _gue se reali~
rão no próximo dia 15. Me'smo assim, proiiama;n1qs Para 
o dia 17, às 11h30min;·uma reunião de todas as lideranças 
desta Casa, Par:a- cilú~- disciplinemos a pauta dos nossos traba
lhos, já Virtualmente prorrogados, por ser essa a nossa dispo
sição, até 31-de dezembro, para aquelas matérias que-tenham 
pertinência rigorosa coin o exúdcio finance"ii"O,- côrilõ é o 
caso do ajuste fiscal ou do Orçamento da União e para out.as 
matérias que venham a ser apreciadas ainda neste ano de 
1992. ' . 

Eu diria mais a V.Ex~: que já na sessão de hoje do COn
gresso Nacional - e aproveito- esta intervenção da cadeira 
presidencial para que os Senadores _qu_e não estão neste mo
mento no plenário fiquem, desde já, advertidos--:-:- iniciaremos 

, a discussão da Medida Provis-óffã ri~ 309, qUe é uma ·matéria 
para a _qual convergem as atenções dos_ Srs. Parlamentares 
e ~a própria ·sõcTedade brasileira, à espera de que se definam· 
as novas estruturas do primeiro escalão governamenthl. 

Se essa ·discussão se processar a partir de hoje - como 
esperamos, na próxima- terÇa-feiTa, dia 17 - todos_ os_ Srs. , 
Senadores e Deputados estarão sendo convocados para votar 
a Medida Provisória n~ 309, numa data fá _bem próxima do 
termo de sua vig~ncia, que é exatarilfmte o_dia 18. __ 

Acredito que·a partir do térmiriO das eleições municipaiS, 
em segundo turno, teremos _aqui uma presença maciça de 
Senadores. O Presidente da Câmara dos Deputados deve, 
certamente, desenvolver esforços no mesmo sentido, para que 
naquelas matérias do Congress_o __ e naquelas das duas Casas 
Legislativas, Câmara e Senado, possamos, de fato, realizar 
aqui um tour de force que garanta a aprovação de todas essas 
matérias pendentes de deliberação nesta Casa. 

Uma das matérias realmente complexas e polêmicas, já 
praticamente incluída na Ordem do Dia, é ~ da nova Lei 
Orgânica dos Partidos, matéria de que V. Ex~ é estudioso e 
que certamente trará, no exame do Substitutivo do Senador 

José Fogaça, o brilho da sua colaboração, da sua experiência, 
do seu_ tirocínio como Senador pelo Estado do Paraná e ex-diri
gente de uma das mais prestigioSas secç-ões partidárias regio
nais daquele glorioso Estado. 

- POrtanto, a advertência de V .Ex~, a Mesa entende como 
um toque de reunir de todos os Srs. Senadores, para que 
iniciemos, efetivamente, com garra, cOm disposição, com espí
rito público, essa tarefa, para aproveitar essa fase até 31 de 
dezembro com a aprovação de importantes matérias. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Não tinha_ nenhuma 
dúvida, Sr. Presidente, de que V. Exf continuaria tratando 
esse problema com o maior zelo, do que se chamaria a produti
vidade dos trabalhos do Senado Federal. Quando V.E~ fala, 
inclusive com relação ao Senado Federal, recordo-me daquela 
época em que tínhamos uma pletora de medidas provisórias, 
que era quase impossível resolver o problema daqui e de 
lá. 

É maiS uma razão para que -se possa combinar, por ~xem
plo. que às terças-feiras, à noite, seja o momento de se 
votar no Congresso Nacional e, nas quartas-feiras, votaríamos 
aqui. 

Com um pouco de método poderemos resolver esse pro
blema, mas tinha certeza de que V .Ex~ estava cuidando da 
questão e quis, com a minha intervenção - até nãQ havia 
pedido a palavra para falar sobre isso - reforçar a posição 
de V.E~, a fim de que a Casa possa, realmente, cumprir 
os seus deveres da melhor maneira possíveL' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.) 

S.EX\ neste exato momento, não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

(Pausa.) 
S.Ex~, igualmente, não está presente neste instante. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa.) 
S.Ex~ está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: _ _ _ _ 

É algo constrangido que faço este pronuncia-meritO, que 
tem o fito de trazer_ ~q conhecimento geral, ou seja, do Senado 
Federal e da Nação, um fato lamentável que se deu no_ meu 
Estado. 

Está-se procurando, no Maranhão, infelizmente, reviver 
o delito de opinião" e, mais grave, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é que o autor dessa ação é o Ministério Público, ou seja, 
a Promotora Eleitoral da Comarca de São Luís. 

Sr. Presidente, .S!S. Senadores, essa integrante do Minis
tério Público não deseja- nada mais do que suspender a publi
cação de um jornal porque, no entender dela, cometeu o 
delito de opinar sobre a eleição do segundo turno que se 
avizinha. 

Requereu, a ilustre Promotora Eleitoral, ao Juiz da Se
gunda Zona da Comarca de São Luís, a suspensão, publicação 
e- circulação do O Estado do Maranhão, sob _a alegação de 

que incorre aquele jornal em infração eleitoral ao publicar 
--vejam -bein, Si. Presidente e Srs. Senadores -matéria 
sobre o programa de governo de um dos candidatos. Mais 
surpreendente ainda é que o referido Juiz acolheu o reque_!_i-
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mentoe'mandou notificar o jornal, sob pena de caracterização 
de crime eleitoraL 

Ess~ medi~a, que é uma aberração de natureza jurídica, 
Sr. Pres1dente e Srs. Senadores, é uma violação das mais 
violentas à liberdade de imprensa. Violação esta que não te-
mos tido conhecimento em tempos recentes._ _ _ _ 

Aqui estou para lavrar a minha condenação e repulsar 
esse ato atrabiliário de uma representante do MinistériO Públi
co~ -que pretende suspender a publicação de um jornal porque 
ele exerce seu direito de opinar, de procurar esclarecer a 
opinião pública. - - -

O Sr. -Epitácio Cafeteira- Perniite V. Ex~ um aparte? 

O SR. BELLO PARGA - Acolho o aparte do nobre 
Senador Epitácio Cafeteira, com muitO prazer. -- -

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre S~nador~Belio Parga, 
quero dizer a V. Ex• que entendo seu posiCionamentO,- cómo 
V.Ex• entenderá o meu. Na realidade, não se trata apenas 
de uma opinião do jornal. Se V.E~ quiser, passarei pelo 
constrangimento de trazer alguns exemplares desse jornal, 
onde este seu colega é agredido diariamente, embora não 
seja candidato. É agredido pelo simples fato de ter dado apoio 
a um candidato. É agredido por palavras e também por charges 
desrespeitosas. Realmente, é preciso que se reSpeite o jornal 
no seu direito de opinar, rnas o jornal, também, tem obrigação 
de respeitar a lei e só permitir a propagand3 -dentro do que 
está estabelecido nela. Ninguém pode ser superior ã lei, ne
nhum de nós e, principalmente, nós. que fazemos a lei, que 
dizemos, por exemplo, que a propaganda não pode e_xceder 
a um quinto de página do jornal. Não podemos entender 
que o jornal seja todo ele feito para fazer propaganda de 
um candidato porque isso, na realidade, fere a lei. Não conhe
ço a Promotora q-ue fez a reclamação, tampouco o Juiz que 
tomou a atitude, mas quero dizer a V.;Ex~ que airida não 
trouxe, aqui a~ Plenário do Senado, nenhuma das colocações 
feitas pelo jornal referido por V.Ex~. porque acho que a briga 
de província deve ficar na província. Agõra, deve ser feita 
com o maior respeito para com as peSsoas, o·que n-ãO tem 
acontecido de part_e do jornal para COmigo. Já eStou no segun
do ano do meu mandato e nunca trouxe à tribuna do Senado 
nenhuma charge ou nenhuma colocação feita peJo joinai O 
Estado do Maranhão. V. Ex~ vai encontrar neste jorrial, -e 
eu li também esta ríotfciã~ de um- P3.nfleto que está sendo 
feito em TereSina-::--A pessoa que mand~u fazer este panfleto 
é a .mesma que faz um programa n·a Rádio Ribamar, o progra~ 
ma Jogo Aberto, que também foi proibido pela Justiça pcrque 
fazia prop~ganda de um dos candidatos. E é um panfleto, 
é um folhetim de agressão à moral; à honra e â dignidade, 
não apenas da candidata que está disputando, mas à própria 
vida pública. Não entendo como se possa fazer política cami~ 
nhando nesse patamar. Eu, graças a_ ~eus, tenho _.30 _anos_ 
de vida pública e ni11guém encontrará, riem em pronuncia
men'tos meus, nem- eri:t qUalquer ·atitude, uma só referência 
contra a·dignidade, a moral e a honra de qualquer adversário 
meu. Entendo, V .EX' está, exatamente~ verberando_ contra 
a medida, pelo seu posicíonamento polítiCo; mas faço·O-aparte 
para repor, parã dizer que tudo isso foi feito pela Justiça. 
Foi, a partir do desrespeito do jornal que estava, de forma 
clara e aberta, e há muito tempo,_ não-apenas· no ~_egu:ndó 
turno, mas a partir do primeiro turno; faZendo propaganda 
em espaço muito maior do que o permitido em lei. 

O SR. BELLO PARGA - Compreendo o desabafo do 
meu ilustre aparteante. 

Sr. Presidente, não ~stou, aqui, trazendo matéria política. 
Não me referi a candidaturas de quem quer que seja. Estou 
tratando de um crime cometido por Representante da Justiça, 
contra a liberdade de imprensa. 

~e o nobre Senador lembrar bem minhas palavras, não 
encontrará uma menção sequer à candidatura de a ou de 
b. Não me trouxe à tribuna, a motivação política, nobre SenaM 
dor Epitácio Cafeteira, a discussão poderá se enterreirar nesse 

_ponto, se assim convier a V. Ex~. 
o que quero é trazer a minha condenação, que entendo 

seja a condenação de todos quantos defendem os postulados 
democráticos neSte País e, especialmente, na Câmara Alta. 

- Comentou o meu nobre aparteante que o jornal teria 
transgredido a lei. O Código Eleitoral é claro, a Lei de Impren
sa é claríssima. Não houve queixa alguma da candidata no 
sentido de que tenha se sentido prejudicada pelo espaço 
em demasia que o JornaJ O Estado do Maranhão dedicava 
ao outro candidato. 

Ora,_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Epitácio 
Cafeteira, é lícito a qualquer pessoa, a qualquer órgãn de 
imPrensa defender as suas idéias e as suas posições políticas, 
desde que se componem, como bem assinalou V. E~, tendo 
ilustrado com o exemplo de um folheto, do qual não tomo 
conhecimento e nem tomarei, porque está sendo divulgado 
à margem da lei. 

O fato é que uma promotora requereu a publicação de 
um jornal; o Juiz, em vez de corrigir esse ato atrabiliário, 
resolveu notificar o jornal para que este se defendesse, dando 
curso ao processo, pondo em risco a liberdade de imprensa 
e capitulando~o como crime de opinião. 

Numa disputa eleitoral, é natural que, à medida que se 
aproxima o seu clímax, exarcerbem~se as opiniões, haja exces
sos; mas quem se sente prejudicado- V. Ex~ falou em ata
ques, mas não estou falando em ataques - iem o remédio 

-do direito de resposta, previsto na Lei de Imprensa_, e da 
queixa, previsto no Código Eleitoral, se houver infciógência 
à proibição de propaganda _eleitoral. _ 

Se o jornal dedica toda uma página à suã opiniã_o, ou 
seja, numa posição editori31ista, isso não configura propa~ 
ganda. A parcialidade de opinião é franca, Senador Epitácio 
Cafe~eira, não h4_porque calar juízos de valores. 

se um joinal entende que o candidato "a'•' de seu partido, 
é cheio de virtudes, é o mais iridicado, e que o ca~didato 
"b" só tem defeitos e não tem virtudes, é~lhe lícito estampar 
sua opinião. Quem vai julgar isso é a opíhlâo pública, é o 
eleitorado. Se assim não proceder, ele estará se prejudicando 
como jornal e estará prejudicando o partido que ele defende. 

Portanto, quando V. Ex~ diz que é muito atacado; com~ 
preendo o dt::sabafo de V. Ex~, porque não comungo e jamais 
cólrlung~rel da política nesses termos. Militamos em política 
há mais de 20 anos, ora no mesmo _campo, ora em Campos 
opostos, e V. EX' pode atestar que nunca viu atitudes minhas 
dessa natureza. 

Ainda nesse ponto, compreendo que haja uma exacer
bação nos ataques à pessoa de V. Ex•; mas V. EX' também 
há de convir que esse mesmo jotnal que exagera ao pôr em 
evidência aspectos da personalidade de V. EX', com os quais 
ele não concorda, em outras oportunidades esse mesmo exage~ 
ro ele cometeu nos louvores e nos elogios a V. Ex~, quando 
foi noSso candidato a governador. No entanto, não· vi, da 
parte· de V. E~. nenhuma reclamação nesse sentidO. 

Evidencio-, pois, a incoerência da atitude de V .Er nesse 
tocante. Faço a ressalva de que não concordo com e-sses méto-
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dos. Fui diretor desse jornal e, durante a minha gestão, jamais 
recebi uma notifiCação judicial, em termos de campanha elei
toral, e nem ninguém qtie tenha se sentido prejudicado pela 
opinião do jornal recorreu à Lei de Imprensa. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Permí_te-me V. EXi u_ro_aparte? 

O SR- RELLO PARGA - Ouço, novamente, o nobre 
Senador Epitácio Cafe!dira. · · · · 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Bello Parga, 
houve uma discussão muito· grande quando da votação da 
Lei de Imprensa, e eu praticamente desenhei este qu-adro 
na época daquela discussão. Dizia, aqui, que os jornaiS, princi
palmente do Norte e do Nordeste, não são feitos com o Intuito 
de informar a opinião pública, mas com o ió.tU.ito de formá-la. 
A maioria _dos jornais são políticos, já nascem com determi
nado rumo ideológico. Na hoi'a em que o Senador José Fogaça 
defendia a sua emenda, também patrocinada pelo nobre Sena
dor Josaphat Marinho, dizia eu que os jornais, no Norte e 
Nordeste, tripudiam sobre as pessoas. Imagine V.E~..,...... tam
bém para dar uma idéia do que estou falando a este Senado, 
que me conhece ..,...... que fizeram uma charge minha, junto 
com a candidata Conceição Andrade, sob o título: 'O bêb,ado 
e a equilibrista ... V.Ex• sabe perfeitamente que isSo é. iiriJ. 
insulto, que isso é um-a indignidade, porque jamais alguém 
me viu embriagado. Mas fazem isso com a maiór_ -tranqüi
lidade, fazem isso para manifestar a própria óplrfiãO.- Até 
há pouco tempo, V.Ex~ diz que me elogiavam. Sim, quando 
eu era correligionário, eu era o homem mais sério que havia 
no Maranhão, o mais trabalhador, o mais capaz, o melhor 
Governador que até então passara por ali. Mas, na ho~a em 
que politicamente não eStoU do mesmo lado, então me agri
dem e denigrem a minha honra. Abro mão dos elogios, mas 
não aceito que se ten~e levar uma imagem ao povo que não 
corresponde à realidade. TenhO uma família - mulher e 
filha -e quero que, pelo menos em consideração à minha 
família~ haja respeito à minha pessoa. São atas dessa natureza 
que fizeram, nobre Senador Josaphat Marinho, com que eu 
tivesse aquela posição radical na votação da Lei de Imprensa, 
porque, na realidade, eu sabia que tudo isso ia-desandar para 
esse lado, chegando ao ponto de a Promotora de Justiça Elei
toral tomar um~ medida como essa. Por quê? Porque a candi
data não imaginava que, tomando o rumo da Justiça, conse
guiria~ na realidade, seu intento. Jamais impeti"ei qUalquer 
medida contra qualquer jornal. Então, o que vemos'? É que. 
de repente, é a Promotora que. no uso de direito ou de dever 
que lhe é atribuído, toma essa decisão. Quero me corrgratular 
com V.Ex~ por uma coisa: por não ter havido, durante o 
tempo em que V.EXa. foi diretor desse jornal;nenhuma medi
da judicial contra ele. Por isso, parabenizo V.Ex~, mas não 
posso deixar de fazer aqui este reparo. A Promotora agiu 
na defesa da própria lei e da sociedade. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, nobre Senador 
EpitáCio Cafeteira, á--discussão-·não é política. Estou trazendo 
aqui um fato. uma :aberração jurídica, que é ·um -crime da 
Justiça contra a liberdade de imprensa. Não trouxe a cono
tação política do fato, que veio pela voz de V.Ex•. QuerO 
encerrar esse aspecto da questão dizendo que me solidarizo 
com V.EX\ na qualidade de vítima de ataques exagerados. 
Mas também, não posso deixar de reconhecer que eles com
pensam o exagero d<?S elogiOs que. na oc3.S:iã0, -não tiverarri 
a·corieção de V.Ex~. 

Portanto, quero, apenas, trazer ao conhecimento do Se
nado e da Nação. esse fato nocivo à vída democrática, para 

' 
~carmento desSa Promotora atrabiliária e desse juiz que acei
tou uma iniCüitiVa dessa natureza. COmo é do seu dever, o 
jornal está tomando as providências jurídicas necessárias e 
já comU.riicou o fato à Associação Brasileira de Imprensa. 

Trouxe a minha palavra a este Plenário, para que não 
fique em branco, para que sirva até de alerta para que, em 
outros lugares do País, pelo simples fato de ser a zeladora 
da lei óu zelador da lei, o iiitegrante do Ministério- Público 
não se arvore em ser supressor da voz da imprensa, em capitu
lador, como disse, do delito de opinião. 

Esqueceu_-se, aquela ilustre promotora pública, da Capi
tal do It!eu Estado,- daquele s-ábio conselho que o experi
meritado político que fotTallien: aCima -de tudo, sem excesso 
de zelo, surtout pas trop de z-le, Sr. Presidente. 

E é com esse sábio conselho que encerro as minhas pala-
vras néste momentO. · 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Bello Parga, o Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é oCupada pelo Sr. Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- A Presidência 
concede a palavra ao nobre Líder do PFL, Senador MarcoS 
Miciel. --

0 SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, venho à tribuna~ na tarde de hoje, para fazer um apelo 
ao Presidente em exercício, Dr. Itamar Franco, e, de modo 
especial, ao Sr. Ministro das Minas e Energia, nosso cOlega 
Deputado Paulino Cícero; no sentido de que adote_m provi
dências __ ágeis e prontas de sorte a que não se interrompa 
a construção da Hidrelétrica de Xingó. 

Todos sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a 
construção de Xingó, que tem, no cronograma estabelecido, 
possibilidade de entrar em operação no início de 94, é funda
mental para a região nordestina. Sem a sua conclusão no 
tempo e prazo previstos, certamente, Sr, _Presidente,_ vamos 
conviver, mais uma vez, no Nordeste, com o racionamento 
de energia elétrica. Isso, além de provocar enormes contra
tempos a toda a população, certamente contribuirá muitõ; 
para inibir o processo de desenvolvimento da região, porque 
nínguém pode deixar de reconhecer que energia é o grande 
combustível do desenvolvimento e que, sem a oferta de ener
gia a custos relativamente baixos, como é o caso da energia 
hidrelétrica, não é possível atrair investimentos na região. 

E o que os jornais vêm registi"_and_o nos últimos dias, 
Sr. Presidente, e lamentavelmente os fatos estão confirmando, 
é que o Governo Federal iria promover uma redução finan
ceira no cronograma de desembolso dos recu~sos necessários 
para a construção de Xingó. - ---

Os jornais do meu Estado, tanto o Jornal do Commércio 
quanto o Diário de Pernambuco, publicam hoje notícias que 

parecem confirmar algumas informações que tinham chegado 
ao nosso conhecimento. O Diário de PernambJJCQ se louva 
numa informação do Grupo Coordenador de Planejamento 
do Sistema Efétrico. GCPS, órgão que planeja as decisões 
do setor elétrico brasileiro, que reafirmou a necessidade de 
Xingó estar..conclu_ída, pelo menos a sua primeira m-áquina 
operando, ·até agoS~t? de 1?94, de sorte a garantir adequadas 
cOndições_ para o suprimento energético--no Nórdeste. 

O comitê ratifiCa estudos_ da -própria- CHESF mostrando 
que o novo atraso -já tivemOs atrasos anteríores. é bom 
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salientar- no cronograma de Xingq a~plia os riscos de déficit 
de energia elétriCã. no Nordeste de 15% em 1995.. 

A notícia ainda acriScenta que da reunião do GCPS que 
manteve o cronOSJ''!_~~_.~~ Xingó_ para 94! particíparam Dire
tores da ELETROBRAS, Dr. Mário Santos-, que é Diretor 
de Operações e Sistemas, e o Dr. Pietro HerQer, Diretor 
de Planejamento_e Engenharia. __ 

O que tomamos conhec,interito, hoje, Sr. Presidente, de 
fontes, se não_oficiaís, inas oficiosas, que, de fato, o ·GovernO 
teria determinado uma redução na liberação de verbas para 
Xingó em torno de 7.5 a 8%.Isso, como_ conseqüência, provo
cará, a par de dificuldades decorrentes do fenómeno inflacio
nário, um retardo nas suas obras, o que significa dizer, Sr. 
Presidente, aumentará em muito a possibilidade de raciona
mento de energia elétrica no Nordeste. 

Como disse, no começo do meu discursa, isso não significa 
transtorno e desconforto para a população nordestina, que 
sofre, agora, com o flagelo da seca, mas significa, também, 

·Sr. Presidente, uma diminuição do riosso crescimento. Como 
podemos, através da SUDENE, fazer um esforço 09 sentido 
de captar investimentos para o Nordeste, se não temos a 
energia; se não temos condições de assegurar ao investidor 
plena execução dos seus projetas de desenvolvimento? 

O Sr.Josapbat Marinho- PermiteRme V.Ex' um aparte, 
nobre Senador Marco Maciel? - -

O SR. MARCO MACIEL- Pois riãõ," oúço, coin prazer, 
a manifestação do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Marco Maciel, 
eu lhe pediria que~ Oo caso, falasSe também em nome da 
Babia" 

O SR- MARCO MACIEL- Muito obrigado a V"Ex•! 
O Sr. Josaphat Marinho - Pe-rmitaRme assinalar que o 

risco da suspensão ou da redução do trabalho na construção 
de Xingó é tão gr~ii4e que ~s~e as~unto já rêfietcutiu no TribuR 
nal de CóritaS da-União. Ali, o MiriistrO-Marcos Vilaça fe_z 
a apresentação de requerimento para ser dirigido ao Governo 
com·as indagações necessárias em torno aesse fato. É extrema
mente grave que possa ocorrer suspensão ou redução, sobreR 
tudo no momento em que atingido o Nordeste pelas secas, 
estão quase todos os estados sentindo os efeitos danosos da 
falta de energia.·É extremamente perigoso que possa o_Correr 
suspensão ou -redução ·sobretudo não amplamente discutida, 
inclusive com a representação do Norde~te. _ _ _ 

O SR. MARCO MACIEL"~ Agradeço, nobre Senador 
Josaphat Marinho, o denso aparte de V. Ex~ ao tempo em 
que registro a solidariedade da Bahia, a uma causa que é 
mais do que estadual, uma causa nacional. Gostaria de lembrar 
que V. Ex• trouxe, como sempre o faz em suas intervenções, 
valiosas contribuições ao debate do tema,lembrando inclusive 
uma manifestaçãO do Tribunal de Contas da União por provo-
cação do MinistrO Marcos Vinícius Vilaça. _ _ 

De fato S.Ex•, o Sr. MiniStro VilaÇa, em voto;_ ·a meu 
ver, lapidar, citou com propriedade a questão energética e, 
de modo particular, a questão Xingó no desenvolvimento dos 
programas orçamentários do Governo I:_ederal. Sabe __ V_AJ;.~ 
que Xingó é decisiva para o Nordeste" 

Ela acrescentará, ao sistema geradpr da CHESF, uma 
energia firme de 2,136 milhões de Mw médios. Terá, inclusive, 
uma casa de força para seis unicf:ades de 592 mil Mw de potên
cia unitária, CO"m- possibilidade de mais quatro unidad~, a 
serem instaladas nnuma segunda etapa. 

Além disso, q arranjo físico adotado, permite antever 
a possibilidade de outras expansões, no futuro, para instala
Ções de unidades de ponta. Como se sabe, uma das bênçãos 
da natureza, uma das caracterjs_ticas de Xingó é ser uma hidre
létrica que se situará no cannyon que existe no São Francisco, 
entre os estados de Alagoas e Sergipe. Tal peculiaridad·e per
mitirá, in~lusive, que com baixa alagação, ou seja, com redu
zida inundação de área poder-se-á obter um desempenho ex
cepcional de água para aproveitamento energético? 

Além do mais, como disse há pouco, a Usina Hidrelétrica 
de Xing6 tem a_infcio de geração programado pa.ça o começo 
de 1994; e a sexta e última unidade, instalada e operando, 
até início de 1996" 

En~ão, sintetizando, qualquer atraso significa algo de 
, muito risco; algo que pode trazer indizíveis prejuízos à econOR 
mia nordestina· e ao sofrido povo daquela região. 

Devo também, por oportuno, dizer à Casa e de modo 
especial a V. Ex~, nobre Colega Josaphat Marinho, que a 
n~otícia já teve uma reação muito desfavorável em toda a Re

_gião Nordeste. Ainda hoje os jornais do meu Estado publicam 
notícias que dão ciência de_ que o presidente do Sindicato 
dos Eletricitários - entidade que congrega funcionários da 
CHESF, da CELPE, da COMPESA, entre outras- o Sr" 
Edvaldo Gomes de Souza, pretende vir a Brasília para manter 
contatos com autoridades do GoVerno Federal, visando o adew 
quado esclarecimento da questão. 

A própria Assessoria de Comunicação Social da CHESF 
divulgou ontem nota onde expressa alguma apreensão, alguma 
preocupação com relação a esse tema. 

Nos jornais de ontem, i_nclusive nos jornais nacionais, 
essa questão já foi_suscitada. Lembro que o Jornal do Brasil, 
mencionava a possibilidade de -~al me_didaoconer- -=---o que 
seria extremamente prejudicial à região. O-Jornal do Brasil, 
em editorial intitulado 'O exemplo de cima'~ anunciou a possi
bilidade de o Governo reduzir investimentos em curso como 
a construção dos CIACs, o metró de Brasília, o submarino 
nuclear, o avião AMX e- frise-se- a Hidrdétrica de Xingó" 

Sr. Presidente, concordo- e não teria eu outra coD.duta 
- integralmente que é necessário que a execução orçamen
tária seja rígida, que não se contemplem adiposidades, mas 
acho que numa execução orçamentária é fundamental que 
o Ministro do Planejamento, Professor Paulo Haddad, tenha 
co~sciência daquilo que é essencial e do que pode ser posterR 
gado, adiado. 

. Acre?ito que com relação à questão de Xingq, -~te é 
u?l mvestimento que não pode sofrer posiergação. Há quem 
dtga que qualquer atraso- pode_provocar prejuízos muitos 
maiores ao Tesouro Nacional do que a execução da obra 
em dia. 

OSr.Josapbat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte? 

O~SR. MARCO MACIEL - Ó~ço v: Ex• mais uma 
Vez. 

O Sr. Jos8phat Marinho- Além do que V. Ex\ com 
tanta propriedade, estava observando, cumpre lembrar que 
se houver suspensão ou extensa redução dos trabalhos ocorR 
rerá agravamento do desemprego entre os trabalhadores da 
Construção. No momento em que a região é atingida pela 
seca e os seus habitantes são tangid_os dos seus locais de resi
dênci3, se ainda ocorrer um aumento de desemprego por ato 
decorrente do Governo Federal, a situação se agravará extre
mamente no Nordeste. 
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O SR. MARCO MACIJ<;L - V.Ex• trouxe à discussão 
um componente de ordem socia(QUe-é, por ~i s6~-~xtrema
mente relevante. Na hora em que se reduz o volume de obras, 
obviamente que a cons~qüência prática é a:- aesativação do 

canteiro; trocando em miúdos, uma redução da mão~d~-obra 
mobilizada aumentará o desemprego,- qúe já é elevado no 
semi-árido nordestino, onde se realiza, inclusive, a construção 
da Hidrelétrica de Xingó, e fará-com que se tome mais aguda 
a questão social na Região· Nordeste do País.---

Por isso, agradeço o aparte de V .Ex•, nobre Senador 
Josaphat Marinho. ·· · 

O Sr.Humberto Lucena- Nobre Senador Marco Maciel, 
V. EX" me permite um aparte? -

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ouço V. Ex', 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena -Desejo cumprimentar V.EX' 
pela oportunidade do seu pronunciamento~ porque a nós to~ 
dos, não só do Nordeste, mas de todo Q Pais, preocupa profun~ 
damente esse noticiário dOs- p:riricipais jornais do Bi'asil., com 
vistas à possibilidade de a área econômicâ do atual Governo 
incluir entre os cortes dos gastos públicos a suspensão, ou 
pelo menos a redução dos investimentos das obras de Xingó~ 
que é realmente uma obra fundamental para o País. Lem~ 
bro~me bem que lá compareci -creio que V. Ex~ também 
-ao lado do então Presidente José Samey~ quando do início 
de:ssa grande obra que vai nos dar nielhores condições de 
produção de energia elétrica em nossa Região. Sobretudo 
agora quando temos em mira avançar um pouco no sentido 
de um maior desenvolvimento da_ Região Nordeste, através 
inclusive de algumas proposições como nma que V. Ex~ 
apoiou, de minha autoria, o que agradeço neste instante._ Essa 
proposição visa a preferência na aplicação de títulos de conver~ 
são da dívida externa para custeio de projetes prioritários 
da região, como _a iroplantação das Zonas de Processamento 
de Exportação, que vão requerer maior potencial de energia 
elétrica, inclusive porque se subentende que ali serão_ insta~ 
!adas indústrias voltadas para a exportação. Essa aliás é a 
grande vocação do Nordeste, porque, dificilmente, no campo 
da industrialização, poderemos competir no mercado interno 
com -o que se produz no Centro~Sul, inclusive pelo problema 
do frete. E também, por que não falar, como a expansão 
do se1or de turismo que, da mesma forma, vai requerer cada 
vez mais uma maior produção de energia elétrica. Tudo isso, 
realmente, deixa~nossobressaltados, a nós, nordestinos, a Dós, 
brasileiros, porque, como bem aludiu V. Ex~, a redução dessa 
obra ou a sua suspensão vai trazer malefíciOS -rião para o 
Nordeste, ·mas para o Brasil, inclusive para a arrecadação, 
numa hora em que o Governo se volta. para a implantação 
de um ajuste fisCal de emergência ou mesmo de uma reforma 
tributária mais ampla. Portanto, em meu nome e no da Ban~ 
cada do PMDB no Senado Federal, levo total solidariedade 
ao apelo que V. Ex~ faz, não só ao Sr. Ministro das Minas 
e Energia, mas também ao Senhor Presidente da República 
em exercício, Itamar Franco, para que essa providência não 
se concretize. Acho mesmo que o Governo atual t_em razão 
de cortar alguns gastos supérfluos, como, por exemplo, aque~ 
les que se relacionam com a construção dos projetes arquite~ 
tónicos sofisticados, dos CIACs -embora eu seja favorável 
à orientação pedagógica dos mesmos -, bem assim, projetas 
como o da segunda fase da Linha Vermelha . Agora, em 
meio a essas obras não podemos incluir a paralisação ou a 
redução das obras de Xingó. Gostaria de sugerir a V .Exa. 

que redigiss~ um memorial ao Senhor Presidente da Repú~ 
blica, que seria subscrito por todos nós, independentemente 

... ~e partido. E poderíamos até em comissão levar esse doeu~ 
w.ento_ ao· Palácio çlp_Pian!il_~~,e_ entregá-h~ ao Senhor Presi~ 
<!~nte da República, em exercício, para qtie SUa Excelêiicia 
pudesse sentir como estamos juntos nesse apelo que V.Exa .• 
neste instan~e. dirige da tribuna do Se_nado Federal. 

OSR. MARCO MACIEL- Nobre Senador e Líder Hum
berto Lucena, gostaria de agradecer de modo muito especial 
o_. aparte de V.Exa. e, sobretudo, a sugestão que trouxe ao 
final do seu aparte:_ a idéia, quem sabe, de irmos, Senadores 
de diversas Bancadas, numa comissã-Cfínte!partidária, ao Pre
sidente da República em exercício, Dr. Itamar Franco, com 
o objetivo de solicitar a Sua_Excelência providências no sentido 

-de que as obras de Xingó não sofram solução de continuidade. 
Obras importantíssimas para a região e que se constituem, 
talvez, no empreendimento hidrelétric_o mais importante qu_e 
se realiza no País neste momento. 

AcolhO com muita satisfação a sugestão de V. E:1e.a. E 
vou mais além, pretendo depois me articular com V. Ex.a. 
para, quem sabe, solicitarmos, através dos canais competen~ 
tes, a realização dessa audiência, para que nós pósSarilos expor 
de viva voz_as nossas_ angústias, as nossas preocupações. _ 

De plano, eu já havia solicitado antes uma audiência 
ao Sr. Ministro das Minas e Energia, o Deputado Paulino 
Cícero, a quem me ligam laços não apenas de coleguismo, 
mas ~e amizade, posto que _Q conheço desde 1971, quando 
aqui chegamos, ele e eu, Deputados Federais eleitos respecti~ 
vamente por Minas Gerais e Pernambuco. _ _ _ 

Mas V. Exa. sugere, inclusive, que nós não nos limitemos 
a ~implesmente conversarmos com o Ministro, mas quem sabe 

_ ~az_eirrios uma elevação de alçada _e_ nos_ dirigirmos ao Presi
dente d~ República, idéia que eu considero extremamente 
sensata e oportuna. - - · 

Daí por que espero tomar, juntamente com V.Exa., as 
pro-VIdências nesSe sentido, para que possamos transmitir ao 
Presidente da Repúbl~ca essas nossas apreensões. _ 

O Sr. Affonso C amargo-V .Ex a. me permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - D~sejo, agora, ouvir com 
muita alegria o nobre Líder Senador Affonso Camargo, que, 
aliás, como ex~ Ministro dos Tra-nsportes e ·comunicaçõeS e, 
além disso, engenheiro, -conhece bem a realidade da infra~es
trutura fíSica do nosso País~ e de modo particular as questões 
ligadas ao· forne_cimento de energia elétrica. 

Ouço V. Exa., Iiobre Senador. 

-O Sr. Affonso Camar_So ~Senador Marco Maciel, quero 
me colocar ao lado de. V.Exa., porque, efetivamente, não 
há como deixar de condenar, no mérito e na forma, essa 
dC?Cisão de paralisar as_ obras da Usina .de Xing6. Eu dizia 
no mérito porque paralisar qualquer obra já é um desastre 
para o País. Não há obra mais cara do que obra paralisada. 
O investimento pãssã a sei' um -inVestimento que na relação 
custo~benefício vai ao infinito, porque õ.ão há nenhum bene
fício; há um custo e não há um beneficio. De m.ódo _que, 
creio que este é um assunto para se discutir. Hoje, eu estava 
falando, antes de V.Exa. fazer sua oração, seu discurso~ que 
precisamos voltar, a partir da semana que vem, a· discutir 
estes temas todos com o Colégio de Lideres do Governo, 
porque é necessário que alguém venha, inclusive, diZer as 
razões por que são tomadas aS decisões, para podermos discu
tir. ou ouvir também a nossa opinião e Ser um canal- rápido 
para levar as nossas opiniões ao Governo. Então, não tenho 
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qualque~ dúvida, o que está-se fa~endo é- um enfoque, na 
minha opinião errado, com relação ao Plano Económico, por
que sente-se claramente que há uma tendência de querer-se· 
Isso vai gerar paralisação de obras na área de energia elétrica, . 
haverá inclusive uma paralisação de todo o programa do Síste
ma TELEBRÁS, que é da maior importância - este é o 
assunto que vou abordar na semana que vem- e que também 
está com problemas, como também a falta de dinheiro nova
mente para as rodovias. Mas eu também me preocupo com 
a forma, porque veja V .Exa. o que está acontecend_o~_ essa 
decisão foi to-mada, e aqui no Plenário nós vemos o Uder 
dos dois maiores Partidos no Senado, e Partidos que partici
pam efetivamente do Governo e que cada Partido tem 3, 
4, 5 Ministérios e se vêem prenlidos por stiãConvicção e por 
sua representação regional a fazer -o discurso pedindo para 
que o Governo reveja a decisão que toD_lou; quando eu penso 
que essa· decisão sÓ' poderia ser tomada depois de ouvidas 
as lideranças da região. Então, parece~me que, ainda, não, 
conseguimos rOmper, totalmente, e afastar o vezo tecnocrata 
de decidir. Este, então, é um problema que também me preo
cupa, porque nós estamos avançando, independentemente de 
Governo e de Partido. Nós queremos é avançar no sentido 
do fortalecimento da representação poUtica. Eu ouvi, outro 
dia, o aparte do nobre Senador Ronan Tito a um outrO-discurso . 
de V.Exa. Eu creio que cada fato que acontece vai construindo 
o seu caminho a favor do parlamentarismo, porque se fosse 
no parlamentarismo, evidentemente que um plano que fosse 
diminuir a construção de usinas e, principalmente, paralisar 
a usina de Xingó, não teria o seu apoio e essé Governo cairia 
pelo seu voto. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Affonso 
Camargo, começo--por comentar o aparte de V.Exa. dizendo 
que eu não gostaria, agora_, de discutir essa quCstão do sistema 
de Governo, porqUe entendo que o tema que flro, neste instan
te, é, especificamente, a questão energétiCa brasileira e, dentro 
dela, a questão nordestina. Mas não posso deixar de:_reconhe
cer que V.Exa. tem razão quando afimia a -necessidade de 
que esses temas sejam adequadamente discutidos e debatidos, 
que eles não fiquem em gabinetes fechados e deles só tomemos 
conhecimento pelos jqmais. Nós, até, às vez~~' _l~mos a notícia 
e ficamos- em dúvida se ela, efetivamente, procede ou não, 
,porque, às vezes, sai de forma muito ,velada, ou registrada 
de maneira muito indireta, que não dá para, com firmeza, 
fazer com que possamos ter uma manifestação pública. Por 
isso, que só trater desse tema :hoje; já poderia ter trazido 
a questão para o debate, talvez na semana passada, quando 
ouvi as primeiras notícias nessa direção, mas procurei,- cautelo~ 
samente, arrimar~me em dados mais precisos, em notíciaS 
pelo menos mais confirmadas, esposadas inclusive em declara
ções d~ autoridades e de pessoas conhecedoras da matéria. 

Devo também lhe dizer que a manifestaÇão de- V.Exa. 
representa também uma solidariedade à causa, e espero, quem 
sabe, poder contar com a presença de V.Exa. nesta desejada 
audiência com o Presidente Itamar Franco, para que possa~ 
mos, assim, não somente discutir essa questão especificamente 
de Xingó, mas discutir: no aspecto mais amplo, a questão 
de eleição de prioridades, ou seja, de listagem de questões, 
de obras mais relevantes a serem concluídas. 

Tem razão V. Exa. quando diz que, de alguma forma, 
redução ou paralisação de obras tém um efeito muito grande 
sobre o processo de desenvolvimento e de alguma forma aju
dam a exacerbar o processo inflacionário. 

_ __ Conheço um econon:Usta de nomeada que, certa feita, 
defendeu a tese de que se fôssemos quantificar obras em execu
ção, que não estão coQcluídas ou, até mais grave, estão parali
sadas, certamente que elas teriam contribuído de fonna muito 
-~ignificativa para ~ ampliação do processo inflaciOnário. 1 

Devo dizer também que, quando defendemos Xingó, o. 
fazemos certos de que é uma obra que representa geração 
de energia, algo essencial a custos muito baixos. 

V. Ex•, que é representante do Paraná, sabe que lá se 
realiza a construção da Usina de Segredo, e os estudO$ técnicos 

·, mostram que o custo de geração de Xingó será de apenas 
21 dólares por megawattslhora, inferior a 12,5% ao- custo 
de energia elétrica que ~stJ sendo gerada na usina que se 
constrói no seu Estado, a Usina de Segredo,_ que tem sido 
apontada como obra de baixo cuªt9. 

Então, vé:ja: talvez Xingó, até por uma dádiva dª nature~ 
za, consegue gerar energia elétrica a um preço extremamente 
baixo. Por isso é uma hidroelétrica que por si somerece "l.lfua 
prioridade, não fosse o local onde se encontra insetida, não 
fosse também a eventualidade de termos que recorrer' ao racio~' 
namento se ela não receber um tratamento, não digo priori~ 
tário, pois o tratamento que já .. estava previsto no croriogralna 
elaborado pela ELETROBRAS. 

Veja V. EXf, só para exemplificar: se essa obra não entra 
em funcionamento no período previsto, o que teremos em 
termos de investimentos? E 

1
mais: vamos ter que montar 

termoelétricas? Qual o cu·sto disso, inclusive ~om combustíveis 
importados? Veja os transtornos para a população! O Nor
deste viveu há cerca de 5 anos um racionamento, e sentimoS 
na própria pele o quanto isso significqu. - --
- - Eittão, o seu aparte é extremamente rico e, de alguma 
forma, ajuda o debate e a análise dessa _questão. 

Sr. Presidente, gostaria também de dizer que a luta por 
Xingó não começou agora. Esse cronograma de !994 não é 
original, primitivo. Xingó já deveria estar pronta antes. Este 
é o novo cronograma que foi feito depois de alguns retarda~ 
mentos que a obra sofreu, e eu diria que- qualquer atraso 
agora vai significar muito prejuízo panl" a região. 

O Jornal do CommérclO , de Pernambuco, em editorial 
de outubro de 1989, ou seja, há três anos, portanto, lembrava 
que o cronograrna de Xingó já sofreu atrasos. Com a previsão 
de risco de déficit de 13%, em 1993, e 28%, em 1994, isso 
eleva muito a incerteza no Nordeste, inclusive com relação 
a investimentos de longa maturação. 

A hidroelétrica estava prevista para ser inaugurada- em 
1992. Hoje, a única certeza que temos, se esse atraso se confir~ 
mar, é que, çertamente, em 94 não estaremos com as primeiras 
máquinas operando. Daí por que eu gostaria de juntar a minh~ 
voz a esse editOrial do Jornal do Commércio - aliás, escrito 
pelo seu próprio Diretor~Geral, o emPresário João Carlos 
Paes Mendonça ~, às notícias hoje publicadas pelo Diário de 
Pernambuco e fazer aqui o meu apelo às autoridades do Go~ 
vemo F.~deral para que não permitam qua.J.quer diferim~nto 
no desénvolvimento das obras de Xingó, pois são essenciais 
para a economia e para o nosso País. 

Sr. Presidente, devo também dizer que um atraso de 
quinze meses nas obras de Xingó, conforme registrou o jomâ~ 
lista Paulo Fernando Cravero, do Diário de Pernambuco • 
poderá provocar um prejuízo de !62 milhões de dólares. Ora, 
veja, então, a confirmação daquilo que eu afirmava há pouco, 
no sentido de que qualquer retardo significará, não além de 
prejuízos para a Região Nordestina, desembolsos muito eleva~ 
dos que o próprio Governo Federal terá que fazer na Região 
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para suprir a falta de energia que venha a ser gerada a partir 
da hidrelétrica de Xingó. · -· · 

Portanto, Sr. Presidente, concluo as minhas palavras, 
agrade~ndo a V .E~ a oportunidade que nos conferiu de 
trazer este tema, que é, a meu ver, agudo, atual, e renovar 
o meu apelo ao Presiden~_Itarnar Franco, ao- Ministro das 
Minas e Energia, Deputado Paulino Cícero de Vasconcellos, 
ao Ministro do Planejamento, o Professor Paulo Haddad, 
para que garantam os recursos a Xingó, que não permitam, 
em hipótese. nenhuma, qualquer diferimentO _ _na exeCução da 
obra. Alongo também este apelo ao Presidente da ELETRO
BRÁS, o ex-Ministro Eliseu Rezende, que conheCe, por ser 
mineiro - cOnseqüentemente, de um estado que integra 
a Bacia do São Francisco - que conhece as viciSsitUdes da 
Região Nordeste e a importância das obras de Xingó. · 

Coilcluõ, pois, Sr. Presidente, as, minhas palavras, Certo 
de que este apelo nosso _-não é só ineii, -mas acredito ser 
de todo o Senado -será devidamente ouvido. 

Renovo maiS "uma "vez a certeza de que o Presidente em 
exercício ltamarFranco,'certamente sensível a essa questão, 
vai determinar que essas bbras não sofram solu.ção de conti-
nuidade. · . . . _ 

Pretendemos, como disse em respo-sta ao aparte do Sena
dor Humberto Lucena, solicitar, juritamente coin S. EX~ e ou
tros Líderes, urna audiência ao· Presidente Itamar Franco, 
para_que possamos pessoalmente trans_mitir, de forma ainda 
mais direta, este nosso apelo, para que, enfim, o Nordeste 
não sofra esse vexame, que será o_ atraso, a meu ver, injustifi
cável, na construção das obras de Xingó. 

Muito obrigado a V.Ex• 

O SR. PRESIDE.NTE .(Jonas Pinheiro) -A Presidência 
não poderia deixar de manifestar-se solidária a este veemente 
apelo que V.Ex~ faz neSte inStãnte, que- é, de restO, mais 
um dos muitos gritoS agônicos que o Nordeste dá, na defesa 
dos seus interesses, e acredita e confia qúe aS ··autoridades 
citadas no apelo de V.Ex• haverão de sensibilizar-se e assegu
rar os recursOs para a ·continuidade dos trabalhos_ dll Hidrelé
trica de Xingó. 

Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, j~feSiaitios bem próximos da Ordem do Dia, 
por is'só rião vou alorigat-me, para que resolvamos essas ques
tões que estão devidamente determinadas na pauta. 

Sr. Presidente, a indústria de brinquedos do Brasil sempre 
fomentou, na criança brasileira, aquele espíritO pela rebeldia, 
pela violência. Se percorrermos as lojas espe_cializadas havere
mos de encontrar entre os brinquedos ofertados pela indústria 
-----1-- -··- ~;::~ ........... ..,,.,. ...:1 ... ~ .................... t .. .- ......... to<>nAPnl'i~ onPr-
~Y.UII;::JC:, l.!UC :,av o,..apa.:.<õ>~ uo,.. u~'"'~'"'~u..,.,.~ .. ~ .. ~ .. ~ ~ .......... u ....... o--· 

reira, agressiva, um espítito ofensiv~ num Brasil onde a crian
çada, onde a juventude, de um modo geral, está _entregue, 
nest~. momento, a uma verdadeira onda de desregramento 
social, com acontecimento de arrastões e de _rnui_tos d~litos 
praticados até pela criança no Brasil. 

Agora a indústria está lançando armas de grande seme
lhança com as verdadeiras. Tenho neste pacote uma pistola 
que poderá, na verdade, tanto aprim-orar-o ·gosto -de uma 
criança quanto armar-me para fazer medo aos colegas no mo
mento de um debate mais grave. Por outro lado, esta pistola 
que tenho em mãos, da indústria de brinquedos, pode servir 
também a assaltos, tal é a semelhança que guarda com o 
instrUmento verdadeiro, fabricado pela indústria nacional ou 
estrangeira. 

Esta é a réplica de uma pistola importada. Imagine V. 
Ex• se, iiUm dos corredores escuros de uma cidade qualquer, 
aparecer alguém com uma pistola desta. Praticará qualquer 
assalto à custa de um brinquedo. 

O Sr. EpitácJo Cafeteira - Permite V. Ex' um aparte 7 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Pois não, ouço 
V. Ex• 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Ainda há pouco, vi esse "brin
quedo". Tive o cuidado de verificar se havia marca de alguma 
fábrica nacional. Trata-se da réplica de uma Bereta. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - É uma Para
bélum. 

O Sr. Epitáclo Cafeteira -É uma Parabélum Bereta, 
de fabricação italiana. A fábrica é de Nova Iorque. Portanto, 
tenho a impressão de que esse não é um brinquedo nacional; 
é importado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Parece-me que 
é iiilportado-, mas fica à disposição. 

Como sabe V. Ex', por uma das providências do Presi
dente que agora está afastado, a entrada do produto estran
geiro foi altamente facilitada, de tal sorte que nem podemos 
mais ter como argumento o fato de ser ou não importado. 
Até as calçadas de Brasflia, a estação rodoviária, as portas 
das livrarias, tUdo está tomado pela venda de produtos estran
geiros, sejam produtos úteís-oU_ ióúteis. A_ v:erdãde é queBra
sflia está tómada pelo contrabando ou pela importação ilegal. 

Esta pistola- como V. Ex~, que conhece bem o assunto, 
Chari:J.a a atenção- é ufua=fabricação italiana, uma imitação 
da Bereta. Nela está escrito Pietro Beretta. No entanto, não 
sei se este instrumento é bom para criança no momento em 
que discutimoS O Estatuto da Crjança e do Adolescente, com 
largas contestações sociais. Devemos incrementar a violência 
no espírito da criança, o gosto pelas armas, através de réplicas 

- tãO perfeitas e de brinquedos que outra coisa não são senão 
a possibilidade de induzir a prática da viOlência, o gosto pela 
violência? 

Somemos tudo isso ao efCifO -da televisão, à violência 
dos filmes exibidos livremente em todos os horários da progra
mação das emissoras brasileiras. Com tudo isso, com essa 
receita, havemos de compreender por que no momento a 
juventude é tão violenta no Brasil e no mundo. 

Vejo que o Senador Odacir SOares- que nic! prorrieteu 
trazer um disco dos Estados Unidos e não o trouxe - vendo
me armado, já está com medo de mim. 

O Sr. Odacir Soares - Lamentavelmente, embora V. 
Ex~ riietenha dadO O riO-riie ~- itã01he-trouxe o disco~ No entanto, 
vejo que já lhe trouxeram algo mais importante nesses tempos 
de violência que atravessamos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
este é o re&istro: a violência está deflagrada, de todo o modo, 
no País, inclusive pelo incentivo. 

O Sr. Odacir Soares - Vejo também que não é uma 
arma cearense; é uma arma moderna. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Se fosse cearen-' 
se, seria um badoque, uma baladeira ou, no máximo, um 
cacete de jucá. Aqui, a moda é à italiana; portanto, é uma 
Bereta. Os cearenses são mais pacíficos, quando muito matam 
à faca. O gosto do Ceará está mais -para -a peixeira. 
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Esse era o registro -que tinha a fazer, com Üm protesto 
contra o incentivo à violência que está sendo dado à alma 
da criança brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídeõte. 

. O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Odacir Soares, como Uder do PFL, 
para uma breve comunicação. 

O SR. ODACIR SOARES (i>FL- Rb. Para urna breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. 'Presidente, Srs. 
Senadores, não poderia fu~ar-me, no rn~mento em que se 
discute política e empresarialmente a crise da V ASP, de fazet 
um registro- eu que, como V. EX', sou um usuári_o da V ASP. 

Faço este registro no sentido de que possamos --nós, 
a Nação brasileira -separar da questão empresarial da V ASP 
a questão social em que estão, hoje, envolvidos os seus.funcio-
nários, os seus aeronautas, os Seus aerOViáribs-:- -- · -

Verifico, Sr. Presidente, pela última ediÇão da revista 
Exame,que essa crise na aviação é mundial. SegUndO extraí 
da matéria da revista Exame, das cinqüenta i:naiores empresas 
de aviação do mundo, mais da metade estão no vermelho. 
A American Air Lines está com déficit de 240 milhões de 
dólares de um faturamento anual de .12 bilhões de dólares; 
a Air France está em crise financeira com 121 milhões de 
dólares' de passivo; a U nited Ai r Unes também está em Ve-rme
lho. Em suma, a crise mundial afetou de maneira inapelável 
e profunda as empresas de aviação comercial do mundo intei
ro. E a V ASP, pelas razões que toda a imprensa brasileira 
vem enfatizando e por razões de ordem económica, vive a 
·mesma crise. 

Vejo hoje, através da imprensa, uma notícia peta qual 
se conclui que o Gbvernador de São Paulo reuniu-se com 
setores sindicais da empresa objetivando encontrar uma solu
ção para a questão da V ASP, apelando ao Governo Federal 
no sentido de que interviesse e nomeasse um interventQr para 
a VASP. 

O fato, Sr. Presidente, é que temos d~ 3f~star da questão 
VASP a questão eminent~mente política. O Governo Federal, 
o Governo do Estado de São Paulo, a sociedade brasileira 
tem uma grande dívida para com essa empresa, porque ela 
ajudou o Brasil a se integrar nele mesmo ao longo dos últimos 
60 anos. 

Portanto, quando pedi a V. Ex• essa oportunidade para 
falar, queria faz·e:r um 'apelo ao Governo Federal, ao Governo 
do Estado de São Paulo e às forças sindicais que estão envol
vidas na questão, para que pudéssemos, num prazo rápido, 
encontrar urna solução económica que possa viabilizar a V ASP 
como uma das grandes empresas brasileiras que cortam os. 
céus de nosso País. 

O Sr. Josaphat Marinho- Pennite V. EX' um aparte? 

O SR OI>ACIR SOARES- Com muita prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Quero lOuvar a iniciativa 
de V. E~, nobre_Senador Odacir Soares. Sobre o prOblema 
da VASP, como V. Ex~ diz bem, é preciso separar a questão 
exclusivamente empresariãl do problema social e coletivo. 
'Há o problema social concernente aos empregados da empre
sa. E há o problema coletivo de toda a população. -Se essa 
empresa paralisa suas atividades, diminui o __ ofereciiD.ento de 
vagas a toda a população do País, como já está -ocorrendo. 
Além disso, o próprio Diretor da V ASP já declarou que have
ria um desemprego de cerca de 4 mil e 500 funcionários. 
Numa hora de crise como esta, o Governo tem que atentar 
no sentido de que não há apenas um problema económico 

da empresa; há um problenla de natureza social e coletiva, 
qpe a administração precisa atentar com presteza, porque 

__ já estão SeJ?.dO acarretados prejuízos a diferentes setores da 
~ população. ~ -

O SR. ODACIR SOARES ;_ Fico grato ao aparte do 
nobre Senador Josaphat Marinho, que, de maneira precisa, 
sintetizou a minhã. preocupação- e a preocupação de toda a 
sociedade brasileira com esta questão da VASP. 

~ Comõ disse s.E~. 3 falê~cia da VASP, ou a sua parali
~aç~, acar~etará a perda direta de 4 mil e 500 eritpregos, 
sem se considerar os dependentes desses funcionários. 

- Então, eu queria cham-ar a atenção do Govenio do Estado 
de São Paulo, principalmente, que é o .segundo maior acionista 
da empresa, detém 40% do capital social da VASP ,~para 
que, da mesma fonna como aconteceu naquele episódio do 
Carandiru, n;io feche os olhos, nem cruze os braços como 
se o problema não fosse seu. Sr. Presidente ~Srs. Senadores, 
o problema da V ASP é majoritariamente do interesse e da 
responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo. 

. Vi no j.omal Folha de S. Paulo, de hoje, o Governador 
L\!IZ_Antómo Fleury tentando transferir o problema para 0 
Governo Federal, tentando, inclusive, que este - Governo 
Federal - interviesse na V ASP. 
- -- P~ã terminar essas palavr3.s e essas considerações, eu 

gostana de fazer um apelo que se sintetiza no seguinte: vamos -
afastar da questão V ASP a q~estão política; vamos afastar 
da questão V ASPa questão PC Farias; vamos afastar a questão 
Wagner Canhedo; a questão Orestes QU:ércia; enfim, vamos 
dar à VASP o tratamento que ela merece como empresa que 
cruza os céus do nosso Brasil há mais de 60 anos ajudando 
o Brasil a se desenvolver e a se integtar. 

Esse é o apelo que faço às autoridades brasileiras federais 
e ãs do Estado de São Paulo. 

~Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!j 

~ ~ DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
DDACm SOARES EM SEU DISCURSO: . ~ 

Folha de S. Paulo 
Dia 12-11-92 

SINDICALISTAS E 
-FLEURY PEDEM INTERVENÇÃO 

Andrew Greenlees 
Da Reportagem Local 

O governàdor de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho 
(PMDB), e representantes de trabalhadores em transportes 
aéreos reuniram-se ontem e concluíram que uma intervenção 
federal na Vasp é a única fornia de afastar Wagner Cárthedo 
da direção da empresa. Os sindicalistas tentarão convencer 
amanhã o DAC (Departamento de Aviação Civil), do Minis
tério da Aeronáut~ca, de que a administração de Carihedo 

-está quebrando a Vasp. "Vemos com bons ?lhos a proposta 
dos trabalhadores", afirmou Fleury. 

Durante a reunião, os representantes dos aeroviários e 
aeronautas apresentaram ao governador suspeitas de irregula
ridades na administração de Canhedo. Com a intervenção 
federal na empresa, uma díreção profissional seria nomeada 
de comum acordo entre" o ministério, o governo paulista e 
os_ funcionários. Uma auditoria seria feita p"ãra mostrar a real 
~i~uaç_~o da Vasp. Segundo o presidente da Federação Nacio
nal dos Trabalhadores em Transportes Aérê:os, José Caetano 
Lavorato, esse levantamento poderá indicar irregularidades 
na empresa. 
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Fleury disse que convidará Canhedo para uma conversa 
·am~hã. Auxiliares do governador adiantam_que o afasta
mento voluntário do empresário é considerado muito pouco 
provável. Hoje, Fleury deverá manter contato com as aut6Ii
dades aeronáuticas. Avalia-se no Palácio dos Bandeirantes 
que o DAC passará a considerar a intervenção-depois que 
a crise na empresa se agravar' e forem relatadas aos membros 
do governo federal as suspeitas levantadas. 

A intervenção teria o caráter de restabelecer a norma
lidade dos serviços e pode durar o tempo que for necessário. 
Se for constatado que a empresa é irrecuperável, há duas 
alternativas previstas na lei: liquidação extrajudicial (se os 
b~ns da companhia forem suficientes parã quítar pelo menos 
metade de suas dívidas) ou a falência, s-e- o ativo for inferior 
a 50% do passivo. O Código não permite concordata. 

O diretor-geral do DAC (Departamento de Aviação Ci
vil), brigadeiro Mauro José Gãndradescartou ontem qualquer 

· participação do governo federal em uma futura_ gestão da 
Vasp. '"Fora de cogitação", respondeu ele à Folha, por escrito, 
sobre a possibilidade de o Ministério da Ae-rOnáutiCa vir" a 
participar de uma possível comissão, coilforme a íritenção 
dos funcionários~ - - - -

Gandra disse que o DAC não planeja punir a Vasp pelos 
cancelamentos de vôos.-

Colaboraram Elvira Lobato e a Sucursal_ do Rio. 

Durante o discUrso dciSr. -odacir Soares, o Sr. 
Jonas Pinheiro deixa a cadiifã -âti -prestâêiiCia~ que é 
ocupada pelo Sr. Dirceu CanieitO; J? Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Divaldo Suruagy- Henrique Almeida·- Humberto Lu

cena -Jarbas PaSSarinho -lonas Pinheiro -Josaphat Mari
nho- José Samey--=. Nelson Wedelçin -Raimu_ndo Lira. 

.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se, hoje, às 19 horas, no 
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação 
da Medida Provisória n' 30!1, de 16 de outubro de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 54 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA . 

Item 1: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 73, DE 

1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29, da Constituição Federal, combinado com o art~-375, inciso 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet -Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na Cidade de TereSina, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável_, proferido em Plenário, Relator: Sena-
dor Bello Parga. · 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 9 de outul?ro passado. 

Em votação o projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

·sentados. (Pªusa.} · · · 
Aprovado. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, da tripuna 

do Senador Juta~y_Magalhães, cuffipro aquilO que seu espírito 
nos pede. Peço ·verificação de quorum com o apoiamento 
dos Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Chagas Rodrigues 
e Epitácio Cafeteira. 

O SR.PRESIDENTE (Dirceu Carneiro ) - Y.Ex• preen
che _as condições regimentais. Será feita a verifiCação de quo
rum. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
ÁlvarO PachecO- Bello Parga --Jonas Pinheiro- José 

Fogaça - Ney Maranhão. 

VOTAM "NÃO" QS SRS. SENADORES: 
Chagás Rõdrigues - Cid Sabóla de Carvlllho - Esperi

dião Amin 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Epitácio Careteira 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)--'- Votaram SIM 
5 Srs. Senadores; e NÃO 3. . . ~ .. 

Houve Uma· abstenç.ão. -
Total de votos: 9 
Não houve quorum. 
·A Presidéilcia Vai suspender a sesSão pOr dez minutos, 

-acionando as campainhas, a fim de que os Srs. Senadores 
se dirijam ao plenário. 

Está suspenSa ~ sessão. 
(SuSpensa às 16h32min, a sessão é reaberta às I 6h42 

min.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está reaberta 
a sessão. 

Va~I~:OS proceder à nova votação. 
Os Srs. Senadores já p-odem votar.(Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Carlos Patrocínio - Josaphat Marinho - Mansueto de 

Lavor. 

VOTAM "NÃO" OSSRS. SENADOR[':S: 
Chagas Rodrigues - Cid Sabóià de Carvalho .,..- Esperi

dião Amin - Ney Maranhão. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. Sf;NADOR: 
Epitácio Cafeteira 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Votaram SIM 
3 Srs. Senadores; e NÃO; 4. · 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 8. 
A matéria fica' adiada, juntamente com os itens n-?5 2, 

3 e 4. 
São os Seguintes os itens- adiadOs:---·--------
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-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 74, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29 , do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno) , 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda,para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
29 , da Constituição, combinado com o art. 375, inciso VIII, 
do Regimento Interno) 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 75, de 19.92 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgaOa à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para eliplorar servi· 
ço de radiodifusão Sonora na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Geiais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Beni V eras. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n'? 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senad_9r Mau
rício Corrêa,' que detenniría os casos em que as forças estran
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediahte permissão do Presidente 
da República, independente da autorização do Congresso Na
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, 
inciso II e 84, inciso XXll, da Constituição Federal, tendo 

Parecer, sob n~' 285, de 1992, da Comissão 
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável 

ao Projeto coin Emendas que apresenta de n~ 1 a 3-CRE, 
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroF- Item 5: 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 243, DE 1991 

.(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com oS Projet~ de Lei 
do Senado n'S 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera 
dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de junho de 1971 
- Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

Parecer, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Jutahy Magalhães, pela prejudicialidade do Projeto. 

(l?ependendo de Pareoer.) 
Nos teroios do afl. 140, b, do Regimepto Interno, designo 

o nobre Senador José 'Fogaça para proferir pareoer., 

O SR• jOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
esta matéria, como-sabe- V~Ext,--é -de-grande importância 
e complexidade; compreende a vida, a estrutura e a organi
zação dos partidos políticos no Bl)lsil. 

A proposta que ora apresentamos reforma profundamen
te a vida partidária no Brasil. Entendemos que, apesar de 

já termos o substitutivo pronto. ainda há espaço para análise 
e di$Cussão junto à opinião pública, junto a outros setores 

- -lricã.lizados fora do Congresso Nacional e mesmo entre nós 
Senadores. · 

-Por isso, antes de apresentar a versão definitiva do relató
rio e do parecer, eu solicitaria a V. E r a oportunidade de 
fazê~lo na próxima semana. Meu propósito é apresentá-los, 
juntamente com o substitutivo, na próxima quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Diroeu Carneiro) - A Presidência 
defere a solicitação do Relator, nos termos do art. 165 do 
Regimento Interno. 

Os itens 6,-7 e 8, que tramitam em conjunto com o Item 
5, saem da Ordem do Dia para a ela retornarem na próxima 
quarta-feira. 

São ?S _se"guintes as matéria~ a~i<!<:fas_: _ 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 252, DE 199l 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Pro jetos de Lei do 
Senado n'S 243 e 291, de 1991, e 69, de 1992) -

De autoria do. Senador Marco Maciel, que dispõe sobre 
Sistema de Partidos Políticos e dá outras providências. (De
pendendo de parecer.) 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 291, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno) 

.-(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n'S 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992) 

De autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
regulamenta os§§ 2•·e 3• do art. 17 da Constituição Federal, 
dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal 
Superior Eleitoral, os recursos do-fundo partidário e o acesso 
gratuito aos meios de comunicação. (Dependendo de pare
cer.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1992 

(InCluído em Ordem do Dia .. nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em Conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n'S 243, 252 e 291, de 1991) · 

De autoria do Senador Nelson Wedekin, que altera o 
art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos Políticas, acrescentando 
o § 2', que dispõe sobre a faculdade do partido política oelebrar 
acordos com as redes de rádio e televisão para a divulgação 

·do horário eleitoral gratuito. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está esgotada 
a matéria oanstante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Conoedo a palavra ao nobre Senador Espiridião Amin. 

(Pausa.) 
S.Ex'. não se encontr~ em plenário. 
Conoedo a palavra ao nobre Senador Ruy Baoelar. (Pau-

sao}·--- -- ........ ·· ....... · ....................... .. 
S.Ex' não se enoantra em plenário. 
Conoedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa.) 
S.Ext não se encontra em plenário. 
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Concedo- a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 
(Pausa.) · · · 

S.Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, vou ler, para que seja transcrito nos Anais do 
SeDado, - e depois desta leitura farei alguns comentários 
a' respeito -'-o ~~~o-de fundo do jornal O Estado de S. 
Paulo de hoje, 12 de novembro, cujo título é «Desqualificando 
'o Processo":. -

As alegações finais da acusação contra o Presi
dente Fernando Collor de Mello, apresentadas à Co' 
missão Especial do Senado encarregada do processo 
do impeachment, são documentos qe quase cem pági
nas. Ao longo do extenso arrazoado deverão encon
trar-se os fundamentos jurídicos que embasam a ação, 
apesar de a acusação pelos seus patronos, os advogados 
Evandro Lins e Silva e Sérgio Sérvulo da Cunha, insistir 
em que o processo do impeacbment é politico. 

No resumo distribuído à imprensa, coritudo, o que 
se tem é um arrazoado exclusivamente emocíonal, o 
que leva o leitor a ter a impressão de que os advogados 
se sentiram diante de um tribunal de júri, que devesse 
ser conquistado mais pela retórica do que pelas provas; 

Do que se pôde ler, os advogados fazem mau juízo 
do discernimento do suposto tribunal de júri; pior, ava
liam mal o nível intelectual dos integrantes do Senado, 
que, mesmo que já tenham formado seu juízo politico 
sobre a conduta funcional de que é acusado o Sr. Collor 
de Mello, não necessitam ser considerados cidadãos 
que só pOdem decidir em função do arrebatamento 
da acusação. Lamentavelmente, porém, não poderia 
ter sido diferente. Desde o início-, fõi a emoção que 
predom.ino1,1. ao· longo do caso~ Desde que se instalou 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CP!) para inves
tigar as eventuais ilicitudes cometidas pelo Sr. Paulo 
César Farias; era notório que o interesse de quantos 
compunham a maioriã da comissão era atingir o Presi
dente da República nem ·que para tanto fosse necessário 
passar por cima do devido processo legal e dos princí
pios gerais de Direito. -

Não se negará que os fatos que se evidenciaram 
durante as audiências na CPI apoptam para um com
portamento no mínimo eStranho do Presidente da Re
pública; não se deixará de reconhecer, da mesma for
ma, que as defesas que S. Ex~ "apresentou -à Nação, 
nas vezes em que compareceu à televisão, apenas_com
plicaram sua situação, enredando-o numa série de fatos 
e até mesmo suspeitos não fatos, série essa que_ ·apenas 
comprometeu a imagem do chefe de Estado. Infelici
dade maior não poderia ter havido do que a de invocar 
as cores da Bandeira nacional para aglutinar nas ruas 
e nas praças os que acreditavam em suas versões. Não 
apenas infelicidade; talnbém gesto .politicamente mal 
orientado, que produziu efeitos contrários e tornou 
a mob~çãRpopular mais fácil de ser feita e as concen· 
trações ainda mais multitudinárias, se tal coisa se pode. 
dizer. 

Reconhecer esses fatos, porém, não obriga a des
cer o nível de argumentação para o linguajar dos tribu
nais do júri. em que se julgam uxoricídios, ou crimes 
de morte alegadamente em defesa da honra. As ima-

gens de que l~nçaril mão os ilustres advogados (de acu
sação) ____: a mais suave das quais é acusação de que 
o presidente da República foi "comparsa de indivíduos 
da pior qualidade moral", chegando ao_ extremo de 
comparar o cidadão Fernando Collor de Mello a Dorian 
Grey, famoso personagem de Oscar Wilde - são .des:
necessárias num processo político, como insiste que 
é o do impeachment. Se constam das razões finais, 
desmerecendo o trabalho da CPI e da própria acusação 
pelo exceSsO, é porque os advogados não se afastaram 
do clima emocional em que tudo se passou e tiveram 
como norma de ação não o contentar-se em tipificar 
os atas do Presidente da República que atentaram con- · 
tra o decoro do ca~go e caracterizaram a improbidade 
administrativa, mas sim aniquilar, se tal se pode dizer, 
a pessoa físiCa do acusado. Está-se, pois, diante de 
um típico processo num tribunal do júri, em que a 
acusação deseja comover. os jurados antes que a defesa 
possa mostrar, com base em fatos - interpretados 
eVidentemente de maneira a favorecer o acusado -
que as coisas não são como apresentadas. 

Se a: acusação não cuidou de policiar a sua lingua
gem, pelo contrário, empenhando-se em comparar o 
acusado a Dcirian Grey - leitura do fim dos anos 
40 e começo dos anos 50 no Brasil, quando ainda 

.. se empregavam muitas das expressões técnicas (mas 
nem por isso menos ofensivas) que os a<;fvogados da 
acusação empregam - é porque sentiu que o clima 
no Senado é propício a esse tipo de exercício verbal. 
Em outras palavras, que o Senado, sensíVel à voz que 
se ergueu das ruas enquanto se realizavam os trabalhos 
da CPI, aceita esse tipo de linguagem por coadunar-se 
com as decisões que já foram telhadas por cada Senador 
no seu íntimo. 

É triste que um assunto da gravidade da destituição 
do Chefe de Estado seja tratado corno se fosse mero 
crime passional. O que se deve guardar do episódio, 
por isso mesmo, é que, se· assim se tratou nas razões 
finais, é porque desde o início o assunto foi examinadO 
pelo ângulo da paixão e não do respeito ao devido 
processo legal, ao Estado de Direito, muito menos dos 
interesses do Estado. Estamos a_ cavaleiro para fazer 
tal comentário, pois, antevendO o-que viri3 a acoriteCer, 
aconselhamos o Presidente da República a renunciai. 
O que não fazemos hoje, primeirO,-por saber !ier fuútil 
tal conselho; depois, porque é necessário que a Nação 
tome consciência do que ocorre para que no fututo 
não se trate de um assunto dessa gravidade com a ligei
reza coni que um advogado iniciante ·acusa um- réu 
no tribunal do júri.~' 

Sr. PresideiÍte, peço a transcriçãO desse artigo de fundo 
do_ jornal O Esta~o de S.Paulo, no sentido de chamar a atenção 
desta Casa, dosJ:_~ç:tmens que têm uma grande responsabilidade 
no "julgamento do Primeiro Mandatário da Nação, eleito com 
35 milhões de votos, depois de. vinte e tantos anos de ditadura 
militar. 

Não vamoS fázer deste Senado um tribunal de Nuremberg 
ou um tribunal de júri do interior do Brasil, onde deve ser 
julgado o réu: condenado ou absolvido. 

Esse artigo é uma maneira democrática que a imprensa 
nacional encontrou para chamar a atenção da Nação e do 
mundo, que vai acompanhar de perto o momento da decisão 
do julgamento Presidente da República no plenário do Senado 
Federal, para que esse julgamento seja correto, não emocio-
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nal, ~rque ficará na Históría do Brasil. Não podemos, de 
maneira alguma, negar que o Presidente da República tenha 
todos os meios e prazos legais, sem pressa;J:rafá qi.ie,-amanhã, 
os homens de cabelos brancos, o~ homens de cabeça fria deste 
Senado não se arrependam amargamente de ter dado um 
voto-que--poderá m<ii"fCbar a~ãÇão brasileira-. 

Assim sendo, Sr.-Presidente, faço questãO-, neste momen
~o, de me _congratular c~ol!.l O Esta_do de S. P8:ulo, ~ss_e _grande 
Jornal da Imprensa nacional, que todos respeitamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)--" Concedo a pala
vara ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras_~ e Sis. Senadores, 
o Ministro da Agricultura, Lázaro Bar~osa, anunciou, há dias, 
o lançamento do Programa Brasileiro de Ab3s.tecimento Ali
~entar -Pró-Alimentos - como o primeifó pio.Siama de 
unpacto do Governo Itamar Franco para combater a fome 
que flagela milhões de famílias em todo o território nacional. 
Segundo noticiam os órg_ãó~ ~e comunicaç~o, o Pró-Alimentos 
vai atender, com o fornecimento de alimentos básicos a preços 
subsidiados, a quatro milhões e quinhentas mil famílias com 
renda de até um e meio salário mínimo. 

O Pró-Alimentos, que foi elab_orado ainda na géstão do 
ex-Ministro Antônio Cabrera, e Que _somente no primeiro 
ano exigirá investimentos de Cr$ 962 bilhões, representa uma 
das medidas de emergência a serem implantadas pelo Presi
dente da República em· exercício, Itamar Franco, para evitar 
uma explosão social cujos indícios já se fazem nOtar no cotidia
no do País. Está o PreSidente preocupado, com justa razão, 
com a freqüente ocorrência de fenómenos sociais perturba
dores, verdadeiros sintomas de uma crise económica sem pre
cedentes, a que se somam as incertezas políticas e uma dívida 
social que tem aumentado progressiva e penosamente a cada 
governo e a cada ano. 

Nesse contexto, portanto, a preocupação do Presidente 
Itamar Franco é perfeitamente compreensível, principalmente 
se levarmos em conta que o desemprego beira os 10% da 
população economicamente ativa, e que 34 niilhões de brasi
leiros vivem em situação de miséria extrema, de clCõi'do com 
estudos da Companhia Nacional de Abastecimento - Cü
NAB. No que tange- ao ·abastecimento de géneros l;:tásicos, 
a situação agravou-se duplamente, pois a população carente, 
além de enfrentar as agruras da recessã_Q eçonômica, ficou 
completamente desassistida no Governo do Presidente Fer
nando Collor. 

Contrariando as promessas de campanha, em favor dos 
descalços e descamisados, a equipe do Sr. Fernando Collor 
desativou 90% da cadeia voluntária de abastecimento, mais 
conhecida como Rede Somar, deixando de atender 15 mil 
pequenos varejistas em todo o País. Além disso, fechou mais 
de_300 supermercados da extinta Cobal, que", se não prestava 
serviços com a eficiência desejada, também não onerava o 
Governo, mantendo-se coxri seus Próprios recursos. 

Desses fatos p-ode-se inferi! que o Governo Cbllõr, na 
ânsia de "'moOernizar" o País e reduzir o gigantismo do Esta
do, acabou por atender exclusivamente aos interesses das 
grandes organizações. Estas absorveram a- fa~ja do mercado 
que era ·ocupada pela Cabal, pois os pequenos varejistas que 
abastecem a população da periferia passara-m ã ·comprar em 
maior volume, nos supermercados, os produtos que revendem 
aos consumidores de menor poder aquisitív-o. --

A cadeia voluntária de abastecimento, Sr. Presidente, 
foi implantada no Brasil após experiências bem-sucedidas_ nos 
Estados Unidos e em vários países europeus. Baseia-se da 
numa idéia bastante simples, e por isso mesmo de alta eficácia, 
que vamos expor· em rápidas palavras. 
___ _ _É sabido que as gra1_1des redes de abaste_cirn_ento e comer
'cialiiação trabalham em hlrga escala e cJ:ue instalam suas unida

. ~e~ de varejo - os supermercados - em locais estratégicos, 
levando em conta, nessa escolha, facilidades de acesso, densi

- dade populacional da área e poder aquisitivo da clienieTa, 
entre outros fatores. A elas não interessa, portanto, a ínsta-
Ja~ão de supermercados nas regiões periféricas; Onde predo
mma .. ~ população carente, que é _abastecida pelos pequenos. 
vareJIStas. Estes, por sua vez, freqUentemente fazem_suas com
pras nos supermercados, já que os atacadistas e_ os fornece~ 
dores! de modo geral,_ preferem trabalhar com as grandes 
orgamzaç6es, e só ntramente abastecem a periferia. 
-- -Conclui-se daí que é exatamente a população mais caren
te, dos bolsões de miséria e das localidades distantes, o seg
mento penalizado nesse sistef!l_a de_ ~~~steciineilto,_ pois o pe
queno varejista, comprando oS produtos já a preços altos 
para o-CotlStimidor. é obrigado a revendê:-los com acréscimo 
para tirar O seu lUCro e garantir suã Pi'óprfa SÜbrevivêllcia. ' -
.- O progra~a de ca<!eias vol!Jntárias, Sr~ Presid~nte, equa-
90D~ t()dOs esses problemas de urna forma 'inteligente e sem 
necessidade de gastos exorbitantes. O GoVerno age, no pro
grama, como um grande _atacadista. Após identificar as regiões 
de maior ~rência. o Governo cadastra os varejistas de peque
no e méd1o porte e garante-lhes o fornecimento de vários 
produtos - com ênfase para os gêi:_leros básicos -_a preços 
de custo. Comprando as mercadorias em melhores COndições, 
os pequenos comerciantes têm condições de_ vendê-los também 
a preços menores, competindo _com os supermercãdos. Ao 
final, todos são beneficiados: a população, porque pode adqui
rir ~ produtos essenciais por um preçO menOr; 9_ pequeno 
~~r~Jl~_~a, porque amplia suas vencias _e reduz a desigualdade 
na comp~tição com os supermercados; e o Governo, porque 
passa a atender uma parcela significativa da população mais 
carente, usando as instalações físicas, os equipamentos e a 
mão-de-obra dos_ varejistas credenciadoS e concentrando seus 
recursos, por conseguinte, apenas no capital de giro. 

-~de se lamentar que o Goyerno do Sr. Fernando Collor, 
ao desmontar essa estrutura de atendimento, nãoprOpusésse 
alternativa para minorar o sofrimento e a desnutrição da popu~ 
lação descalça e descamisada. É também natural que seques
tione, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o fechamento decente
nas de supermercados da Cobal, sem que fosse instituído outro 
instrumento para regular os preço~ ·e ·conter a ganância dos 
grandes empresários desse ramo. O resultado aí está: o setor 
de alimentação tem praticado os maiores· aumentos dentre 
vários segmentos da nos~a economia, contribuindo, assim, 
para elevar as deficiências nutriclbn·ais de parcela significãtiva
da população. 

J'!o mês passado, os jornais divulgaram pesquisa do Diee
se, comprovando que o custo dos gêneros· alimentícios de 
primeira necessidade, em agoSto. fora superiOr a 30% -em 
todas as oito cã.pitais onde este_levantaniento é habitualmente 
realizado. Em Porto Alegre, onde se verificara a maior varia
ção mensal, de 35,48%, a aqUisiÇão dos alimentOS e-ssenciais 

-...:::._ v~jam bem, estãrnos falando apenas- dos alimentos essen
ciais -exigiria 129% do salário mínimo. A conclusão é óbvia: 
o salário mfnim_o ~insufiCiente para Coníptar Sec:j_iiei Os-alimen
tos básicos. Este panorama agrava-se quando sabemos que 
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milhões de brasileiros estão alijados do processo produtivo 
e, portanto, desprovidos de qualquer renda. 

. Acertadamente, a Pasta a que estão afetas essas questões 
·denoffiina~se, nesse novo Governo, Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária .. _O ac~i!~ reside 
no fato de que esses setores devem estar permanentemente 
interligados, buscando-se, com a melhor distribuição e o me
lhor aproveitamento das terrãs, e com a modernização e a~
mento de produtividade no campo, levar o alim_ento a todas 
as farni1iaS brasileiras. O ãcerto da_n_Qroenclatura, porém, nada 
representa, se não houver um acerto também na política agrí
cola, no gerenciamento das atividades e na articulação do 
processo produtivo com a distdbuição mais equãnirne e a 
melhoria do consumo. 

Hoje temos, Sr. Presidente e .Srs. Senadores, cinco mi
lhões de propriedades rurais, que ocupam quaSe a metade 
do nosso· territórid. No entanto, nossa produção de grãos 
está estaciOnada há uma década no patamar de 60 milhões 
de toneladas/ano. Nossa produção de leite é de apenas 13 
milhões de toneladas, e, mesmo assim, em pl~na entressafra, 
o produto está sobrando em conseqüência de uma queda de 
30% no consumo dos derivados. Isso equivale a dizer que 
milhões de crianças brasileiras, juntamente co~ gestantes e 
outros grupos mais vulneráveis, estão com a saúçle compro
metida por receberem uma_alim~iltação de:fici~nte::_O ~inistro 
da Agricultura anuncia que· o leite fará parte da Cesta básica, 
e que pode voltar a ser distribuído pelo Governo gratuita
mente. Essa idéia nos agrada, Sr. Presidente, mas ao mesmo 
tempo nos apavora, quando nos lembramos de experiências 
anteriores, das distorções no programa, das fraudes e dos 
desvios de finalidade, quando pessoas abastadas foram as· mais 

, beneficiadas com a distribuição do produto. 
A intenção do Goy_e__IDQ, de vender alimentos com preços 

reduzidos às populações mais carentes, merece nos.so aplauso, 
mas nQs sentimo_s n_o_dever de alertar para experiências idênti-· 
cas, anteriores, que tiveram cunho populista e que, por falta 
de vontade política, de efetivo comprometimento com as ca
madas mais pobres, ou ainda por falta de gerenciamento efi
caz, foram se definhando até desaparecerem por inanição. 

Assim ocorreu, por exemplo, com o PAP --:-_Programa 
de Alimentação Popular, que, por· um determinado tempo, 
representou o grande instrumento governamental de resgate 
da dívida social. Ocupando uma faixa de consumo e clientela 
específicos, embora operacionalizado com sistemátíta idêntica 
à da Rede Somar, o PAP foi saudado efusivamente e cresceu 
de forma vertiginosa. POrém,- teve- -carát_e_t tão efêmero que 
dele resta hoje uma vaga e dissipada lembrança. Ao citarmos 
este programa, apenas para ficarmos no exemplo mais recent~. 
queremos-advertir o Governo do Presidente_ Itamar Franco 
para que não se deixe seduzir por idéias que podem ser apenas 
supostamente brilhantes, impondo-se, por esta razão, certifi
car-se de que estão alicerçadas em uma vontade férrea e ~m 
sólidos compromissos s.o.ciais. 

TaiS advertências, naturalmente, não -Vl53.iii-=ã desenco
rajar a vocação social do Governo recém-empossado, deven
do, antes, servir de estímulo à mobilização de esforços. 

Informam os periódicos que a venda de alimentos a preços 
subsidiados, na visão do Ministro Lázaro Barbosa, só se efeti

. vará se houver um entendimento entre os Governos Federal, 
Estaduais e Municipais, e tainbém com a indústria alimentícia. 
Essa participação das três esferas govemamentãis, em conjun
to com a classe produtora, é condição indispensável par3. se 
obter bons resultados. A boa nutrição, o combate à miséria 

-e a melhoria da saúde da população não podem ser encargo 
exclusivo do Governo Federal, mas exigem uma ação coletiva 
e integrada, em que cada parte contribua com o seu quinhão . 
Cogita-se até, llos estudos que estão sendo desenvolvidos, 
a redução do ICMS - Imposto sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços, para o barateamento do custo final dos 
alimentos. A proposta é exeqüível, mas deve o Governo obser
var, na execução do programa, se tal redução estará sendo, 
d~ fato, repassada ao consumidor carente. Recentes estudos 
da_ Fundação de Economia e Estatística, de Porto Alegre, 
-comprovaram que o consumidor não se tem beneficiado c_om 
a redução das alíquotas em nove das quatorze capitais pesqui

-·sadas, no período de dezembro de 1991 a junho deste ano._ 
A Vigilância, portanto, terá que ser constante. Além dis

so-, programas dessa natufeza implicam determinação e com
prometimento social, pOis eStão em jOgo, aCima de tudo, a 
saúde e a própria sobrevivência de grande parcela do nosso 
povo. É doloroso, porém necessárfo, lembrar que a cada minu
to morre uma criança brasileira de até um ano em conse
qüência da desnutrição. Portanto, diante da disposição do 
Gover~o Itamar Fra:ncb em melhorar as condições de nutrição 
dos brasileiros mais carentes, queremos saudar a iniciativa, 
mas queremos também alertar para o fato de que o combate 
à fome exige determinação, empenho e compromisso social, 
e só resultará em êxito com o esforço articulado do Governo, 
das classes produtoras e de toda a coletividade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (DírceuCarneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Francisco Rollember_g. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Sena
dores, repetindo mais uma vez um fato já tantas vezes ocorrido 
11a História do Brasil, verificamos pedidos dramáticos feitos 
por ~overnadores de Estado ao Presidente da República no 
sentld_q_de atenuar a penúria comovente em uqe se encontram 
milhões de nordestinos afetados pelo_efe_ito da calamitosa seca 
que se abate sobre dez Estados do Nordeste. 

---Diante da fatalidade, o Governo Federal comprometeu
se em dar, de iniediato, uma -ajuda emergencial, a fim de 
l!vrar a popUlação nordestina das agruras da fome e da sede. 
E o que se poderia e deveria fazer de pronto, mas isto também 
reflete mais uma vez a busca da solução paliativa que vem 
íniperã.ndo nas soluções dos problemas da região. 

Não é nossa intenção, nesta oportunidade, rememorar 
toda a história do descaso com que vem sendo tratado o Nor
d~ste, quer por culpa de diferentes governos de nossa Repú
blica, quer por culpa de alguns de seus políticos que foram 
incapazes de encontrar soluções permanentes e definitivas no 
combate à seca. No momento, interessa-nos tratar de uma 
questão mais premente, mas também relativa aos interesses 
da região Nordestina. 

Por ota, b-asta-nos lembrar, Sr. Presidente, que, no mo
~ento em que _estarhos tão próximos do século XXI, com 
todo o desenvolvimento científico e tecnológico- -akã.nçado 
neste século, não é mais possível considerar a seca como fatali
dade inexorável; ou, pior ainda, crer que não podemos·modi
ficar esse quadro climático. CõiiiO é do conhecimento de todos 
aqui presentes, outros países, Como Israel, por exemplo, foram 
capazes de reverter as condições adversas do clima, desenvol
vend_o inclusive a agricultura nas regiões desérticas. 

Como afirmei, porém, Sr. Presidente, não é meu objetivo 
focalizar agora essa questão da seca no Nordeste, à qual tantas 
vezes tenho me dedicado em minhas-atividades parlamentares. 
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Quero antes tocar ·na nece-ssidade de se_dar prosseguimento 
a urna iniciativa que se faz imediata e que foge do caráter 
meramente assistencialista, paternalista que assinalamos nes
sas medidas emergenciais e cíclicas. Trata-se de obra que se 
insere numa política de real viabilização para a melhoria de 
condições de vida de meus conterrâneos. Trata-se da conti
nuação das obras da Usina Hidrelétrica de Xingó. 

Permita-me recordar, Sr. Presidente, as condições de cria
ção de Xingó. Em março de 1987, o então Presidente José 
Sarney autorizou o início tfãs obras de Xingó. Dois anos de
pois, isto é, em 1989, surgiram os primeiros sinais de proble
mas financeiros para a execução do projeto. Já em outubro 
do mesmo ano, a situação era crftica: milhares de demissões, 
máquinas paradas, enfim, projetO abandonado. Nessa oca
sião, tivemos oportunidade de fazer pronunciamento desta 
Tribuna, em P de novembro de 1989, em que dizíamos:_ 

''Sr. Presidente, desta Tribuna, quero manifestar 
minha preocupação e a de toda população do meu 
Estado de S.ergipe com esse fato, que além das decor
rências sociais previstas, a longo prazo~ trará conside
ráveis prejuízos para a economia e desenvolvimento 
do Norteste ... " 

Xingó é o empreendimento mais barato do Brasil para 
o setor. Seu custo é várias vezes menor do que o de Itaipu. 
Itaparica produz um Kw/h por 22 milésimos de dólar. Xing6 
o gerará por 14 milésimos de dólar. Já ~n,tão_ no Governo 
do Presidente Collor, em 19 de junho cte 1990, foi autorizada 
a retomada da construção de Xingó. Um ano depois, ocorreu 
o desvio do rio São Francisco, etapa fundamental da obra. 

Atualmente, Srs. Senadores, Xingó está com mais de 
70% de suas obras concluídas e a montagem dos equipamentos 
eletrônicos em -andamento. Xingó r_epresenta o maior (irojeto 
de geração do Sistema Chesf e produzirá anualmente, em 
sua primeira etapa·, 18,4 bilhões de quilowatt-hora, o ·que 
representa 25% do.potenéial hidrelétrico do Nordeste e mais. 
de 60% da energia consumida pelo Nordeste em 1991. 

Por tadas essas razões, Sr. Presidente, quero apresentar 
meu apoio ao Ministi"Ci M~:.cos Vinícios Vilaça, do Tribunal 
de Contas da União, que enviou requerimento de informação 
ao Ministério de Minas e Energia sobre a permanência e a 
prioridade da execução da hidrelétrica. 

Srs. Senadores;-estou certo de que este pronunciamento 
reflete a voz de todos os homens públicos do Nordeste e 
do povo nordestino em geral. 

Sr. Presidente, anex_o este documento ao meu pronuncia
mento e peço que seja devidamente registrildO nos ~!l-ais desta _ 
Casa. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei_ro}-' Não·há mais 
oradores inscritoS. -- -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão ôtdinária a reali
zar-se amanhã, às 9h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 73, DE 1992 

(Incluído cm Ord~m do_ Di~ _ _!lOS termOs do art. __ 64~ ~ 
2'", da Constituição Federal, combma~o com o art. -375, mc1so 
VIII, do Regimento Interno.) 

_ Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legis
lativo no 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet - Radiodifusão 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo: _ 

- -- PARECER favOiável, proferidO em Plenário, Relator: 
Senador Bello Parga. 

-2-
PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO 

No 74, DE l992 

- - (Incluído em Ordem do Dia nos tt!~os do art. ~-~ § 
2~', da Constituição Federal combinado com o art. ~75, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-
. Jativo no 14, de 1992 (no 127/91, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em treqüência modulada na Cidade de· São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo: 

PARECER favorável, prof7"do em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. : _ 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

.. No 75.: DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. _64, § 
29, da Constituição Federal~ combinado com o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo no 75, de 1992 (no 140/91,na Câmara dos Deputado~), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à SoCie
dade Rádio Rural de Muzambinbo Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais, tendo: 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

~4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 100, 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 
no 100, de 1991 (no 211/91, na Casa de origem), que acrescenta 
dispositivos ao art. 18 da Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, cometendo aos municípios competênci~ para a c:::xecu
ção de serviços de planejamento familiar. (Dependendo de 

-parecer.) 

-5-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 10, DE 1984 

Discussão, em turno únicO, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Díretora em seu Parecer n"' 350, de 1992)~ 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 10, di,-1!184 (ii' 17/83, 
na-Câma:ra: dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 

_ S()bre Privilégios e Imunida9es da Organização Internacional 
- de TeiecoritimiCaÇões Marítimas por Satélite- INMARSAT. 

- co-ncluído em Londres, a 1 ~>de dezembro de 1981. 
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-6-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 18, DE 1984 

DiscuSsão, eni turno i.íniOO, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n"' 351, de 1992), 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1984 (n• 50i84, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Conven
ção n"' 140 e 'p.a Recomendação n9 148, referentes a "licença 
remunerada para estudos", adotadas na 59~ Sessãó da Confe
rência Internacional do Trabalho, da Organização Interna
cional do Trabalho, realizada em Genebra, em junho de 1974. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h2min.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N• 36, DE 1992 

Dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação 
aos servidores do Senado Federal e dOs seus Órgãos 
Supervisionados sujeitos à jornada de trabalbo de qua
renta horas semanais, e dá ou~ras provfdêncJas. 

A Comissão Diretora do Senadá Fedei'al, nõ- us-o de -suas 
atribuições regimentaiS ·e regulamentares e de acordo com 
o disposto no art. 22 da Lei n~' 8.460, de 17 de setembro 
de 1992, publicado no DO de 17-9-92,-resolve: 

Art. 1~' É instituído, no âmbito do Senado Federal e 
dos seus Órgãos Supervisionados, o auxílio-alimentação. · 

Art. 29 o auXi1ío-alíritentação será concedido aos servi
dotes sujeitos à jomãda de trabalho de quarenta horas sema
nais, observados os seguintes_ procedimentos: · 

.I -alternativamente, a conc::essão rle tíquetes ou contra
tação de serviços de ter~iros; 

IJ - reembolso de parcela de custo do benefício pelo 
servidor, em índice proporcional à sua remuneração; 

III- inacumulabilidade do benefíciO- alimentação com 
outros de espécie semelhante, tais como aux11io cesta-básica 
ou-vantagem-pess-<;>ai·ong_rnária_-ae qualquer ro-rma-ae-a.Uxílio
alimentação. 

Parágrafo único. _· O auxíliO-alimentação -não será, em 
hipótese alguma: 

a) pago em dinheiro; 
b) incorporado ao vencimento, remuneração, provento 

ou pensão; 
c) caracterizadp como salário utilidade ou prestação sala

rial in natura. 
Art. 3• A Diretoria-Geral baixará as instruções cotnple· 

mentares necessárias à complementação, execução e controle 
da concessão de auxílio-alimentação. 

Art. 49 As despesas decorrentes deste Ato correrão à 
conta de dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos 
do Senado Federal, do Centro Gráfico do Senado Federal 
e do Centro de Proc::essameilto de Dados do Senado Federal, 
respectivamente. - -

Art. 5~' Este Ato entra em viger na data de sua publi
cação. 

Art. 6~' Revogam-se às disposições e"m contrárlo. 
Senado Federal, 11 de novembro de 1992.-Mauro Bene

vides - Saldanha Derzi - Meira Filho - Dirceu Carneiro 

- Márcio Lacerda - Iram Saraiva - Beni V eras- Lucídio 
PorteUa. 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIENTE N• 447, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
téncia regimental e regulamentar, de confonriidade com a 
delegação de_ competência que lhe foi outo"rgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que cOnsta do Processo n~' 014.390/92-2, resolve: 

. . Aposentar, voluntariamente, WILSON NERY RODRI
GUES, Analista Legislativo, Classe ~~Especial", Padrão V, 
do Quadro de Pessoal do SenadQ Federal, nos termos do 
art. 40, inciso Ill, alínea c, da Constituiç-ão da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III, 
alínea c, e 67, da Lei n~' 8.112, de 1990 e art. 11, da Resolução 
(SF) n~' 87, de 1989, bem assim com as vantagens da Resolução 
(SF) n• 21, de 1980, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, observado o disposto no art. _}7, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 11 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 448, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da s_ua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~' 013.954/92-0, resolve: 

Aposentar, por invalidez, a servidora NENA MOCHEL 
MATOS PEREIRA LIMA, Analista Legislativo, Área de 
Comunicação Social, Classe ••Especial'', Padrão V, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
.I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi~ 
nado com os arts. 186, inciso I. e 67, da Lei n9 8.112, de 
1990 bem assim com o art. 11, da Resolução (SF) n• 87, 
de-1989-,- -com· proventoSpropordonâis,- observado-o-disposto 
no_art. 37, inciso' XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, ii de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 449, DE 1992 

Altera·~ QU:adro de DeÍalhamento da D~spes~ fi-x~· 
da no Orçamento do Senado Federal, panl O exercíciO 
de 1992. · 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe conferç o Regimento Interno, e tendo_ em vista o 
disposto no art. 49, § 3•, da Lei n• 8.211, de 22 de julho 
de 1991, resolve: 

Art. I• Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da 
Despesa fixada no Orçamento da unidade 02.901 - Fundo 
Especial do Senado Federal, que com este baixa. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção, retroagindo os efeitos a esta data. 

Art. "311 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 12 de novembro de 1992. -Senador 

Mauro Benevides, Presidente. 
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01.0b1.0001.2021- Administraç~o e Coordenaçlo dos Serviços I 
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I E S P E c I r I C A Ç • o NATUREZA FONTE DETALHADO T o T A. L 
, 

01.001.0001.2021-, Adminlstraç~o e CoÓrdenaçU.o dos Serviços 

Legislativos 

01.001.0001.2021/0002 -- runclona111ento do Senado Federal 3.4.50.43 150 134.000 134.000 .. 

ATO DO PRESIDENTE N• 450, DE '1992 

O Presidente do Senado Federal~ ~o uso de sua-s ;:ttribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordç __ ~_om _o-:Çiisposto 
no.,arJ!. 5:'t do Ato da Comissão Diretora n,.--1, de 1991, e 
tendo em vista o·que consta: do Processo n9 015.597/92-0, 
resolve: 

Rescindir, a partir de 3 de novembro de 1992, o contrato 
de trabalho, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por TeffiPo de Serviço, 
de EUDES MARQUES LUSTOSA, do emprego de Assessor 
Técnico do Gabinete do Senador Odacir Soares~ 

Senado Federal, 12 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 451, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentàis e regulamentares e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 29, da Lei n9 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o ·qu-e· consta do 

~-Processo n' 013.991!92-2, resolve: 
Nomear ANTONIO LUIZ DE SOUZA ROCHA para 

exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Código 
ÃS-3 do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com l~tação 

_ e ex:e~c;ícíó. ilO Gabinete do Senador Pedro Teixeira. 

Senado Federal, 12 de novembro de 1992. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente, 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 238• SESSÃO, EM 13 DE NOVEMBRO 
DE 1992 

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2. I - Ofícios do 1 ~ Secretário da Câmara dos Depu
tados 

- N~ 245/92, comunicando a aprovação do Projeto 
de Lei do Senado no 1Ó7, de 1989 (n' 4.205/89, naquela 
Casa), que regulamenta a publicidade dos a tos, programas. 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. 

- N~' 254/92, comunicando o arquivamerito do Projeto 
de Lei do Senado n' 390, de 1989 (ri•' 5.656/89,_naquela 
Casa), que cria o Conselho de Estudos TécnicOs da Aviação 
Civil. -

- No:>255/92, coinunicando o arquivamento do Projeto 
de Lei do Senado_ n' 82, de 1988 (n'' 3.590/89, naquela 
Casa), que modifica o Decreto-Lei n\'2.234, de 23 de janei
ro de 1985, que limita a remuneraçãO e demafs vantagens 
devidas a diplomatas casados, servindo juntos no exterior. 

- N~· 256/92, comunicando o arquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n" 212, de 1991 (n" 2.563/92, naquela 
Casa), que altera a redação dos §§ l" e 2>' do art. 49 do 
Decreto-Lei n>' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ...,-Código 
Penal. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafOs dos 
seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n•' 84/92 (n" 4.439/89, 
na Casa de origem), que aftcra o § 2\' do art. 213 da Lei 
n" 6.015. de 31 de dezembro de 1973. 

-Projeto de Lei da Câmara n· 85/92 (n'' 6.012/90. 
na Casa de origem). que dá nova rcdação ao art. 830 da 
Consolidação das Leis'do Trabalho. 

··-·.:_Projeto de Lei da Câmara n; 86192 (n" 164i91, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 
I• da Lei n•' 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 87/92 (n" 1.085/91, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 501 do 
Código de Processo Penal. 

-Projeto de Lei da Câmara no 88/92 (n' 1.172/91, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 370 
do Código de Processo Penal. 

-Projeto de Lei da Câmara n•' 89/92 (n" 1.757/91, 
na Casa de origem), que concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados e do Imposto de Importação relaM 
tivamente a equipamentos e material educativo adquiridos 
por pessoa portadora de deficiência, e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara n•· 90/92 (n•' 3-.019192, 
na Casa de origem). que estende aos educandos das APAE 
e aos educandos que recebam atendimento especializado 
o disposto nos arts. 1", 4\' e 5•' da Lei n\' 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, e dá outras providências. 

1.2.2- Ofício 

- N" 150/92, do Líder do PMDB, de substituição de 
membro na Comissão destinada a investigar a situaçâo atual 
da evasão fiscal no País. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR ALBANO FRANCO -Impactos da cri
se política e da busca de governahilidade sobre a economia 
nacional. Apelo para imediata ação parlamentar a fim de 
reativar a economia. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁPICO DO SBNADO FEDERAL 

MANOF.L VILRI..A DE MAOAI.HÃÊS 
Oiretor~er&l do Snado Ped.ol'al 
AOAC!EL DA SILVA MAIA · • -. 
DirolorS.C.Iivo 

DIÁIUO DO CONGRES!O NACIONAL 

ASSINATURAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diro""' Adalolltralivo 
LUIZCARLOS BASfOS Soacstral ··~··M····-················~·"·----···"' ... _. __ -_._,_, __ Cr$ 70..000.00 
Dirolor bwl•triol 
FLORIAN AUGUSfO COUTINHO MADRUGA 
DlrolorAàju"' 

SENADOR NEY MARANHÃO -Crise da indús
tria sucro~alcooleira pernambucana em face da quebra de 
produção e da defasagem de preço. -

1.2.4 - Requerimento 

- N' 810, de 1992, de autoria do Senador Marco Ma
ciel, solicitando seja consideiada licença a -auSência aos 
trabalhos da Casa, dia 16 do corrente. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.3-0RDEM DOUIA-

Projeto de Decreto Legislativo n'.73/92 (n' 107191; 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Jct~Radiodifusão Ltda .• para explorar serviço 
de radiodifusão son-ora, em onda média, na cidade de Tere
sina, Estado do Piauí. Votação adiada por falia, de quorum. 

Projeio de Decreto Legislativo n' 74192 (n' 127191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio A Voz de São PedroLtda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em f'reqüência modu
lada, na cidade de São Pedro, Estado_de São Paulo. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n'75192 (n' 140191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzam
binho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Vota-
ção adiada por falta de quorum. _ _ __ _ 
· Projeto de Lei da Cámara n' 100191 (n' 211191, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivos ao art. 18 
da Lei nn 8.080, dc-19 de _setembro de 1990, cometendo 
aos munidpios compctê"ncia ·pa:ra ã e'xeiuçãO_ de serviço"s 
de planejamento familiar. Retirado dá pauta: · -

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nn 
10184 (n" 17183, na Cámara dos Deputados), que aprova 
o texto do Protocolo s_obre -Privilégios ·e Imunidades da. 

Tirqca 1.200 aeaplll'lll 

Organização Internacional de Tele'Comunicaçóes Maríti
mas por Satélite- INMARSAT, cónçluído em Londres, 
-a 1~' de dezembro de 1981. Aprovada. A promulgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
11l/84 (n' 50/84, na Câmara dos Deputados), que aprova 
os= textos da__ Convençãq n~ 140 e da Recomendação n" 
148, referentes a .. licença remunerada para estudos", ado
tadas na 59• Sessão da Conferência Internacional do Traba
lho, da Organização Internacional do Trabalho~ realizada 
em Genebra, em junho de 1974. Aprovada. A promul~ 
gação. 

1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Apelo para 
correção de distorções na Leí no 8.460, qtie concedeu anteci
pação de vencimentos e de soldos aos servidores civis e 
militares do Poder Executivo e proporcionou nova estru
tura de cargos e salários. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATOS 1)0 PRESIDENTE 

~ No 19/91 (Apostila). 
N°' 452 e 453192. 

3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 

N•' 7 e 8/92. 

4- ATAS DE COMISSÕES 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES . 
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Ata da 2388 Sessão, em 13 de novembro de 1992 

28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Valmir Campelo e Jonas Pinheiro 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORF..S: 

Albano Franco - Chagas Rodrigues - Elcio Álvares -
Gerson camata - Jarbas Passarinho -: Joao Roc~a -Mauro 
Benevides- Meira Filho- Nabor Júmor - Vai!Dir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Sen:;~.9ores:. 

Havendo número regimental? declaro aberta a sessao. 
Sob a proteção de Deus, inici~mo~ nossos trab_al~os. 
O Sr. 1 ~ Secretário procederá a lettu_ra d? ~xpe~tente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁitiO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 245/92, de 12 do corrente, comunicando a aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n' 107, de 1989 (n' 4.205/89, 
naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
regulamenta a publicidade dos atos, programas, obras, servi
ços e campanhas dos órgãos públicos. 

(Projeto enviado à sanção em 12-11-92); . . . 
N"' 254/92, de 12 do corrente, comunicando o arquiva~ 

mento do Projeto de Lei do Senado n' 390, de 1989 (n' 
5.656/89, naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que cria o Con-selho de Estudos Técnicos_ da A viação 
CiVil; 

No 255/92~ de 12 do oor~ente, comunicando o arquiva~ 
mento do Projeto de Lei do Senado n' 82, de 1988 (!1'3á90/89, 
naquela Casa), de autoria do Senador Marco MaCie!, que 
modifica o Decreto-Lei n' 2.234, de 23 de janeiro de 1985, 
que limita a remuneração e demais vantagens devidas a diplo~ 
matas casados, servindo juntos no exterior; e 

N~' 256/92, de 12 do corrente, comunicando ·a arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n• 212, de 1991 (n' 
2.563/92, naquela Casa), de autoria do Senador Maurício Cor
rêa, que altera a redação dos parágraros 1• e 2' do artigo 
49 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin
tes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1992 
(N• 4.439/89, na Casa de origem) 

Altera o § 2• do art. 213 da Lei n• 6.015, de 31 
de dezembro de 1973. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 1' O § z, do art. 213 da Lei n• 6.015, de 31 de 

dezembro tle 1973, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 213. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••V••••••••••-•o••••·•••'l._o••••o•• 

§ 2" Se da retificação resultar alterã:çã:ç) çla_de'scif
ção das divisas ou da área do imóvel~ serão citados, 
para se manifestar Sobre o tequetimento em 10 (dez) 
dias, todos os confrontantes e o aJiep.an=te ou seus suces
sores, dispensada a citação destes últimos- se a data 
da transcrição ou da matrícula remontar a mais de 20 

. (vinte) anos." 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 6.015, DE 31 DE DE.ZJlMBRO DE 1~73 

Dispõe sobre os registros públicos e dá outras provi-
ciênciaS. - · · 

TÍTULO V 
DO :RegiStrO de IDióVels 

CAPÍTULO III 
Do Processo de Registro 

Art. 213. A requerlmenro dO infiéfessado, poderá ser 
retificado o erro constante do registro desde que tal retificação 
não acarrete prejuízo a terceiro. 

§ 2~' Se da retificação resultar alteração da descrição 
das divisas ou da área do lmç)vel,_!:ierão citados, para se mani
festarem sobre o requerimento, em dez dias todo_s_os confron~ 
tantes e o alienante ou seus sucessores. 

CÓDIGO CIVIL 

LEI N'' 3.071, 
De 1' DE JANEIRO DE 1916 

Título III 

Da Prescrição 
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CAPÍTULO IV 

Dos Prazos da Prescrição 

Art. 177. As aç_óes p~s~oáis preSctcfVem, õidinariamen
te, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e, entre 
ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter 
sido propostas. - - - - --

. · · ·· · · ·········rÃ. c~~-j~;ã~~d; c~~·;;;,~;ça~;;~;;;~~~- c;-a~d~~;~~j 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 85, de 1992 

(N• 6.012/90, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 830 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1...,, O árt. -sJO da Consolidação _ _das Leis do Traba

lho, aprovada pelo Decreto-Lei n..., 5.452, de 19 de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguínte redação: 

'' Art. 830. O documento oferecido para prova 
só será aceito se estiVer no original ou em certidão 
autêntica, ou quando conferida a respectiva pública 
-forma ou cópia perante o juiz ou tribunal. ou quando 
aquele contra quem foi produzida a cópia admitir a 
sua conformidade com o original. 

Parágrafo único. Presumir-se-á admitida a con
formidade da reprodução com o original quando a parte 
contra quem for produzida não a impugnar. fundame~
tadamente. em 5 (cinco) dias." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
LEGISLAÇÃO CITADA .. 

DECRETO-LEI. N' 5.452, DE 1• OE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

••••••••••••••••'''""'''''''"""""""-""''"'''''"n-"'.o .. ·o~~~"''""~-, 

TÍTULO X 
Do Processo Judiciário do Trabalho 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

SEÇÃOIX 
Das Provas 

Art. 830. O docUril.ento- oferecidO para Pi-.;>va só será 
aceito se estiver nO origiriàf óti e:in Càtidâ.o aUtêntica, ou 
quando conferida a respectiva pública-forma ou cópia perante 
o juiz ou tribunal. 
O o O O OA 00 o o o oo oo o' o o 00 "'""-" oOo •• ·=~--· ÕVõi.......-===·-, O O OHO oOOOoo •-''"" 0 000 .. :.._ ... 

•••••••••••••• -~ •• ·~--~~--· ...................... To--.~ ..................... •h·-·· 
(À Comissào de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 86, DE 1992 
(N• 164191, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 1 ~ da Lei n~ 
8.176, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. }\'da Lei n"' 8.176. de 8 de fevereiro 

de 1991. passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafO único. 

.. ~~o..~-~ • .--.-............... .._~-· .. .:-~.·-·' ..... = ........................ . 
Parágrafo único. Não constitui crime contra a 

_ordem económica a aquisição, por parte dos agricul
tores, de álcool, gasolina ou óleo diesel. em galões 
ou outra forma de acondicionamento. com a finalidade 
de abastecimento de máquinas agríc~?las em geral, in-
clusive caminhões." - - - -

Art. 2~ O Poder Executivo regula_ll)~_n~~n(esia lei no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

Art.. 3<> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991 
Define crimes contra a ordem econôlilica e cria 

o Sistema de Estoques da Combustíveis. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ou sancio-

no a seguinte lei: _ 
Art. 1\' Constitui crime cOntra a ordem económica; 
I- adquirir. distribuir e revender derivados de petróleo. 

gás na,tural e suas frações recuperáveis. álcool ético hidratado 
carburante e demais combustíveis líquidos carburantes. em 
desacordo com as norrtta-s estabelecidas na forma da lei: 

II - usara gás liquefeito de petróleo em motores de 
qualquer espécie. saunas, caldeir:a·s e aquecimento de piscinas. 
ou Para fins automofivoS. em desacordo com as normas estabe
le'cidas na forma da lei. 

Pefla - deteitçãO- de Um a cinCo ai-aOs. _ _ 
Art. 29 Constituj Crfffie ~çmtfa o pãÚiiÍlónio. na mod31i

dade de usurpaçãO, produzir bens ou explorar matéria-prima 
pertencentes à União,_sem autoriZação legãl ou ·em desacordo 
com as obrigações impostaS pelo ~ítulo autorizativo. 

Pena- detenção. de um a'.CíriCõ ã.nos e multa. . . 
§ 1 \' Iricorre na mesma pena aquele que, sem autori

zação legal, adquirir. transportar. industrializar. tiver c~nsigó. 
con~m·mir ou_c_Qmexcializar produ i os ou matéii.a-prima. obtidos 
na forma pevista no caput deste artigo. . 

____ § 29 N_Q_ crjpte d~finic!9 neste artigo, a pena de multa 
-será fixada entre dez e trezentos e sessenta dias-multa. confor
me seja necessário a suficiente- para a reprovação e a-PrevenÇão 
do c;ri!lle. .. _ . -

§ 3 1' o dia-multa será fixado pelo juiz em valor não infe
_ri_or ,a quatorze nerh superiOr à duzentos Bónus do Tesouro 
Nacional- BTN. 

-Art. -'" ·(Votado) 
Art. 4'-' FiCa-instituído ·o SiStema Nacional de Estoques 

de Combustíveis. 
§ 1" O Poder ExecutiVo encaminhará ao Congresso Na

cional. dentro de cada exercício financeiro. o Plano Anual 
de E..c;;toques Estratégicos de Comb_ustíveis para o exercício 
seguinte. do qual constarão as fontes de recursos financeiros 
necessários a sua manutenção. 

~ 2'-' O Poder Executivo eStahelecerá, no_ prazo -de ses
senta dias as normas que regulamentarão o Ststema Nacional 
de Estoques de Combustíveis e o Plano Anual de Estoques 
Estratégicos de Comtmstíveis. 

Art. 51' Esta Lei entra em vigor cinco dias após a sua 
publicação. --
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Art. 6ç Revogam~se as disposições em contrár:iQ, _em_ 
especial o art. 18 da Lei n' 8.137, de 27 de dezembro de 
1990; restaurando~se a numeração dos artigos do Decreto~lei 
11'2.848, de 7 de dezembro de 1940-Código Penal Brasileiro, 
alterado -por aquele dispositivo. 

(À Comis'slfo de ConstifuiçâO, Justiça _e Cidãdania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1992 
(N• 1.085/91, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 501 do Código de Processo 
Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 501 do Código de Processo Penal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

H Art. _501 Os prazos a que se referem os arts. 
499 e soo· Cori'i:Ção em -cartório, í_ndependentemente 
de intimação das partes." 

Art. z~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. -~----. -.-. 

Art. 3? -ReVogam-se as disposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 3.689, DE 3 DE OUTUBRO J)E 1941 

Código de Processo Penal 

o o O O'"" o o O H•Ooo" o OO 000 ••·-···· O O o .o .-~··-·• -~"'O""''" 0 O .. o o o O o.'' o"~~--

LIVRO II 
Dos Processos em Espécie 

TITULO! 
Do Processo Comum ................................................................................. 

CAPÍTULO III 
Do Processo e do Julgamento dos_ Crimes 

Da Competência do Juiz Singular -.................................................................................. 
Art. 499. Terminada a inquirição das testemunhas, as 

partes- primeiramente o Ministério Público ou o querelante, 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e depois, sem interrupção, 
dentro de igual prazo, o reú ou (éus_ =--: poderão requerer 
as diligências, cujã--riecessidade ou _convivência se origine de 
circunstância se origine de circúnstâilcias ou de fátOS apúrados 
na instrução, subindo logo os autos conclusos, para o juiz 
tomar conhecimento do que tiver sido requerido pelas partes. 

Art. 500. Esgotados aqueles prazos, sem requerimento 
de qualquer das partes, ou ·concluídas as diligências reQueridas 
e .ordenadas, s-erá aberta vista dos autos, para alegações, suces
siva:inente, por 3 (três) dias: 

I -ao MiniStério Público ou ao querelante; 
II - ao assistente, se tiver sido cinsfitu!do; 
III -ao defensor do réu. 
§ 1? Se forem- dois ou ma'is os téus, cc:nn==aefensótes 

diferentes, o prazo será comum. 
§ 2? O Ministé:i'iO Público, nos processos por Crime de 

ação privada ou nos processos por crime de ação pública i"riiciã
dos por queixa, terá vista dos autos depois ·do quere lente. 

Art. 501. Os prazos a que se reférem OS' árts.~ 499 e 
500 correrão_ em cart6riQ, independentemente de intimaçâo· 
das partes, salvo em relação ao Ministério Público. 

••••--••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••-.••••••••n•""••~•-••••"'"n""''' 

(À Corizissdo de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1992 
(N• 1.172/91, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 370 do. Código de Pro
cesso Penal. 

---<YCorigresso NacioOal decreta: 
Are .1' O art. 370 do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de 

outúbró de 1941 -Código de Processo Penal, passa a vigorar 
com acréscimo de um parágrafo, com a seguinte redação: 

"Art. 370 --·····--··--·········--······----·····----···· 

§ 2? Consideram-se feitas as intimações pela sim
ples publicação dos atas no órgão oficial, sendo indis
pensável, sob pena de nulidade, que dá publicação 
constem os n-omes das partes e de seus advogados, 
suficientes para a sua identificação." 

Art. 39 Revogam-se as dispos~ções em contrário. 

. . LEGISLAÇÃOéiTADA 
DECRETO-LEI W 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

· · ·- Código de Processo Peoal. 

· ··· · ··" · · ·· · · ·· ·" ·----·--v--firu'Lüx"" ·• ...... ·· ..... ·· · ·· ---·--· · ·· 
Das Citações e Intimações 

· ·· · ···· · ·············--·······cA.Pi1-üii:i.ii .. ······· ·· ········ ·····•····· 
·Das In~mações 

Art. 370. Nas intimações dos_réus, das testemunhas e 
demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer 
ato, observado, no que for aplicável, disposto no Capítulo 
ante·rior . 

Parágrafo único. o·escti_Vã"ó poderá fazer as intimações. 
certificando-as nos autos. 
•• ;-,,,,, • •••••••••••U••••••;••••••••••••••.-••••~•· ••••••••••••"'-••"""""•""'.'-~:.~·-. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 89, DE 1992 
(N•1.757/91, na Casa de origem) 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados e do Imposto de Importação relativamente 
a equipamentos e material educativo adquiridos por pes
soa portadora de deficiência, e dá outras providências. 

-O' C9_1_1_gresso_ Nacional de=creta: 
Art. 1~' Ficaln isentOs do _imposto Sobre produtos indus-:: 

trializados e dO imposto de importação os equipamentos e 
o material educativo adquiridos por pessoa portadora de defi
Ciência fíSiC3. sertsOriàl ou mental, ou que a ela sejam desti
nados. 

Art. 2~ Os bens cuja importação oti Saída do estabele
cimento industrial. importador ou atacadista, estão benefi
ciadas com a isenção a que se refere o art. 19 são os produzidos 
especialmente para pessoas portadoras de deficiência, ou 
aqueles especialmente adaptados para tais pessoas. 

Art. 3~' A transferência de propriedade ou de uso do 
bem. salvo quando efetuada para pessoa também deficient~. 
acarreta para o beneficiário a obrigação de proceder ao préVIO 
pagamento do_ imposto. responsabilidade que se comunica 
ao adquirente, em caráter de solidariedade. _ 
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Art. 49 O Poder Exe:cutivo regulamentará o disposto 
nesta lei no prazo de noventa dias. ~ 

Parágrafo único. Não regulamentada esta lei no devido 
prazo. e enquanto persistir a omissão, assistirá em caráter 
definitivo aos beneficiários nela designados o direito à isenção, 
independentemente de quaisquer novas fói"tri3Uà3.des. 

Art. 59 Esta lei eiltra em vigor na data de sua publi-
cação. - - -

Art. 6!' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

TITULO II 
Dos Direitos e Garantias- Fundamentais 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais 

Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros q li: e Visem à melhoria de sua condição social: 

•••••••••••••••••••• ·-·· --- •••••.••••••••••• --·~~.;:;!;".:.; •. ~~--~---~- •• ·~---· •••••• 

XXXI- proibição de qualquer discriminação no tocante 
a salário e critérios -de. a<!Il"!i~ªão dq trabalhador portador de 
deficiência. -= ~ · - ~ ~ · · -· · · 

TITULO III 

Da Orgarlização do ·Estado 

CAPÍTULO II 
Da União 

Art. 23. É competência comum dã UriiãO~ dOS.Esiãdos, 
do Distrito Federal e dos. Municípios: 

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção 
. e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

~- 0 .~ 0 0 O ~A OO O 0 0 0 o o·~· OOOoo~-; 0 ··~"h-o O O~.,_-~·: O o o O M .;..._, •• :_.-:~.;;~O 00 oooo O 000 

Parágrafo úriico. Lei complementar fixará normas para 
a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, tendo _.em_ vista o equilíbrio do desenvol~ 
vimento e do bem~estar em âmbito nacional. 

Art. 24. Compéte à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 
• ~~~- •• ~--~· ............... .....-~ ....... __ _,_ ...... "' .... _..._~ •.• :;. ~-;-;; ••••• ;:: .;_ •• !::C~· •••••••• 

XIV- proteção- e integração social das pessoas porta~ 
doras de deficiência. 

§ 1' No âmbito da legislação concorrente, a_ competên· 
cia da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ z~ A competência da União para legi_slarsobre norm~s. 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 39 Inexistindo lei federal sobre normas gerais os Esta
dos exercerão a competência legislativa plena, para atender 
a suas peculiaridades. 

§ 4~ A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficáciã.da lei estadual no que lhe for contrário. 

CAPÍTULO VII 
Da Administração Pública 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública diretã, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União? dos-Estados. 

do Distrito Federal e dos Municipios ·obedecerá aos princípios 
de legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade e, tamw 
bém, ao seguinte: 
........... ; .. : ... ······~·····-~--"··· .~; .. ;· .. ::-. : .... .-~~·: .... :· ......... ~·.;; .-~·;:;. ... . 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá 
~s critérios de su~ adrr~issãQ-. ~ 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPíTULO II 
Da Seguridade Social 
. SEÇÃOIV 

Da Assistência Social 

Art. 203. A assistêndã. social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição â seguridade 
social, e tem por objetivos: 
..... -~ ...... ~ .................... ~--· ~ ....... ;. """ ~- .. ;..;.· .... ·--~ ... ; ~ ;·. ··-·· 

IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 
de deficiência e a promoção de sua integração à vida comu
nitária. 

• •' • • • • ••• ••••• •• •••• ...... • •'••• .;. o r<'• ~~~·· • • ••:••'- .J •• ~ •• • • •••••••••• • ••-• ••. 

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura 

e do Desporto 

SEÇÃOI 
Da Educação 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efeti-
-~d~!llediante a garantia de: _ - · · -

III - atendimento educacional_ especializado aos porta
dores de deficiência. preferen_cialmente na rede regular de 
ensin·o. · · · 
-· ····~ ...... '"" ......... ~ .... · .... ·-· ~····"'"' .. ; :.: ............. :· ........... ~~ ;.; 

CAPITULO VII 
Da Famfiia, da Criança 

do Adolescente e do Idoso 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentaçãO, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, ã cultura, ã dignidade, ao· respeito, à 
Iiber~ade_ e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 19 O Estado promoverá programas de assistência inte~ 
gral à saúde da criança e do adolescente, admitida a partici
pação de entidades não governamentais e obedecendo os se~ 
guintes preceitos. 

I- aplicação de percentual dos recursos públicos desti
nados à saúde na assistência matemo-infantil; 

_II- criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social do adolescente 
portador de deficiência, mediaiite o treiriãmento para o traba
lho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculosarqui~ 
tetónicos. 

§ 2~ A lei disporá sobre normas de construção dos logra
doures e dos edifícios de uso público e de fabricação de veícu~ 
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los de transporte coletivo. a fim de garantir acesso adeqUado 
às pessoas portadoras de deficiência. _ 

§ 3~ O direito à-Pfóteção especial abrangerá os seguin-
tes aspectos: _ _ 

I- idade mínima de quatorze anos para admissão ao 
trabalho. observado o disposto no art. 70, XXXIII; 

II -garantia de direitos previdênciárioS e trabalhistas; 
III -garantia de acesso do trabalhador adolescente à 

escola; -
IV- garantia de pleno e formal conhecimento da at(íbui

ção de ato infra_cional, igualdade na relação processual e defesa 
técnica por profisSiorial habilitado. segundo dispuser a legiSfa:.. 
ção tutelar específica; 

v- obediência aos·- Princípios dC breVidade, excepcio
nalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvol
ví~ento-, quando da apliCação de qualquer medida privatiVa 
da liberdade; 

VI- estímulo do Poder Público, através de assistêncía 
jurídica, incentiVOs fisCã.ís e subsídios, noS termos da l~i. ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de crian-ça ou adolescente 
órfãO OU ·abandonado; 

VII -programas de preve[)ção e atendimento es:pcc_iã;. 
lizado à criança e ao adolescerlt-e dependeitte de-entorpecentes 
e drogas afins. 

§ 49 A iei punifá severa·mente ·o abUso, a Violência e 
a exploração sexual da criança e d_9 adolescente. 

§ 59 A adoção será assistida pelo Poder Público, na 
forma da lei, que estabelecerá casos c condições de sua efetiva
ção por parte de estrangeiros. 

§ 6"- Os filhos, haVidos ou não da relação do casamento. 
ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualifiCãções, proi
bidas quaisquer designações discriminatórias rela_tivas à filia~ 
ção. 

§ 79 No atendimento doS direitOs da crianÇa e do adoles
cente levar-se-á em consideração o disposto no arr. 204. 

TÍTULO IX 
Das Disposições Constituci_onais Gerais 

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradou
ros, dos edifícios de uso público e dos vdculos de_transporte 
coletivo atualmente existentes a firi:I de garantir acessu adequa
do às pessoas portadoras de deficiência, cOnforme o disposto 
no art. 227, § 2' 

(À ComisSão de Assuntos Econômicos:) 

PROJETO DE LEI DA CÁM.ARA N' 90, DE 1992 
(N• 3.019192, na Casa de origem) 

Estende aos-educandos das APAE e aos educandos 
que recebam atendimento especializado o disposto nos 
arts. 1\ 4~ e 59 da Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ _ " 
Art. 1" Para fins de estâgio dos educandos das Associa

ções dos Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, reconhe
cidas por sua entidade nacional. e dos educaf!dOs portadnrcs 
de deJiciênPa que receha01 atendimcnw educacional especia
lizado. aplica-se o disposto nüs arts. 1''. 4'-' e 5" da Lei n·' 
6.494, de 7 de dczcmhro de 1977. 

Parágrafo único. Para efeitOs desta lei, equiparam-se 
aos cursos regulares dos níveis supe-rior, piofíssionalizante 
de 29 Grau e SupletivO", os cursós ministrados pelas Entídades 
que prestam atendimento educacional especializado aos porta
dores de deficiência, na medida da capacidade e necessidade 
de seus alunos. 

Art. 29 A reaiizaçãO do· estágio dar-se-á no âmbito de 
termo de convênio específico, ou similar, entre as entidades 
envolvidas, no qual constarão as condições de atendimento 
.aos requisitos constantés da Lei nn 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977. 

Art. 3? O tra~alho da Pessoa poftadora de de-fiCi.êDCia 
pOde destinar-se a fiOS terapêutiCos ou de desenvolvimento 
da sua capacidade laborativa. -

Art. 4~ __ Q __ :p_od~r~xe_cutivo regulamentará _esta lei no 
prazo de trinta dias contados de sua publicação. -

-- Art. 59 Esta lei entra em vig9r na data d~ sua publi
cação. 

A.rt. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO VIJI 
Da Ordem Social 

CAPiTULO III 
Da Educaç~O, d~ Cultura e do Desporto 

SEÇÁO I 
Da Educação 

- -- - - - . - - " -· ~ . ........................ , .......................... ,ç···~············~···------
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efeti-

vadu mediante a garantia de: - - o- -- -- • 

I- ensino fundamental. obrigatório e gratuüo, InClusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratui
dade ao ensino médio; 

III - atendimento educacioal especializado aos porta
dores de deficiencia, preferencialmente na rede regular de 
ensino; 

IV -· atendini.ento em creche e pré-escola às 'crianças _ 
de zero a seis anos de idade; 

V -acesso aos níveis mais elevados do enisno, da peS
quisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um; 

VI - oferta de ensino noturno regular. adequado às 
condições do educando; . . _ 

VII- atendimento ao educando, no ensino fundamental. 
através de programas suplementares de material d_idático-es
colar. transporte. alimentação e assistência à saúde. 

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

LEI N" ó.494. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977 

Dispõe sobre os estâgios de estudantes de estabeleci
mentos de ensino superior e de-ensino profissionalizante 
do 2" Grau e Supletivo e dâ outras providências. 
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O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio~ 

no a seguinte Lei: __ _ 
Art. P As Pessoas] urídicas de Direito Privado, os Ór

gãos da AdminíStl'açáO Pública e as Instituições de Ensino 
podem aceitar, como estagiáriOs-ãTunos regularmente matricu
lados e que venham freqüentando, efetivamcnte, cursos vincu
lados à estrutura do ensino público e_particular, nos níveis 
superior, profiSsionaiizántede 2~ Grau- e Supletivo. 

§ 1\> O estágio somente poderá verifica!-se em Unidades 
que tenham condições de proporcionar experiência prática 
na linha de formação, devendo, o estudante, para esse fim, 
estar em condições de estagiar, segundo disposto na regula
mentação da presente Lei. 
Ooo•OOO-ooOooÕ.Ooooooo~oooo•OooooOoHOoo••oO>Ooo:.-~·-~-----·-•-•o~oooo'oo .. ooÕ·o"õõo 

Art. 4!> O estágio não cria Vínculo empregatíC:io de qual
quer natureza e o estagiário ·poderá receber bolsa, ou outra 
forma de contraprcstação que venha a ser acordada. ressal
vado o que dispuser a legislação previdenciária, de-vendo o 
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra aci
dentes pessoais. 

Art. 5!' A jornada de atividade em estágio, a ser cum
prida pelo estudante, deverá compatibilizar-se com o seu horá
rio escolar e com o horário da parte em que venha _a ocorrer 
o estágio. 

Parágrafo únicO. -Nos pcrfodos de férias escolares, a jor
nada de estágio será estabelecida_ de comum acordo entre 
o estagiário e ã. parte concedente do est<i,gio, sempre cOm 
a interveniência da instituição de ensino. 
•••••••••• ço. ••••••• ·--~·.' ••• -•• ~ •• ·'"~-'-ii.-..ii ••• •• ::-.~;.:--: ••••• ·-··· •••••• ·-··. ~ 

........................ ;, ......... --~ -· ·-· ,·; .... -.--;..-••• -~-.:;-•• o;.=-•• ~ .... -...... ~;. 

(A Comissão de Educação.) 

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. n' 150192- GLPMDB 
Brasnia, 12 de novembro de 1992 

Senhor Presidente, _ - . 
Solicito a Vossa ExcelêOCia ã SUbstituição do Senador 

Nabor JUnior, Titular, pelo Senador César Dias na Comi.ssão 
destinada a investigar a Situação atual da evasão fiscal no 
País. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os pfotestos d~ 
elevada estima e distinta consideração. -Senador Humberto 
Lucena, Líder do PMDB. 

O sR; PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será fe;ia 
a substituição solidtada pelo Líder do PMDB, nobre Senador 
Humberto Lucena. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco. 
O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho 
a esta tribuna movido por forte preocupação. Quando a Câ
mara Federal ainda se preparava para propor o·afastamento 
do Presidente Fernando Collor, recebi em meu gabinete, nesta 
Cas.a.a honrosa visitado saudosO estadista Ulysscs Guimàrães 

_e, mais tarde, de vários Deputados, dentre eles,_ os ilustres 
Luís Roberto Ponte e Roberto Magalhães. 

Discutimos por várias vezes -e sempre_sob grã.ve apreen
são - oS impactos da crise política sobre a economia do 
)?_~ís. Nas Ultimas _conversas, Ulysses, Ponte e 'MagalHães fize
ram duas ponderações fortes: a primeira é que o Brasil frearia 
absolutamente ingover:gáveJ numa eventual negação ao pedi
do de afastamento._ A segunda é que a Nação havia chegado 
a uma rara unanimidâde política qUe não poderia ser desper
diçada, pois, com base nela, era possível aprovarem-se, a 
curto prazo, as tão necessárias reformas estruturais com as 
quais meus interlocutores_ se diziam de acordo. _ 

O que me preocupa neste momento. Sr. Presidente, Srs~ 
Senadores, é verificar que nada foi feito nesse sentido. Antes 
do afastamento, dizia-se que o Presidente Collo_rseria afastado 
não peJas suas idéias, mas pela sua conduta. É triste verificar, 
agora, o inaceitável deSinteresse pelas sUas idéias, em especial 
pelos projetes que visam a dar solução mais definitiva aOs 
graves problemas económicos e sociais da Nação. 

Restabelecida a credibilidade no Governo,_ com o hon
r:aao Presidente Itamar franco, eu esperava ver aprovados, 
de_pronto, o barateamento dos serviços portuários, à corices
são dos serviç-os públicos,- o respeito à propriedade intelectual 
e a moralização das licitações. Nada disso aconteceu. Ao con
trário, vejo sinais de postergaçáo e até mesino uma vontade 
de abortar tais projetes. Isso é triste. Muito triste.Jsso condena 
o nosso povo ao sofrimento Perpétuo. 

Sinceramente, ja'mais imaginéi que a busca de tal governa
bilidade pudesse ser reduzida ao mero afas_tamento do, então, 
Presidente. Não me conformo. Registro, aqui, o meu mais 
veemente protesto contra essa inércia. Como empresário, Se
nador e Presidente da Confederação Nacional da IndUstria, 
continuo convencido de que a resolução dos problemas do 
Brasil exige uma imediata ação parlamentar no terreno dos 
portos, serviços públicos, propriedade intelectual, licitações 
e ajuste fiscal, ld âe política eleitoral e o projeto da Deputada 
Rita Camata. 

Esses projetes vinham sendo bloqueados em nome da 
baixa credibilidade do Presidente Fernançlo Collor. E agora? 
por que não tramitam? Afinal, o Pre-Sidente Itamar Franco 
-conta com o mais amplo apoio político e, até agora, não 
se aprovou nenhuma reforma. O projeto dos portos continua 
parado nesta Casa; o projeto sobre a concessão de serviços 
públicos começa a sofrer contestação de empresas estatais; 
o da propriedade intelectual corre o risco de ser retirado para 
um melhor exame por parte do Poder Executivo - depOis 
de ter tramitado pqr tantas comissõ~s competentes. A própria 
privatização vem recebendo choques de água fria conl a idéia 
de se rever decisões legais sobre a desestatização de várias 
empresas, como é o caso da Companhia SiderúrgiCa NadoriaL -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo isso é muito desani
mador. Para o mundo externo, o Brasil demonstra que não 
sabe o que qUer; que não tem muita vOntade de reformar 
sua economia. 

Numa hora como esta, de nada adiantam as discussões 
de semântica sobre modernismo ou modernidade. Precisamos 
ganhar condições para produzir mais, ahastcccr melhor e 
exportar mais barato. No meio de urna recessão devastadora. 
a eXportaÇão p-oderiã ser uma boa ·válvula de escape para 
se manter o emprego e pagar mais salários. Isso é impossível. 
quando o produtor brasileiro se vê forçado a pagar scryiç()S 
portuários que custam 100. 200 e até 300% acima do que 
~e paga rios melhores portos do mundo. 
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Francamente, não espetava que a garantia de celeridade 
que recebi daqueles bem intencionados Peputados redundas-
se, na prática, neSta descoi1sertanle paralisia. • 

Não ignoro o esforÇo do GoveriJO e dõ -coogte5só Nacio
nal no- campo tributá-rio. MaS.~ mesrito aí, tenho reparos a 
fazer. Nas aludidas conversas, tínhamos acertado realizar uma 
reforma fiscal e não apenas uma- reforma tributária. Pntre 
as duas há uma grande diferença. A reforma tributária visa 
apenas a arrecadar mais impostos; a fiscal visa. a reequilibrar 
a Receita com a Despesa. Na reformulação do Orçamento 
de 1993, por exemplo, vejo que o Governo ,remanejou muita 
coisa, mas não cortou o dispêndio total. AÕ contrário, este 
deverá subir ainda mais quando se incluir os recJ.Jrso_s para 
o pagamento da isonoroia salarial dos setvidores e o saldo 
dos 147% dos aposentados. Ou seja, estãmós OUsciodo -m~ 
receita para pagar um adicional de gastos. Isto não é ajuste 
fiscal. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. S~na,dores, este não é o ina_iOr 
problema. O projeto tributário veio para o COngreSso NaciO
nal e aqui será aperfeiçoado. O grande problema está nOs 
demais proje:tos que estão parados e sob o risco de . ..aborto_, 
Isso é gravíssimo. 

Não posso aceitar -e não aceit~:rei em bípõtésé--a]g1Jma 
o abandono das reformas estruturais. Elas terão que ser feitas 
para o bem da Nação. Nego-me, terminantetn.~rite, a pasSar 
recibo de retrógrado ou de cooptar com o corporativismo 
dos que procuram sempre defender seus interesses_ ç_óntr.a .o 
interesse geral da população. Não sou daqueles que defendem 
a abertura comercial na imprens-a e pedem para suspender 
as importações nos gabinetes? · - · 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO.FRANCO - Com muito prazere muita 
honra, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- DesejO assoCiar-me ao pro
testo de V~ Ex~ Tomo-o- corrn:> um protesto que tem a maior 
razão de ser. Gostaria de lembrar que, ainda quando coorde
nador político do Governo, no começo do <;~.no de 1991, esta 
matéria começoü a·ser encaminhada ao-Congresso Nacional. 
A questão dos portos, por exemplo, logo que o projeto 

foi enviado ao Congresso, e conseguimos do Presidente Collor 
que não fosse enviªdo mediante medida QroVisória e. sim, · 
como projeto de lei, mas cOm o rito privilegiado que a C_onsti
tuíçáõ pefrilite aO Presidente da República - de 45 d.ias em 
cada CaSa-, recebemos a presença de várias lideranças sindi~ 
cais, todas pedindo, prime-iro, que não foss_e por medida provi
sória e, depois, que fosse retirada a urgência, porque até 
a Câmara dos Deputados, naquela altura, havia constituído 
as suas próprias ComTssões. Então, ao invés dos_45_dj_<Js, iria 
haver apenas 10 ou 15 dias para se díscutir a -iri.atérlã. Orâ, 
nobre Senador, o Governo retirou a urgênCia-;..;,_ não mandou 
como medida provisória - e ficou esperando a tramitação 
desse projeto ·até hoje. Afinal, passou na Câmara e: chega 
ao Senado. E passa na Câmara por uma ãbrangência de enten
dimento tão ampla que nenhum partido, mesmo aqueles que 
se admitia que seriam contestadores diretos, como, por exem
plo, o PT, se insurgiu contra o projeto: Eu-tenho conver.sado 
com lideres sindicais desta área porque fui Ministro do Traba
lho e sei que -a própria liderança da área portuária pretende 
uma modificação. Agora, não é possível manter, ainda, aquele 
monopólio do sindicato_, e _iSfO- praticamente está ·assegurado 
com a maioria dos Lfderes que conosco cõnversa, e o projeto 

não anda. O projeto da cÕncessão dos serviços públicos é 
de iniciativa de um Senador, hoje nosso Chanceler da Repú
blica, Fernando Henrique Cardoso. Esse projeto, -por seu 
tl.!rno, também, não anda e nós sabemos, exatamente, que 
não é uma questão de inércia do Sen:;tdo Federal, isso começou 
r,nuito _atrasado na Câriiata.- E sabemos, aqui, como funciona 
o _no-sso. Senado - temos que prestar nossa homenagem ao 
Senador Mauro Benevides, aqui presente de segunda a sába
do, quando se permite ir refrescar-se à_s _brisas da serra do 
ceará. ·sabemos que não depende exatamente da direção da 
casa, depende das comissões. Erii-grande parte, tenho visto, 
Seilador Albano Franco, pessoas critícifem aqUi, como-- há 
alguns dias o Senador Nelson Carneíió-~ ·q--ue o Senado está 
paralisado porque só funciona CP!. E, a partir dessa variação 
das ativ_idades~ aquela que deve ser a normal do serviço -de 
todos nós, Senadores~ passa a ser prejudicada. V. Ex~ tem 
inteira razão' de dizer que não se confOrma. Peço~ neste mo
niento,_Um iparte ã V. Ex~ para caracterizar que também 
rião'me conformo, porque vejo qUe um- projetO qúe já poderia 
ter mudado uma certa feição da vida brasjleira cotídiana, já 
I!~ Qqis anos o Executivo mandou e ele não prospera no Legis
lativo, justamente quando. agora, estanios cOm a maior res
ponsabilidade, como V. Ex~ diz, no momento em _gue -há 
um consenso, há um apoio generalizado ao Governo do Pr~si
dente Itamar Franco. Este é o momento para essa votação. 

. O-SR. ALBANO FRANCO~ Nobre Seriado r Jarbas Pas
-sarinho, o aparte de V. Exa ao nosso PrOnunciaffientO- vem 
valorizá-lo. principalmente quando abordou.algumas questões 
antes da chegada dosprojetós no Congresso Nacional, já que 
V: Ex~ funcionava como coordenaQor político do GoverriO.-

Efetivamente, alguns desses projetes estão dependendo 
~apen<:J.S aqui 4<~:_ no~sa Casa, como é o caso da modernização 
dos serviços portuários, fá ·que aquele projeto ·ro-i aprovado 
na Câmara dos Deputados pela unanimidade das lideranças 
partidárias. Houve um acordo de lideranças co_rn a partici
pação de todos os partidos políticos. Por issó não tenho dúvi
das de que temos que agilizar a aprovação desse projeto. 
iitclusive aproveitando esse consenso político-partidário que 
houve na Câmara dos Deputados. ___ _ _ _ __ _ 

-- ·Muito Obrigado a V. Ex\ senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Mauro Beoevides- Nobre Senador Albãno Franco, 
V. EJC~ me permite? 

--O Sll.. ALBANO Fll.ANCO - Com muito prazer. É uma 
honra para mim conceder um aparte ao digno e operoso Presi-
dente da nossa Casa, Senador Mauro Benevides. -- -

O Sr. MaurO Benevides- Nobre Senador.Aibario Frilnco, 
fiz questão de chegar hoje no momeDtõ exato do prori.Urida
mento de V. Ex~, iniciando os nossos trabalhos, para que 
tivesse o prazer d_e ouvi-lo e, naturalmente_, apreciar as cs>n.sí
derações_ sempre lúcidas e abaliz~d3$ coQ.t_idas nos seus p~o
nunciamentos na tribuna desta Casa_ e naqueles __ o_utros que 
a liderança empresarial o obriga a proferir em outros plenários, 
como_ o da CNI, e em setores da_ sociedade civil bra,~leiç'!,. 

· O Senador Jarbas _passarinho, realffiente;já situou com abso~ 
luta precisão aquilo que tem sido o trabalho desta CaSa, E. 
de certa forma, as criticas de V. Ex~ envolvem a condução 
dos trabalhos do Senado_ Federal, o que me obrigou a transferir 
a Presidência da Casa e vir exatamente aparteá-l_o, sem as 
limitações do exercício da Presic!ência. Se V. E>;-~Jaz.críticas 
em relação à tramitação de matérias, devo dizer que, ontem, 
o Senador Affonso Camargo suscitava questões assemelhadas 
ãs de V. Ex~ e começava por estranhar que a Liderança do 
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Governo, decorridos já 40 dias da administraçãO Itamar Fran
co, ainda não se compusera nesta Casa. Apenas se escolhei-3: 
o Uder Pedro Simon e os .vice-Líderes respectivos ainda não 
haviam sido indicados. Digo mais a V. Ex~, Somente anteon
tem chegou a esta Casa, gra:ças a minha insistência obstinada . 
e pertinaz, as em:endas ao Orçamento da União para 1993. 
E V. EX\ parlamentar de várias legislaturas, sabe que na 
concepção teórica ou doutrinária essa é a principal matéria 
de qualquer ano legislativo, a proposta orçamentária para 
vigorar no orçamento seguinte. A duras penas, conseguimos 
arrancar do Ministério do,Planejamento a emenda que altera 
o Orçamento, e vamos fazer um esforço ingente para aprovar 
esse Orçamento até 31 de dezembro deste ano. E sabe mais 
V. Ex', que já prevendo essas dificUldades, antecipei-me com 
pleno assentimento do Presidente da Câmara, Deputado Ibsen 
Pinheiro, em anunciar a convocaçãO extraordinária- do Coo~ 
gresso Nacional até 31 de janeiro. E como V. Ex~ sabe _que 
o julgament~ do Senhor Presidente da República, devendo 
ocorrer no d1a 22 de dezembro, nã-o haveria necessidade, se 
n~o fora. a obri~ação nossa de ali'reciar todas_ as proposições, 
nao nos mcumbuíamos de anunctar essa oonvocação_com bas
tante antecipação, para que ela se elastecesse até 31 de janeiro. 
aram um elenco de providências que entendi de adotar como 
Presidente da Casá. Fiz reuniões sucessivaS com as liderãnças, 
e a próxima será n·a terça-feira, às llh30min, já convocada, 
para que disciplinemos a aprovação dessas matérias: A moder
nização dos portos, tenho-me empenhado vivamente no sen
tido de que se aprecie essa matéria. SegUidaS--vezes éstiVe 
com o Senador José Eduardo Vieira. Mas V. Ex• tem que 
ser justo com esta Casa; o Presidente àa -República entendeu 
de buscar na clarividência, na lucidez do nosso companheiro 
José Eduardo, um homem para integrar a sua eqüipe. S. Er" 
que se dedicara de corpo e alma ao aprimoramento do projeto 
enviado pela Câmara e objeto de exame por parte da Comissão 
de ~ssuntbs EconómicoS, praticamente ultiniara o·seu-"ti:'aba-· 
lho. Mas, transferida a responsabilidade da relataria para ou· 
tro Senador, certamente o designado se debruça sobre essa 
matéria, que é de indiscutível relevância. V. Ex• não se repor~ 
tou, porém, à reforma agrária que esta Casa aprovou. Acre
dito que V. Ex• deveria_, neste instante, estar aplaudindo a 
posição desta Cas-a, com· o seu pensàmento in:arcadamente 
progressista, no sentido de que esse retardamento se registra 
nessa matéria, isso ocorre no âmbito da outr~ C~sa, q-ue· é 
a Câmara dos Deputados. E eu diria mais a V. Ex~: temos 
tradição de aprovar proposições aqui de interesse do Governo. 
V. Er" se recorda que deixou os seus encargos rt<fSCu Estado, 
no final do ano passado, veio para Brasfiia e, aqui, voi:imos 
uma reforma tributária de emergência, garantindo recursos 
indispensáveis ao Governo. Votamos, também, em pleno regi~ 
me extraordinário de trabalhp, em dezembro, um novo plano 
de seguridade social. Enfim, nobre Senador, esta é uma Casa 
~e trabalho. Lamentavelmente, há proposições cOrri cono~ 
tação polêmica. Na das licitações, Senador Albano Franco, 
ocorreu, talvez, um fato inusitado nesta Casa: promovemOs 
um simpósio sobre licitações, ouvindo entidades estudíos::ts 
do problema, técnicos em matéria específica, para que eles 
trouxessem ao Relator Pedro Simon - que, coincidente
mente, é o Relator dessa matéria- os esclarecimentos indis~ 
pensáveis 3 um prOjeto elaborado conscientemente e que aten
desse aos reclamos da sociedade que, hoje, se situam nessa 
grande bandeira da ética e da moralidade na vida pública. 
Diria a V. EXf que estamos conscientes desses encargQs e, 
tanto isso é verdade q"ue, até 31 de janeiro, haveremos de 
trabalhar infatigavelmente para que todas essas proposições 

sejam discutidas e votadas pelo Senado Federal. Era a eicpli· 
caçao que senti do :m:eu-aevel- trazer a V. Ex•, destacando, 
men()~_ o-_ meu e.mpenho pessoal, o esforço que tem sido inau
dito da própria Mesa e, muito mais, a conCordância do Plená~ 
rio em cluriprir o dever institucional atribuído pela Carta a 
esta Casa do Parlamento brasileiro. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Presidente, Senador 
Mauro Benevides, a presença de V. Er" no Plenário desta 
Casa, descendo da Presidência para nos dar um aparte, não 
só valoriza, mas dignifica o nosso pronunciamento. 

Sr. Presidente Mauro BeneVides, o nome de V. Er" será 
registrado na história deste Congresso Nacional comO um dos 
má1s dignos, mais competentes, mais ágeis presidenteS da Ca~ 
sa. Acrescentando algo às palavras do Senador Jarbas Passa~ 
rinho, devo. dizer que para V. Ex' não há dia nem hora 
quando estão em jogo os lritereSses desta Casa. Com silcrifícios 
de ordem pessoal e política, V. E~ tem mantido, na Presi~ 
dência do Congresso Nacional, a isenção e -o equilíbrio. Posso 
dizer nesta manhã, com a minha responsabilidade de seu Cole* 
ga, de Senador, que V. Ex• fol uÍn dos artífices, um dos 
responsáveis pelo equilíbrio existente, reinarite iteste País, 
Principalmente num ano em que houve realmente uma crise 
política das mais sérias, das mais graves. Agradeço, realmente, 
a V. Ex• pelo aparte. Entendo algumas ponderações, algumas 
observações que fez. 

O apelo que faço hoje é ao Presidente Mauro Benevides 
e âs Lideranças políticas. Temos muita pressa em determi
nados projetas. Está af o projeto· da Deputada Rita Camata 
há quantos meses aqui neSta Casa? E é da maior impOrtância 
para os Estados, inclusive para o equilíbrio fiscal, para reduzir. 
em tennos de percentuais, as despesas 'dos Estados. O projeto 
já foi aprovado pela Câmara do_s Deputados e está em discus-. 
são _ _aqui, no Senado, Federal. _ _ 

- V. EXf também citoU ó exemplo do Senador José Eduardo 
com o qual, realmente, estou de acordo, porque S. Ex~ foi 
convocado para o Ministério,- ma:s esse -pi"Ojeto do sistema 
portuário foi aprovadO pelo consenso das Lideranças políticas. 
Não houve _um só partido, um só líder que destoasse, porque 
tódos sabem que hoje essa é rima. reivindicação do- País. É 
preciso haver competitividade lá fora. Para tanto, tentos que 
ter condições semelhantes às hoje atribuídas e exercidas pelos 
pOrtos lá fora. . . · 

Muito obrigado, nobre Senador. A sua dignidade, a stra 
-competência fazeril, realmente, com que V. Ex• tenha a,n'Qssa 
admiração, o apreço e a solidariedade desta Càsa. Entendo 
perfeitamente as observações que V. Ex~ acab~ de' fazer. 

O Sr. Gerson Camata- Permitê-m-e V. Ex' uma interven~ 
ção. Senador Albano Franco? 

O SR. ALBANO FRANCO -.Com muito prazer, nobre 
Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata- Nobre Senador Albano Franco, 
primeiro, trago a minha concordância com V. Ex• quandO 
dest'l'ca o esforço permanente do Presidente Mauro Benevides 
no seiltido de que esta Casa possa desempenhar as suas funções 
't:om a rapidez que a população e que o Brasil esperam de 
nós. Além disso, é pena que o discurso de V. Ex•, na manhi 
de hoje~ esteja seitdo feito numa sexta-feira. Deveria ser feito 
todos os dias aqui, no plenário do Senado, e duas vezes por 
dia no plenário da Câmara dos Deputados. Talvez, o discurso 
de V. Ex• devesse ser a peça que o Presidente. Itamar Franco 
entregaria ao Congresso Nacional, na· próxima semana, quan· 
do virá aqui. V. Ex• aborda, com discernimento de um verda· 
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deiro líder de _um sctor talvez dos mais importantes O.a vid.a 
nacional, as preocupações que toda_ a sociedade~b.r~sjlejr~.est,á, 
tendo. Verificamos e ve_mos·nit~d_a,nente _que.Q ;B.rfl,sil está 
diante de •uma ·crise,- e. o .·discurso P~ V. Ex~. aporita isso 
com clareza meridiana, ou seja, que a. crise que estamos en~ 
frentando é .económica. V. Ex~ mostra qu~ o. Bras~l se_ saiu 
tão beUI de urna ÇriseT.poHtícà. agoÍ"a,_mas que não ·está tendo 
competêO.cia 'para' sair qa cris~ ecÇX)ômíca,_ cUja solução_ p-arece 
tão mais fácil dÓ que a solução da crise política: Durante· 
todo esse tempo V. EX" foi enumerando, pois, na- mã.gistral 
peça que ae<~ba de ler, estão diagnosticados os problemas 
que enfrentamos e como podemos sair deles. A maioria ·çtas 
iniCi3tiv'as ~jã ·est,à trax:nitáildo aqui, n::~,s duas Casas· .d.o. Con
lvez Ítos· 'unirmos todos·. E V. Ex~ ãfinna ·que talvez nunca 
o BrasH teVe Uma oportUnidade tãó ímportante e .cla{a como 
essa de· se unirein todas esSas' forÇas, pa-ra que possamos 
resolve"r~ss·es Problemas, que são estruturais.• E V. EX" aponta: 
não adia'ntã remendar' pão adianta colar' n_ã~ a~ianta tentar 
consertar, tem qu'e revolver, mudar as estruturas que estão 
levando o Br3.sil para uma crise que se agrava cada vez mais. 
Repito: uma caldeação impórtaritíssima, talvet a mais impor
tante que Se' fez' d.esde· o dia' em- que o Pre..s.iP.ente. Itamar 
FrancO' àSsúiriiü· ó .o~·verno; é a que· V~ ·Ex~ aborda:.aqui. 
Saóeni-ôs ·éi úãíS. s·ão oS ·problemas; temos os remédios pára 
os probl~mas _eJll tra.mit~ção na Casa e não estamos ~ei}~O 
a coragem~ ou c patriotismo, ou a vontade ,de marcharmos 
paTa resolvê-los com os' remédios que temos e sabemos quais 
são. O discurso de V. Ex~. repito, deveria ser lido todo dia 
aqui e dt.i.ãs vezes por' dia dentro do plenário da Câmara dos 
DepUta~Os, até que ·chegássemos .. a esse ponto. ~u·c V. .. Ex~ 
pre~·. que; é a vota~o fdesseS prOJetes,. que são. Importantes 
e que• vão tirar, ·cettamehfe, hãO torilo u1n Ifii.l~gre, IJ1~~ .. _1enta
mente, vão tirar o Brasil da crise eboriómica qt~e está enfren
tandd. Cuin:p.riméritõ V>'E;x~ e penso que· o·seu discurso 
é unl grito; é úm alerta colocado nos ouvidos·e no pensamento 
dOs Corigressistas, do Presidente'da·República. do Executivo, 
dos Ministros e de todos nós l;>rasileirQs. Parabéns pela oportu
nidade, pelo discernimento c pela clareza com que está colo
carido os problemas, os remédios-que corrigem e·como_pode
_mos f3~er para 'co~rigt~los. Cumpii.mcntos a -v. Ex~ 

o SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Q~r~on 
:Cama ta, O' aparte de V.· Ex~ r:::pgra:JrP,ece. o .nosso. pronuncia- _ 
mente. Sinto~me feliz por V. Ex;~ CõticOtdar plenamente com 
as pónderA~ôes, com as·.observações,. com.~s _noss_a~ _colo,c~
ções, inclusive com o 'apelo que fazemos-a eSta Cãs~r . 

Eu, admiro V. Ex• desde que o conheci, quando Gover
nador do Estado .do Espírito Santo, com··visãó' desenvolvi

. mcntista. com' consciência sociaL Estive ·no seu Fsta~o yârias 
vezes e pude verificar que V. Ex• sempre prd"curou entrosar 
a administração pública com o setor priVado. pensando na 
geração de empregos, ~a c~i~ção de_ rigueza par~ o seu Estado. 
Agradeço muito a V. Ex•. p~lo aparre que rcfl,etc. realmente. 
o que esta, Ça.sa desçja~ .ou seja •. soluções par~ o País. E 
é isto quç .trago nesta manhã: soluções qu_e dcpe~9em d~ 
nós, Apenas precisamos de pressa, __ de brevt~ade, porque c 
disso que o País necessita . .N_ão podemos contmuar com essa 
recessão que causa hoje a maior crise soc;:ial d~ste Eaís. 

O Sr-. Elcio Alvares -:- V., Ex» me permite um aparte. 
nobre Senador Albano Franco? · -

O SR. ALBANO FRANCO ·- Com muito prazer. hohrc 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvarey - SenadÇ>f A,li;Jano Franco, o seu 
-pronunciamento ~em uma profundidade ,''inescondível" .. Ele 
abo_rda aspectos da mecânica parlamentar que todos vivemos 
_co~ ft:~qüência n.o dia-a-dia. Sabemos da profundidade de 
(!]guns problemas,- talvez mais de natureza política do que 
.administrativa. A par disso, temos; uma outra visão, que 

é exatamente o ~e.nt-imento dp. horp.eq~ que se preocupa com 
a grandeza ecoQQmica do País, que_ te.m a visão dos mais 
variados ângulos .do. aspecto social e que. neste momento 1 

através de- uln discurso oportuníssirrio\ abo.rda com _mu,ita. pro';' 
priedade. Trago uma modesta cqntri.buiç;io na con;;ivência 

.diária dos grandes projetas e, qua,ndp V. Ex~ faz a ,análise 
num espectro muito_ maior, logica~en.t~ não poderia analisar 
aqui!o que é realmente. o cotidiana da Casa. Inquieto·me, 
.o.este , instante -.e gostaria de fazer esse registro se ne.sses 
primeiios moritentQS do. Governo Itamar_ f~nc9. qão forem 
viabilizadas as n~formas que __ precisamos; váinos ca,ir nova
mente no problema que surgiu durante, o GoVerno de Fe"!iiãn
do Çollor de Mell_o .. Ppr uma singular coincidência,: est:á aqui 
presente o ex-Ministro.da JustiÇa Jarbas Passarinh(),_que.foi 
indoi'mido, como .coordenador político-do Gov:emç em dete:r.
minado momento, que não media.estqrç95; ~ •. até !XTtQ ponto, 
chegava a ser come,ven~e a sua dja_lÇtica para tentar mostrar 
a este Congresso,,r,narc_ado politicameinte, que o Brasil não 
ppçlia,viver sob os. impulsos da paixão. Esta Casa, a exemplo 
da.C4mara, em deteri:ninados mOmentos, flutua como se 
fosse um catavento.irhenso. Inquieto-1,11e. agora. y. _Ex~ diz 
muito bem:- peilso~que,.es~e disc:::_IJ.tso .. · _d~yf;.·ser. urp. despertar 
de consciência não- s9 nossa, mas 4o _Governo também .. Se 
nã~ ~ouver uma conjugação de esforços e de entendimento, 
q· .tefnpo vai passai', e n6s~·-infelizmente, .vamo~ fiÇ<.!.r_ n!J.rpa 
toada monocórdia comO aconteceu no GOverno de Fez:nando 
Collor~de Mello. Todos tinham conscJ~~c~::~, de ql!e êát(l1_nec~s
sárias .reformas. O ,Gove,rno. median,tc:; ~sforços_do. Ministro 
Jarbas .• P~ssarinhp, ~e.n.to\j. aCordÇt~ .. Faço . .questão de ~essaltar, 
~né~te q~Omento, 'a exaustiva participaçãó"âe S. Ex• n~ssas 
negoci~ções: Um certo dia, apesar da sua impr~ssioqa,n.te 
.capacidade de trabalho, notei um _cer,tp enfado no:}y1jni$tro 
Jarbas Passarinho duqqte uma re~Qi.;io com os Líderes. As 
lidera9-ças políticas Çl~ Casa -vamos confessar public:imente 
- não s.ão fáceis! .As.. vezes, concordamos, todos_ chegam 
-Çt :u"nl consenso, a idêia é unicórdj~ •. J?e ,\.!m mol}l~l)tÚ~ par'a 
o.outro, começam_a surgir os probl~'!l_as._ Quem sabe se o 
projeto da Deputada Rita Cama tá. não ~stá dentro desse ~spec
to? Ninguém podi~ fi~ar contra o projeto da Deputada Rita 
Camata, todos est;ly~l!l de acordo. Houve entusiasmo. por 
parte dos Parlamentares, O Pre.sidente Fernando Cqllor. j,un
tamente. com sua equipe, fez um grande elogio ao p~oj~to . 
.E . ..__de repente, ningu~m sabe. o P.f9Íeto -safu de pauta e já 
está sendo esquecido. Se V. EX" não.~ referisse expressamente 
a ele, talvez nem e;u" O tivesse mencio11a,do neste aparte. O 
nosso sistema de Jid.e.rança - temos. gr_andes Líde_tes aqu·i 
__:_ precisa ser examinado. A Casa é um todo, são ojleQ.~a 
e um parlamentares dentro do Senad?·, Ocorre que. se não 
houver uma conjugaç_ão dos Líderes, os projetos não andam. 
Quero dar um exemplo: a reforma agrá"ria. Lembro-me bem 
de que. num desses episódios muito comuns na Casa, de_repen
tc. _cu me vi nomeadQ Relator do projeto_ da reforma ag!~~a". 
projeto da mais a.lta importância. Percebi. então. que um 
projeto daquele vulto infelizmente tinha ficado no esc~ninhq 
p~r não ter si_do O.'ljct~). de grande dis~us::;ão por parte d~s 
Ltderanças. Nao faço cnt1ca aos nossos Ltderes- faço questao 
de enfalizar -. mas à _mecânica da. Casa .. Além disso. o LidL"r 
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é obrigado a fotografar o sentimento da sua Bancada. No 
projeto _dos portos, ao qual V. Ex~ tem "Sido muito atento. 
particiPei de todas as reuniões da Comissão de Assuntos 

Econôrnk-Os. Há um Senador da mais alta importância, que 
foi profundamente injustiçado nesse projeto. Trata-se do _Se
nador Mário Covas. S. Ex2 procurou, d~ todas as maneiras, 
erifico que há paralelamente a esse projeto uma luta corpora
tivista muito grande; assim, o fenómeno "político acentua-se 
cada vez mais. Senador_ Albano Franco, no 4i_scurso. ~~hoje, 
V. Ex~ foi itreprCCnsíVei na abÜ~dagem da inquietação que 
existe em relação aos mesmos -proTetos. Foi v.-Ex", -também, 
muito eficiente aó--éncai'ecer os· aspcdOs ligados diretamente 
ao desenvolvimento económico de nosso País. Não podemos 
pensar. em nenhuma solução, principalmente político-social, 
se não atentarmos para o aspecto eConôriüco. -cÍeiO cjue esta 
manhã de sexta-feira - esta é a manhã do seriador Jarbas 
Passarinho; tenho vindo ao plenário porque ·s. Ex~ costuma 
falar, sempre com brilhantismo, às sextas-feiras- começa 
a ser, realmente, o grande dia da nossa Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sexta-feira, 13. 

O Sr. Elcio Alvares - Como disse o. Senador Jarbas 
Passarinho, hoje é sexta-feira 13. NO entaflto, não se trata 
de_ um 13 aziago; trata-se de um 13- que, realmente, nos 
convida à meditação. E V. ExR dá uma grande _contri~mição 
. com o seu discurso, que ·merece ser refletida. Fiz este registro 
porque entendi o sentido da sua fala ao Senador Mauro Berre
vides. Participo das niesffias illquietações de_ V. EX~. Crcio 
que é preciso uma ação imediata de conjugação entr~_ o Con
gresso c o Governo, apesar de a transitori~dac!ej!_eSte, às 
vezes, dificultar. O Governo tem que Ser _mais incisivq .nas 
suas posições para que possamos ultimar es_sas reformas, por
que, à medida que o tempo for passando, aumentará-- é 
natural- a área de resistência ao Governo. Faço este regístro 
porque sei que é tambérri da índole de V._Ex~_. Quando aqui 
cheguei, o Senadoi' Mauro Benevidcs estava sendo eleito Pre
sidente da Casa. Tenho acompanhado de perto _o seu esforço. 
Creio que é importante ressaltar que S. Ex• tem sido indor
m.ido. Eu usaria uma expressão que poderia ser comum: 
o Senador Mauro Benevides "ama esta Casa·•:- S. Ex• tem 
uma noção do papel do Senado que, em determinados momen
t0S, é contagiante, e tem sofrido, conforme rn_,_e falou_ por 
várias vezes, pois não entende com() nãO tornamos uma posi
ção para levar esses projetas à frente. Em relação à proposta 
do Orçamento, objeto de muita inquie-tação, Mauro Berre
vides foi, até certo ponto, autoritário em pedir que o OrÇa
mento viesse, porque não poderíamos, de maneira alguma, 
aguardar indefinidamente que a proposta chegasse, uma vez 
que temos conhecimento de sua importância e da responsa
bilidade desta Casa. Fazendo este registro em faVor do Presi
dente Mauro Bencvides, que tem procurado todas as formas, 
meios e modos de colOcar o Senado dentro da sua posição 
real e legítima, minhas palavras são de_ cumprimento efetivo 
a y. Ex~. Conheço sua atuação, conheço a sua liderança. 
E~ nossas conversas pessoais, identificamo-nos em muitos 
?Ç.ntos de vista. Reconheço que, neste momento, o seu dis_cur
.so é o re_trato_de uma inquietação que pertence __ a todos nós. 
Congratulo-me e solidarizo-me com V. Ex~, no momento 
em que, com muita propriedade, convoca a atenção de todos 
os seus Pares para essas questões, que são os piciblemas de 
todos nós. 

O SR. ALBANO FRANCO- As palavras de V. Ex•, 
Senador Elcio Alvares, com a lucidez e o descortino que o 

credenciam, valorizam o nosso pronunciamento, principal
mep.te quando apóia as nossas preocupações e apreensões 

, relativas a projetes da ID?ior impçrtância para o futuro deste 
País. . - --

Fico- feliz com 0- seU iipãl-te ,. SenadOr E leio 'A! vaies, por
-que V. Ex~· é um çios Senadores que, __ em tãó_ poucd temp<>, . 
c~m~t::gu.i1J. _g_r~nj_~ar O respeito ~ 3 ~redibifidade desta Casa, 
principalmente pelo sel) valor, pela sua forma de s_er. Exerce 
hoje V. Ex~ a Presidência dá C:ei mais importante desta Casa, 
prova do reconhecimento do seu valor intelectual, da sua 
dignidade, da sua visão do País. 

. . Sinto-me, portanto, feliz e honrado com este aparte. Vem 
V. EX~ valodzâridO e dignificando os trabalhos do Congresso 
Nacional~ aqui, nesta CaSa. · · · - -· · 

-Sr. -Presidente, Srs. Sei:tadoreS, coni muita_razão, o Presi
dente Itamar Franco vem preocupãndo-se com o agravamento 
da pobreza--e da miséria;- chegando até mesmo a antecipar 
uma convulsão ·social. E preciso_ lembrar, porém, que não 
haverá solução para o quadro social se não voltarmos acrescer. 
Sem produção, não haverá impostos; sem vendas_, não haverá 
empregos; não haverá tranqüilidade para a famllia, não haverá 

. se-gurança nas fuãs, r:tãd haverá futuro para a n9Ssa j1,1ventude. 
Para voltarmos a crescer e fazer parte da economia mun

-dia!, as reforrnàs éstrutura"iS sãO absolutamente essenciais. 
Elas não podem ser postergadas' e, muito menos, abortadas. 
Não -podemos- brincar com esse assunto . 
__ Portanto, faço um veemente apelo ao Presid~rit"e Mauro 
B~nevid~s e às Lideranças Partidárias para que se apure ime
diàtamente o que está havendo com a tramitação desses proje
tes .. Afinal, quem tem medo das reformas estruturais? Quem 
está impedindo a sua tramitação? - -

Nós, P~rlamentares, devemos~ essas respostas à Nação. 
Repito: afastou-se um Presidente, condenanQo sua conduta 

e valófíz~Qdo s~,~as idéías: -Esta -é-a hora de. provarmos que 
somos co_ereQt~s no· que diúm'os. e no que faZemos. Deus 
haverá de no:; guiar pelo caminho do progresso com justiça 
sóciaL Mas, para tanto, é imprescindível _a mais intensa 
mobilização, imediata, no sentido de se aprovar as tão neces
sárias reformas estruturais. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V._Ex+- um aparte, 
- nobre Senado.r Albano Franco? 

O SR. ALBANO FRANCO-...,. Com prazer, ouço o nobre 
Semidor Almi_r Gabri~l. 

-_o Si-. Almir Gabriel- Nobre Senador Albano Franco, 
lamento não ter assistido, por inteiro, ao discurso de V. Ex•. 
Portanto, provavelmente algumas colocações minhas acabem 
não sendo tão apropriadas, ou até repetitivas. Ao final do 
seu pronunciamento, V. Ex~ me incentivou ao aparte exata
mente ao dizer que o Presidente Feinando Collor foi afastado 
pela sua conduta, embora aprovado pelas suas idéias. Não 
tenho dúvida alguma sobre a parte da afirmação que se refere 
ao comportamento. Mas, quanto à aprovação de suas idéias, 

c tenho muitas, principalmente em função do que Sua Exce-
lência chamava de modernização do Estado brasileiro. A assim 
chamada modernização do Estado brasileiro. no meu enten
der, sig~ificava a melhoria das condições de produção. E a 
melhoria das condições de produção, mantido o sistema eco
[lômico brasileiro, significa concentrar renda e melhorar o 
!ucro de determinada fatia da sociedade brasileira. Penso que 

-- isso n_ada tem a ver com moderniza_ção, se considerarmos 
a Europa, se considerarmos_os __ países que já conseguiram 
uma melhor distribuição de renda. Eu diria que modernização 
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seria, necessariamente, uma redução das desigualdades. com 
elevação do nível de vida. Não apenas redução de desigual
também, à redução do nível de vida de todos. Essa moderni
zação implica crescime_nto económico· e distribuição de renda. 

·A questão posta, para mim, é ·significativa, e eu me· demorei, 
hoje, exatamente porque estava lendo os resultados últimos 
do IBGE coro relação à questão de população ocupada no 

. Brasil. Até aqui eu tenho afirmado, baseado no próprio IBGE. 
que o Brasil tem cerca de sessenta e çlois milhões de.. pessoas 
economicamente ativas e cinqüenta e quatro milhõ_es_ de pe_s- -
soas economicamente ocupadas. O último levãntainento do 
IBGE, de 198911990, jã indica que--temos sessenta e dois mi
lhões de pessoas economicamente ocupadas. Desse_grupo de 
pessoas economicamente ocupadas, cerca de cinco milhões 
não têm nenhuma remuneraç_ão e:_quatorze milhões estão no 
assim chamado mercado informal. São pratiCairi.eõle Vinte rrii~ 
lhões de um _total de sessenta: 1/3. O~a, podemos verificar 
que os indivíduos que têm carteira assinada representam apeM 
nas 38% do total <;!aqueles fOi'maliri.enfe ligados ao mercado. 
Creio- que ·essas e outras e?tatísticas d~monstram claramente 
que o Brasil e suas elites1 quer as elites dominãdas. quer 
as dominantes, precisam explicar algumas coisas. Em 1940, 
o Brasil tinha um PIB de 80 bilhões de dólares; hqje, estamos 
em 450 bilhões de dólares. Se é verdadeira aquela relação 
PICA (produto/capital) que os economistas gostai:n de utilizar, 
segundo a qual, para a produção de determinado Prçduto 
Interno Bruto, é nece'ssário ter um ca:pítal três vezes superior; 
vamos verificar _que, em 1940, tínhamos um capital de, aproXi
madamente, 240 bilhões de dólares, quer no -campo privado, 
quer no público, e hoje estaríamos Coin algo em tomo de 
1 trilhão e 350 bilhões de dólares. Na verdade, hÕ-uve uma 
acumulação extraordinária no campo do Capital ao lOngo 
desse tempo, à custa do esmagamento salarial, de emprés
timos, de incentivos, de subsídios, de sonegação. E; embora 
dentro desses I trilhão e 350 bilhões de dólares de capital 
haja um grande capital estatal, a verdade é que a maior acUmu
lação se deu na área-privada, e se- deu na área priva-da exara
mente aproveitando o próprio leito que o Eslado fornece~ 
para o crescimento da sua economia. Eu diria,· pOrtanto, que 
o desafio que está posto é maiot do que simplesmente apro
varmos esta ou aquela lei. Lembro-me de que, há aproxima
damente um ano, venho tentando, com o Senador Mauro 
Benevides, organizar uni simpósiO ricf-COngresSó Nacional, 
especialmente no Senado, em que pudéssemos faZer' uma-dis
cussão mais ampla sob o nome "Desenvolvim~nto __ do Brasil 
com Redução de DeSigualdades". Entramos_ em conta:to- com 
o ex-Ministro ReiS Veloso e outras autoridades, mas, ao cabo, 
os assuntos relativos ao impeachment acabanlin sufocando 
essa discussão mais _ampla. Por que considei'o -ísso básico? 
Porque na década de 60, havia, pelo menos, alguns projetas, 
alguma coisa sendo pensada a nível nacionaL A Escola Supe_
rior de Guerra tinha uma idéia sobr"e o desenvol.vimento J:?rasi
leiro, as assim chamadas esquerdas da __ época tinham uina 
outra idéia sobre o desenvolvimento brasileiro, e-eXistiain 
certos projetes. Hoj~ não consigo contemplar, em nenhum 
Partido, em nenhuma corrente de pensamento brasileirO", algu
ma coisa que pudesse configurar- um projeto de nação. E 
isso me assusta em função do seguinte: no ano 2010 seremos 
192 milhões de habitantes, teremos a melhor P.e todas as dis~ri
buições etárias do m_undo -sem termos feito nenhuma polí
tica populacional. Cinqüenta milhões de pessoas terãO menos 
de 14 anos; doze milhões de pessoas, mais de 65 anos e cento 
e trinta rmlhões de pessoas estarão economicamente ativ_as. 

Quer dizer, seremoS um País que terá mais de duas pessoas 
na produção contra uma socialmente dependente, quer acima 
de 65, quer abaixo de 14 anos. Fazendo um çálculo como 
médico-sem ser ecónomísta, eu-diria que, se nós crescêssemos 
5% ao ano como taxa média de_ crescimento ao longo dos 
20 anos, chegaríaMoS a· um Produto Interno Bruto acima de 
um trilhão e trezentos bilhões de cruzeiros . É evidente que 
não é um grande Produto Interno Bruto, mas daria para mais 
do que duplicar a renda per capita. Contudo, só duplicar 
a rei.lda per capita não adianta, se não houver distribuição 
de_ renda. Então, é necessári9 criarem-se 28 milhões de pontos 

. çle re_nda áu trabalho, apenas para rião piorar" a Situação hoje 
existente. Portanto, nObre Senador Albano Franco, sobretuclo 
baseado na extraordinária liderança que V. Ex• te!n~no campo 
das classes empresariais, espeCialmente na área iiiduStrial que 
"fUndamentou o grande crescimento desses últimos 20, 30 anos 
brasileiros, eu diria que é fundamental que as classes. empre
sariais, como os trabalhadores também, sejam capazes de sen
tar e tent~r ver UI!! prazo maior, li.m -prazo -de 20 anos, que 
não é prazo gtande para um país. E em função disso. cada 
qual apresentaria um projeto nacional e sairíamos para uma 
discussão a fim de fazer as cbrreçõe-s_ de ruip.o possíveis. 
Esse seria o gesto mais importante, -mais significativo no meu" 
ponto de ver. Por que digO ísSo? Todos esses números, todas 
,essas discussões e até a minha chegada ao Senado Federal _ 
têm uma raiz: nunca perco de __ vista os "porões .. da Santa 
Cãsã--:-Nunca os perco de vista. I:á eu çontemplava crianças 
que chegavam na miséria total a ponto de, quando pegávamos 
numa seringa para fazer-lhes uma transfusão de sangue ou 
para pegar-lhes uma veia, elas não eram capazes de chorar, 
Dão eram capazes de debruçar lágrimas abundantemente .. Ao 
contrário dos noSSos filhos, que têm autodefesa, essas crianças 
estavam anérgicas, pré-mortas e apenas gemiam. Essa figura 
não desaparece nunca da minha visfa. E creio que o Congresso 
Nacional tem perdido grandes oportunidades de e laboral; algu
ma cojsa Iri.aíor. Um dia desses, eu pensava: o Senado, como 
-o Congresso Nacional, reflete os grandes e os péssimos mo
_m.entos do Brasil. Nós que tivemos, há bem pouco tempo, 
o impeachment sendo discutido de maneira democrática, de 
lnaneira séria, de maneira apaixonada mas dentro dos baliza
mentos legais, nós que conseguimos fazer o afastamento legal 
de um Presidente da República e nós que estamos seguindo 
toda a forma-lidade _para punir ou isenfá~lo de punição; nós 
somos o mesmo País que, no mesmo tempo, teve o massacre 
de São Paulo e Ô arrastão no Rio de Janeiro. Isso tudo se 
reflete dentro_ do Congresso_ Temos o-s nossos grandes mo
mentos e os nossos momentos muito ruins. Somos este País 
macunaímico. Nós somos assim, mas é necessário tentarmos 
sair disto. É possível saírrnos disto, e.creio que estamos dando 
o exemplo de que isso, neste mómento, é bastante possível. 
Alguns Presidentes perderam a grande oportunidade de consi
clerar que nós podemoS transitar entre o peóodo autoritário 
e o da democracia-, e que o grande momento, a grande obra 
sa transição e i:J.ão fazer construção de Norte-Sul, não fazer 
construção de CIAC. O grande projeto atual é o projeto 
da transição deste País. E o grande ponto é que, se o Presidente 
Itamar Franco, nesses_ dois anos e meio que Sua Excelência 
tem pela frente -certamente os terá -usar sua capacidade 

· de liderança e a boa vontade do Congresso pãra fazer a 
transição para um -Brasil democrático, de um lado, e etica
m.e_nte responsável, de outro, ética essa que envolva também 
a questão das desigualdades sociais; certamente terminaremos 
este século e começare~os um _no_vo milénio com urna nova· 
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perspectiva. Até porque o assim chamado capitalisffi6--tardio 
do Brasil. no meu entender, é uma vantagem enàrme~ se 
não depredarmos toda nossa natureza e ainda dispormos de 
bens naturais bastante grandes, quem sabe_seremos capazes 
de fazer um capitalismo bem mais inteligente, sem massacrar 
as pessoas e sem destruir a natureza. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Almir Ga
briel, o aparte de V. Ex• em muito contril;>~i para e-nriquecer 
meu discurso de hoje, aqui no Senado Federal. 

V. Ex• tem conhecimento do respeito que lhe dedico. 
V. Ex" é estudioso abnegado, especificamente nas áreas de 
saúde _e de Previdência Social, analisa com seriedade, com 
espírito -públicO. Muitas vezes discordamos, mas não posso 
deixar de reconhecer sua sensibilidade social. 

Quero dizer a V. Ex~ que abordo, neste pronunciamento, 
na manhã de hoje, algumas das idéias do Presidente Fe_mando 
Collor, idéias que interessam ao desenvolv_imento do -País. 
Entre essas idéiaS _eStãO_ alguns projetes, em tramitação no 
Congresso Nacional, que precisam ser aprovados com rapidez. 

Não tenho dúvida, Senador Almir Gal)ffel. Tenho consw 
ciência de que a aprovação desses projetes,, dessas reformas 
estruturais ajUdarão o País a voltar a _crescer e a controlar 
nossa iilflação. _ 

O Presidente Itamar Franco tem essa grande condição, 
não só pela credibilidade que tem hoje da sociedade brasileira, 
mas pelo grande apoio que ele dispõe aqui, no CongreSso 
Nacional. 

Concordo, também, com V. Ex\ qu-ando diz que o País 
precisa de um projetO- nacional. Quanto a isso, não tenho 
dúvidas. Precisamos saber o que queremos, precisainos de 
uma série de definições, mas tenho certeza de que a aprovação
dessas reformas estruturais nos ajudará porque são reformas 
que visam, principalmente, à cri~ção-de empregos, à -geraÇ,ão 
de riquezas, ao-s benefícios sociais. · · - - -

Não podemos maís conviver com essa miséria -que nO-s 
humilha. Quando V. Ex~ se refere aos porões das santas casas, 
lembrowme, também, dos hospitais de minha terra, do Hospital 
das Clínicas Augusto Leite, em Aracaju, onde a pobreza, 
os mais carentes passam toda sorte de necessidades. 

Quero dizer, aproveitando o aparte de V. EX'1', que a 
minha responsabilidade, como Senador e Presidente da Confe
deração Nacional das Indústrias, é que me fez com que eu 
fosse um dos poucos_ empresários neste Pais a, em nenhum 
momento, depositar em juízo a contribuição social. TemOs, 
com sacrifícios empresaria:iS, reColhido mensalmente a contri
buição do Finsociai,-às-sUntõ jUridicamente discutível, quando, 
por razões jurídicas, a grande maioria das empresas brasileiras 
não recolhe esse tributo. 

O Sr. Almir Gabriel- Festejo e faÇo cjüeStão de ressaltar 
a atitude concreta de V. Ex~ Não basta o discurso. A ação 
concreta que coloca a contribuição _social, não como uma for
ma de arrecadar, ficar e passar, mas sim como uma obrigação 
da sociedade de dar ao povo aquele nível de saúde que real
mente necessita. Parabenizo e faço questão absoluta de deixar 
clara a minha posição em relação a isso. 

O SR. ALBANO FRANCO- As palavras de V. Ex• 
me incetivam e estimulam, nobre Senador Almir Gãbriel. 

O Sr. Jarbas Passaririho- Permite V. Ex~ um--aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho, com muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho~ Nobre Senador Alhano Fran
co, sei que vai longo o discurso de V. Ex\ o que, entretanto, 
não é motivo de tristeza, -ao contrário, de alegria para todos 
nós. Quando ouço o meu ilustre colega de representação do 
Pará, o nobre Senador Almir Gabriel, com o qual tenho uma 
concordância fundamentai. que é o respeito mútuo- quando 
digo mútuo já me trai - é o_ respeito pela sua· cori'eção, 

-pela sua dignidade. 

O Sr. Almir Gabriel - O respeito é mútuo, nobre Sena
dor Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Agora, o nobre Senador Almir 
Gabdel diz que_ é mútuo, mas sei que isto também Significa 
que temos algumas discordâncias, por seu turno também fun
damentais. O aparte de S. EX", belíssimo aparte, remontou-me 
à leitura de menino pobre, quando tinha grande dificuldade 
de ter ltvros à mão e os lia ;na Biblioteca Pública do Pará, 
e Ii Anatole France quando dizia que eram felizes os analfa
betos porque não liam jornais e não sabiam o que estava 
acontecendo na Conchichina. Isso acabou. Agora, sabemos 
instantaneamente pela televisão. Isso me levou ao pensamento 
do Senador Almir Gabriel, que é um humanista a quem respei
to, ao recordar-se das suas primeiras reações emocionais quan
do médico brilhante, nos porões da Santa Casa, via a realidade 
brasileira daquele segmento, sobretudo do Norte. O que gos
taria de dizer, certam~~te, Senador Albano Franco, é que 
rª~ifjco o_ aparte que dei a V._Ex~_ainda_há pouco. Fico com 

-P protesto qe_ Y~ Ex"; concordo _com essa coloçação de que 
o Presidente foi afastado, mas as su3S idéias foram valorizadas 
e me proponho a discutir, num discurso próprio, depois, certa
mente honrado com a participação do Senador Almir Gabriel 
-cujo ponto de vista é contrário ao·meu·- o_fato de que 
fui para esse Governo exatarnente a partir do momento em 
que as idéias que foram pUblicadas, por parte do Presidente 
da República~ me cativaram. Só para dar um- exemplo ao 
Senador Almir Gab_riel - porque não posso apartear um 
Senador aparteante, mas faço-o através de V. Ex~. se me 
permite, num jogo que lembra o bilhar à francesa, antigo 
por tabela -, eu mostraria uma das razões da modernização 
q':'.e me empolgou. Lembre~-me t_a_mbém _do meu tempo de 
Ministro. na gestão do Presidente Figueiredo, no Ministério 
da Previdência e Assistência Social. Naquela altura, Senador 
Albano Franco, havia três orçamentos neste País: o orçamento 
fiscal, que passava pelo Congresso e pouco era aiierado -
o Congresso não-era-atiVo, rriaS reativo" apenãS -~· 0-ói"çamentü" 
monetário e o orçamento das eStatais._ O orçamento de 1984, 
que preparamos com o hoje Deput3do e Secretário de Saúde, 
pr. Jofran Frejat, que era o meu SecretáriowGeral, no Minis

.tério da Previdência e Assistência Social eni de 16 trilhÓes 
de cruzeiros. O total do Brasil era 26 trilhões _de cruzeiros 
à época. S-ão PaulO era o tercéiio -orçamen_to do ~ais. Quando 
também entrei no orçamento das esta~ais, porque era Previ
dência Social, imagine V. Ex\ Senador Albano Franco .. quanw 
to sig-nificava eSse orçamento·:-66 trflfiOe-s de cruzeiros. E quan
tas estatais mereciam o respeito da sociedacle brasileira. Quan
!as empresas tinham sido salvas pelo BNDE da época- ainda 
não tinha o "S" - e que eram empresas pré-falimentares 
e que ficaram lá através_ de intervenções, na tentativa de o 

:g_stado.s_alvar a empresa privada fracassada. Fiz uma especie 
de_ autocrítica. Participei de um goverpo em que o orçamento 
das estatais era de 66 trilhões; o orçamento global do Brasil 
era de 2? ttjlhões. Isso, realmen~e._me impressionou. Partiw 
cipei, hístoricitl!lente, do monopólio do petróleo~ fiz. na Previ
dência Social, a incorporaçãO do Seguro de Acidentes - e 
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não me arrependo disto. Tenta-se. agora, derrubar isso . De 
qualquer maneira, talvez fosse até um preconceito-pequ~eno-:.. 
burguês da minha parte, mas, na verdade, o que queria era 
fazer com que o resultado operacional fosse colocado em fayor 
da prevenção de acidente c _não no lucro da empresa _que 
faz o seguro a partir do vazamento de dois ollio..s, de alnputã:çã-ó 
de braço ou de perna. É necessário, realmente, modernizar 
o País, não tenho dúvida. Tenho certeza de que o Senador 
Almir Gabriel haverá de concordar conosco num debate mais 
amplo. O aparte de S. Ex a é primoroso, porqUe é,- acima 
de tudo, um aparte que condena, denuncia a brutal injustiça 
que existe nos dois Brasis: no Brasil dos dominantes_ e no 
Brasil dos dominados. Evidentemente, não é, neste mÕine-ntO~ 
uma aparte que desvalorize, conflite com a palavra· fínal de 
V. Ex~ Por isso, eu lhe pedi essa oportunidade para poder, 
através de V. Ex~, conY_ocar o -meu ilustre colega de Bancada, 
para que discutamos- -corno diz o S~nador Elcio Alvares: 
"talvez nas sextas-feiras, quando temos mais op-ortunidade" 
-os grandes projetes nacionais. · 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Jarbas Pas· 
sarinho, -digo sempre. e- repito. que Deus é muito- bom para 
comigo. Hoje, pela manhã, mais uma vez, nesta ca-s-~stou 
tendo a oportunidade de escutar apartes de ParLamentares 
de todos os partidos, de idéias diferenteS, de pensamentos 
diversos, e tenho a felicidade de ouvir um aparte como o 
de V. Ex~. neste momento, citando o escritor francêS Artatole 
France. Sou suspeito de falar do Senador Jarbas Passarinho. 
não só pela nossa ligação afetiVa e íntlrtiã, -mas-principalmente 
por uma profunda admiração~ pelo valor intelectual e pela 
dignidade na sua compostura. _que é realmente um exemplo 
para as gerações de polCticos deste País. 

V. Ex~ teve a oportunidade de responder com categoria 
e, ao mesmo tempo. com __ fir_m~za.._ ao seu nobre Coleg~ de 
Estado, um homem se_nsível e humanitário _c}ue -todos .nó.&. 
respeitamos, que é o sen-ador Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Albano Franco, gostaria 
de merecer mais um aparte dC V. EX" Certamente ficare·nro""s 
nesta triangulação, que espEro poder encerrar agora_. para 
termos um grande momento mais tarde para discutir as possí
veis divergências. Se minhas palavras puderam ter algum as
pecto de con.d.el;lação ao seu discurso, retiro-as imediatamente. 
Não foi essa a- intenção. não foi esse o" pensam-énto, nem 
acho ·que V. Ex• representa aquilo que eu cham-aria dadasse 
dominante brasileira exploradora. Acho que V. Ex• tem de
monstrado aqui que é realmente um membro do empresariado 
brasileiro, com sensibilidade em relação aos problemas do 
trabaJhador. o que demonstrou ao dizer que manteve-a contri
buição social, apesar de poder fazer o _seu questionamento 
jurídico. O que quero é, exatamente, aproveitar a liderança 
de V. Ex~. que por várias vezes tem sido recqnqu!.ido à_ Pres.i
dência da Confederação Nacional da Indústria. para que esse 
empresariado, que foi tão diriãmico para fazer o Pafs crescer 
da maneira tão_ rápida como cresceu, pudesse ter um mÇ)mento 
maior de reflexão para encarar o fato concreto de que o cresci
mento. por si só, não é necessariamente um e_lemento de 
levar justiça, de levar redução de desigualdades, e, portant.o. 
modernização da sociedade. Creio -que -o -exêlnplo do BNDES 
é muito bom. Fico confortado com o que o Senador Jarh.as 
Passarinho colocou, mas lembro-me-também que. quando dis
cuti a questão do BNDES, levava em cõritá o seg~int~: a 
grande quantidade de recursos que foram colocados. do Fundo 
de Garantia dos trabalhadores. no BNDES. foi utilizada. em 

grande parte." para salv3.r empresas que estavam em situação 
falimentar. Dessa forma, o património do trabalhador foi qua
se líquidado. em função da falta de sensibilidade da direção 
do BNDES de não tentar buscar preservar o recurso do traba
lhador. Quer dizer. por que não aplicou aqueles recursos em 
empresãs que tinham possibilidade _real de crescer? Por que 
colocou os recursos, exatamente do trabalhador. em empresas 
que foram à falência? Então, não tenho nenhuma dúvida. 
eSte Biasil precisa se modificar. Temo a palavra "moderni
zação", -este é o problema. O que é moderno? Moderno 
é ter televisão e continuar a ser analfabeto'? Moderno é ter 
computador para tudo quanto é lado e continuar inorrendo 
de fOfue!Modemo é ter aqui, dentro de Brasl1ia, e no entorno 
de São Paulp, cólera, e sermos capazes de lançar um fcguete? 
Isso é moderno? Então, o meu sentimento - e_ é isso que 
quero -colocar - do moderno é poder ver as pessoas, m~smo 
ten40 desigualdades. podendo usufruir da vida na mesma di
m€msão. Isto é, as pessoas terem a m~sma exp~ctativa de 
vida, ainda que um, ao chegar no domingo, seja capaz de 
to~ar um uísque Logman's e o outro seja capaz de tomar 
uma cachaça 51. Acho que moderno pode ser uma pessoa 
comer Um peixe. Como o camurim ou b robalo. e outro comer 
a piramutaba, mas ambos, em quantidade de proteína. terem 
acess_o às .m_esm.as _quantidades. Acho que moderno é uma 
pess_oa a_té poder viver num palácio, se assim puder e assim 
quiser, mas. de maneira nenhuma .. o outro viver debaixo da 
ponte. Então; essa é a questão. Moderno, para mim, não 
é. de maneira nenhuma,_ poder dispor de equipamentos tecno
logicamente avançados. Moderno é podermos ver e dizer o 
seguinte: o filho do empresário tem a·-mesm.a prob:ibilidade 
de continuar vivendo que o filho de um trabalhador da área 
rural. Quero lhe dizer, Senador Albano fran_co, que me dói 
muíto, dói-me lá deOtro. ao ponto de me levar às lágrimas. 
ver o Seguinte: na cidade de Belém_, no bairro de Nazaré, 
a mortalidade infantil é equivalente à dos Estados Unidos. 
é de_23 por mil nascidos vivos; mas, a merios de um_quilômetro 
de distância, no Bairro da Sacramenta, é de 140 por mil nasci
dos vivos, equivalente à do interior do ~ardeste. No Nor
(:leSte~ -~XiStem cidades onde a mortalidade infantil ultrapassa 
a; 400 por mH nascidos vivos. QUal é a reflexão que faço? 
E a seguinte: se, nUma-fazenda, 400 bezerros morressem em 
cada mil que nascessem, certamente esse seria um problema 
do banco, seria um problema do MiniStério da Agricultura, 
seria· um problema da Associação dos Agricultores, seria um 
problema de todo o mundo. No Brasil, nós falamos ísso. nós 
dizemos isso. nós repetimos isso. iSsO faz parte do discurso 
de todos, mas não sei se faz- p3rte da aÇão de todos. Para_ 
mim, moderno será quando. também entre as clas~s menos 
afortunadas, a mortalidade infan~il estivc;:r em 23 por mil nasci
dos vivos, 30 por mil nascidos vivos. da mesma maneira que 
aqueles que têm rendimento maior do que 500 dólares por 
mês. 200 dólares por mês, e assim sucessivamente. Tenho 
éêrteza qUe V. Ex~ deverá ter uma enorme contribuição para 
discutirmos. em primeiro lugar. o que é moderno. em segundo 
lugar. de que maneira fazer eSse moderrio para o nosso País. 
E. reafirmo: minhas -palavras tiveram apenas ·o condão de 
apelar para a sensibilidade de V. Ex". para o seu extraor
diriãrio brilho e capacidade de conduzir a classe empresarial. 
Lembro que V. Ex• é de lim Estado pequeno e dirige um 
Federação que tem São Paulo. sem dúvida nenhuma. como 
a maior força na área industrial. Isso não deve acontecer 
pór coincidência. Isso dev~ aç_ot:\.~~~~.r ~}a capacidade de lide~ 
rança. pelo hrilho da sua inteligência. pela hahilidade na con
dução das suas atividades políticas. 
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O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Almir Ga· 
briel, entendi as palavras de V. Ex~ como uma·-oontribuição. 
Inclusive, V. Ex" foi além: fez uni. alerta, mais urna vez, a 
esta Casa da sua preocupação êOtn á crise soci3l, com o fu-tUro 
do País. Nós nos--somartlos-a -essa preocupação~ Não é possível 
continuarem morrendo por dia tantas crianças neste País, ou 
por falta de saúde ou por fome. Todos nós temos que ter 
essa consciência:- í»or isso que todos os assuntos ventilados 
por nós, neste plenário, têm sido relaCionados ao económico 
e ao social. É na defesa do emprego, é na defesa da manuM 
tenção da empresa, porque não há emprego sem empresa, 
nem empresa sem empregado. 

É por isso que- aqui estamos, hoje, defendendo e~sas 
refótrnas estruturais. E quais são as reformas estfutU:rais'? É 
o ajuste fiscal, é a concessã_o dos serviços públicos, é a moderni
zação portuária,--é ·a· fei política, {a lei eleitoral, é a lei 
de licitaça:o dos serviços públicos, porque reconhecemos que 
precisamos abreviar essa aprovação. ---- -

Faço este apelo ao Presidente Mauro ªenevides e às lide
ranças políticas. Realmente, saio consciente desta tribuna pelo 
que ouvi dos diversos apartes, dos diversos· partidos represen
tados nesses apartes. Tenho confiança porque esta CãSa nuncil 
fugíu â sua responsabilidade. Cada vez mais, esta Casa tem 
crescido perante a sociedade e vai agilizar a aprovâçãó desses 
projetes. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso dõ Sr. Albano FraizcO~- o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa_ a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Valmir Campelo. 

Durante o discurso do Sr. Albano_ Franco, o Sr. 
Valmir Campelo, dei~a a cadeira da prÚidência, que 
é ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro. · 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN~~PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Serri revisão do_orador.)_ ':""':" S_r. Presidente, 
Srs. Senadores, a indústria sucroalcooleira está por merecer 
um cuidado especial da parte do_ Governo, porque _é uma 
indústria" que está imersa, já há algum tempo, numa crise 
quer financeira, quer de produtividade. 

Voltando o nosso olhar para a zona canavieita, na r~gião 
Centro-Sul e de São Paulo, nos deparamos com a seguinte 
realidade: a moagem-da cana-de-açúcar na região Centro-Sul 
está 3,26% menor nesta safra de 1992/1993 effi comparãçã-o 
ao ano de 1991/1992. 

No Estado de São Paulo, computam-se 90.625.982 (no· 
venta milhões, seiscentas e vinte e cit1c:_o _m_il, nOveCentas e 
oitenta e duas) toneladas, sendo 5,31% infCrior -à- riiOagem 
passada que foi de 95.709.622 (noventa e cinCo milhQes, sete
centos e nove mil, seiscentos e vinte e: duas) toneladas. 

O. percentual da cana até agora ~ de _63,82% ant~ os 
68,67% do ano passado em igual período. Justifica-se essa 
diminuição, em termos de moagem, porque as chuvas no pe
ríodo têm sido constantes. __ 

No que diz respeito à produção de açúcar, no _Çentro-Sul, 
apresenta um aumento de 3,40% em r~lação à_ produção do 
ano anterior, passãnâo de 80.966.068 (oitenta milhões, nove
centas e sessenta e seis mil, sessenta~ oito) sacã.s de 50 (cin
qüenta) quilos para 83.718.971 (oitenta e tr~~- milhões, sete
centos e dezoito mil,nOvecentas e setenta e uma) sacas. 

Neste ano, o percentual de produção _de açúcar está em 
77_~04% em relaçã.o aos 69,40% registrados no ano passado 
em igual período. . . ~ .. ~ ~ 

~ó_ n9_Estado de São ·PaulO a prod':lção de <!_Çúcar revel~ 
um aumento_de 4,92% em comparação ·ao ano pas:;ado. Em 
1991, foram produzidas 63.007.649 sacas de 50 (cinqüenta) 
quilos. 

Neste ano, a procàução está estimada em 66,109.054 _(seS
senta e seiS milhões, cento e nove mil, cinqúenta e quatro) 
sacas de 50 (c;inqüenta) quilos. 

Quanto à pfodução de álcool anidro, no Centro-Sul, foi 
-~stimada em 1 milhão, 177 mil, 436Iitros, até 15 de setembro 
de 1992. No ano passado, a produção foi de I milhão, 418 
mil e 727 _litros. 

Já a produção de álcool hidratado, no Centro-Sul, neste 
ano, chega a 5 milhões 615 mil e 14 litros. No _a_no passado, 
foi de 5 milhões, 88 mil, 706 litros. ~ 
- Já em Pernambuco, Sr. Presidente, o setor sucroalcoo
leiro está vivendo uma das maiores crises~ A indústria do 
açúcar, entretanto, em crise, compromete diretamente o de-
senvolvimento de Pernambuco: - -

O setor canavieiro responde por 66% dã produção ·agríco
la, 20% da produção industrial e 80% das exportações esta· 
duais. 

-Só que nos últimos 10 anos caiu tanto a produção do 
açúcar como a produção do álcool. 

Nesses últimos 10 anos a safra declinou 7,4 milhões de 
toneladas de cana. Houve uma redução de_61 mil, 221 empre
gos diretos, e perda de 146 mil, 363 empregos indiretos. 

O declíniO da safra nesses últimos !Ô anÕs torna~se respon
sável não só pela queda da arrecadação de impostos, como 
pela redução do PIB em Pernambuco. 

Ó que se deve frisar, aqui e· agora, Sr. PreSidente, é 
a defasagem do preço oficial tanto da cana como do açúcar. 
Esta defasagem está causando enorme prejuízo aos fornece-
dores da cana e aos industriais do açúcar. -

Há, de vez em quando, uma êorreção de preços, mas 
tal correção não tem acompanhado a expansão infladODária 
e a defasagem entre o custo e o preço da cana está no montante 
de 55%. 

As perdas de preço -sáo graves. Para se comprar, hoje, 
um trator de 60 HP. é necessáriO o triplo de cana que se 
gastava na década de 80. Para se adqu-irir a mesma quantidade 
de superfosfato simples ou calcário, gastam-se duas vezes a 
tonelagem de cana de que se necessitava em 1980. segundo 

- a Dr. Fernando Barros, assessor econômico do Sindaçúcar. 
Os produtores não têm recebido o valor da equalizaç-ão 

de custo da cana-de-açúcar. A taxa da equalização de custos 
é o recurso para_ que os preços do açúcar e do álcool sejam 
nacionalmente uniformes. Dessa taxa os industriais do setor 
suCroalcooleiro do Nordeste esperavam receber do Gover~o 
250 milhões de dólares, mas este dinheiro foi retido pelo Go
verno da taxa de equa_lizaç_ãO embut!da !10 preço do açúcar, 
nos anos de 19ll9-, 1990 e 1991. Só que essa taxa foi paga 
aos plantadores de cana pelos industriais, e não foi rePassada 
a estes pelo Gover~o. 

Os empresários venderam à Petrohf-ás seu estoque de 
álcool para receberem o dinheiro da venda dentro de 8 dias. 
Mais de 90 dias se passaram e o pagamento não é feito, apesar 
da Petrohrás comerciar o produto à vista. Impelida a pagar. 
a Petrobrás tem __ sempre a mesma resposta: não tem caixa 
suficiente para saldar seus débitos. 
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Assim se equaciona o problema: a Petrobrás compra o 
derivado da cana a prazo, comercializa à vista ~ não paga 
às destilarias E o __ re_sultado diss_o,não se fez e~perar: as destila
rias estão recorrendo à rede bancári~ privada, tomando di
nheiro emprestado a juros de até 32% para saldar compro
missos já que· oS produtores de cana de açúcar nãq .têm o 
amparo do crédito agrícQla obrigatório e cai sobre _ _os seus 
ombros uma pesada carga tributária. (Dados dO Diário de 
Pernambuco, de 28-09-92) · · 

O setor sucro-alcooleiro, Sr. Presidente, gera 180" nlil em
pregos diretos, A maior parte desses é dirigida para o corte 
da cana. A safra da caná vai de final de setembro a meados 
de abril. 

A cana-de-açúcar_ traz lucros para toda a ec_Ono_mja pÚ
nambucana. É cultivada em 5%,_da_ área total do Estado. 
O faturamento anual bruto é de quinhentos milhões de dól3~ 
res, correspondendo a 63% do valor bruto da produção agrí-
cola e 40% da produção industrial. " 

Açúcar e álcool representam 80% das exportações esta
duais.(Dados de julho de 1991.) 

Estamos numa recessão interminável, Sr. Presidente, e 
ela visitou todas as atiVidades produtivas do País. A _indústria 
sucroalcooleira não foi exceção. Ela atingiu-a em cheio e suas 
indústrias estãO utilizando entre 30% e_ 40% de sua capacidade 
produtiva. 

A indústria sucroalcooleira, nos últimos --~rês_ anos, tem 
mantido seus níveis de produção e só tem utili~adQ_ 7Q% de 
sua capacidade instalada. Poc;l.eria, sim, atingir 95% de sua 
capacidade se houvesse mais produtividade do cortador de 
cana em Pernambuco; 

A in'dústria açucareira gera considerável arrecadação de 
impostos, emprega, de forma direta e indireta, trezentos mil 
trabalhadores, com seus dependentes, totalizando um milhão 
e quinhentas mil pessoas, correspondendo a 20% da população 
do estado. _ . . _ . 

A indústria do açúcar e do álcool é muito importanie 
para o Estado de Pemainbuco, mas enfrenta, de um tempo 
para cá, problemas muito sérios, motivados principalmente 
pelos baixos níveis de produtividade de seus trabalhadores 
agrícolas. . .. "-·- _ _ _______ , 

A produção de uma tonelada de_ cana-de-açúcar. em Pêt
nambuco·, requer maior ·quantidade de mão-de-obra direta 
do que em alguns EStados vizinhos. Vejamos alguns eXemplos: 

- na Paraíba, a média de corte de cana-de-açúcar é 
de oito toneladas/dia; 

-em São Paulo, é de dez toneladas/dia; e 
-em Pernambuco é de 2,4 toneladas/dia. 
Em termos de Nordeste, que possui as mesmaS condições 

topográficas, não se justifica uma tão baixa produtividade. 
Esse baixo rendimento eleva os custos da produção da lavoura 
e acentuaa_çtj.se e~oqómico-fina!lceira da agroindústria local. 
--o Setor canaviéiio, graças as dificuldades em_ que tem 

vivido nos últimos tempos, pode não ter_ condições de conti
nuar sua rota industrial. Sua paralisação "aumentaria em 
muito a fome e a miséria em-toda a Zona da Mata em Pernam
buco~·. É precisO, pois, que se eVife a falência -do setor cana-
vieira:. - - - - -

Quando sabemos que Pernambuco já produziu virite e 
sete milhões de toneladas de cana-de-açúcar e hoje mal produz 
dezessete milhões com urna perda de mais cinqüenta- mil em
pregos, dá para pensar. 

Sr. Pn~siderite, Si-s. Senadores, eis aqui il p-álida radio
_grafia da crise por que passa a indústria açucareira em Pernam-

buco .. Se há crise, seja ela qual for, há sempre, no caminhar 
do túnel, o vislumbre de uma solução. Que a encontremos, 
porque não se pode negar ao Nordeste mais do que tem sido 
negado em nossa história. O problema da cana-de-açúcar, 
como tantos outros daquela região, tem solução fácil e rápida. 
É ·só querer. O Nordeste só precisa de uma determinada 
_vontade política. E nada mais. - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Affonso C amargo - Almir Gabriel - Alavaro Pacheco 
- Amir Lando - Bello Parga - Carlos Patrocínio - César 
Dias- Dirceu Carneiro- Flaviano Melo- Guilherme Pãl
tõ.eira:-=-- Jonas Pinheiro- Mansueto de Lavor- Ney Mara
_nh~o - Pedro Teixeira - R<?naldo Aragão .. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas l'inheiro)- Sobre a mesa. 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 810, DE 1992 
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. 

requeiro seja considerada de licença a ausência aos trabalhos_ 
da Casa, dia 16 de novembro corrente, a fim de proferir pales
tra s_ohre o tema "Perspectivas Políticas do Brasil", na Asso
ciação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco 
(ADEMI) e Sindicato da Indústria da Construção Civil de 
Pernambuco (SINDUSCOM). em Recife. 

Sala das Sessões, 13 de QOYembt:o_ Oe 1992. - Senador 
Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas l'inheiro)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Esgotado o 
tempd destinado ao Expediente. - -

Presentes na Casa 25 Srs. Senadores. 
Pàss3-se à · · · 

ORDEMDODIA 
Não há quorum para votação. Em c:onse~üência, os itens 

n~s 1 a 3 da pauta ficam adiados para a próxima sessão ordi
nária. 

São_ os seguintes os iteti.s adiados:_ 

-1-
l'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'' 73, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos tetfnos dp art. 

64, § 2", da Constituição Federal, combinado com o 
art. 375, inciso VIII. do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único. do Projeto de Dc::creto 
Legislativo n• 73. de 1992 (n' 107191. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão 

-à Jet- Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média. na Cidade de 
Teresina, Estado do Piauí, tendo .. 

Parecer favorável, proferido em Plenário,_Relator: 
Senador Bello Parga. 

·- 2-
l'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N .. 74. DE 1992 
(Incluído em Ofdem do Dia nos termos do art. 

64, § 2\', do Regimento Interno. combinado com o art. 
375, inciso VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único·, do Projeto de Decreto 
Legislativo n'' 74. de 1992 (n' 127191. ~a Câmara dos 
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Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio A Voz de São Pedro Ltda., para explorar 
serviço de radiodHusão sonora eni freqüência modu~ 
lacta, na Cidade de São Pedro, Estado d_e_ São P3ulo, 
tendo -

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

No 75, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

64, § 2'?, da Constituição, combinado com o art. 375, 
inciso VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em_ turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em PlenáriO,-Relã:tor: 
Senador Beni V eras. 

O SR. PRESTDENTE (Jonas Pinheiro) --Nos termos 
do art. 75~ letra e, do Regimento, a Presidência retira- da 
pauta de hoje o item 4. 

É o seguinte o-item retirado da pauta: 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' !00, DE !991 
(Em regime de urgência nos fermos do art. 336, 

c, do Regimento Interno) 
Disct.tssão;-ern: turno úriiC_õ~ do Projeto de Lei da 

Câmara n' 100, de 1991, (n'211/91, na Casa de origem) 
que acrescenta dispositivos ao a"rt. 18 d_a Lei_n~ 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, cometendo aos municípios 
competência para a execu~ão de serviços de planeja
mento familiar. (Dependendo de Parecer). 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Item S: 
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe

recida pela Comissão Dirf::toi"a Cm seu Parêcei' -n9 350, 
de !992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 
1984 (n' 17183, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Protocolo sobre Privilégios e Imunidades 
da Organização Internacional de Telecomunicações 
Marítimas por Satélite -INMARSAT, concluído em 
Londres, a 1' de dezembro de 1981. 

Em discussão: (Pausa.) 
Não havendo quem peçà a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, -sem ãpresentaÇãõ--d~ __ emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento I~terno. 

O projeto vai à promulgação. -- - -- ---
É a seguinte a redação final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 10, DE !984 

(N~ 17 ~e 1983, na Câmara dos Deputados) 

DECRETO LEGISLATIVO N; . DE 1992 

Aprova o texto do Protocolo ~obre Privilégios e 
Imunidades da Organização Internacional de Telecomu-

nicações Marítimas por Satélite Inmarsat, concluído em 
Londres, a t~ de dezembro de 1981. 

ArL1~ É aprovado, com reserva ao art. 17, o texto do 
Protocolo sobre Privilégios e Imunidades da Organização ln
ternaciorial de Telecomunicações Marítimas por Satélite -
Inmarsat, concluído em Londres, a 1"' de dezembro de 1981. 

Art. "2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
-de sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Jonas Pinheiro~- Item 6 : 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela ComissãO Diretora em seu Parecer n~ 351, 
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 18, de 
1984 (n' 50184, na Câmara dos Deputados), que aprova 
os textos da Convenção n;r 140 e da Recomendação 
n" 148, referentes a "licença-remunerada para estudos", 
adotadas na 59~ sessãO da Confúéricia Internacional 
do Trabalho, da Organização Internacional do Ttãba
lho, realizada em Geneb_r~. em junhode 1974 .. 

Em discussão a redação fínal. (Pausa.) _ 
Não havendo quem deseje fazer o uso da palavra, encerro 

-a discussão. 
· EnCerrada a discuss4o sem apreseh_tação- de _emend~s. 
a ·redaçãO -fiõa"Cé dada como definitivamente ãpfovaâa, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento_IQ_t~r!JO. 

- · O projefb Vai à promulg3~ão. 
E a se-guinte_a redação final aprovada: 

REDAÇÃO FINAL . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1984 
(N~ 50, de 1984, na Câmara dos Deputados) 

DECRETÓLEGISLATIYÓ N' , DE 1992 

Aprova os textos da Convenção n~ 140 e da Reco. 
me_ndação n" 148, referentes a "licença remunerada pa
ra estudos", -adotadas na 59~ Sessão da Conferência 

_ Internacional do Trabalho, da Organização Internacio
nal do Trabalho, realizada em Genebra, e!!J. junho de 
1974. 

Art. 1" São aprovados os textos da Convenção n9 140 
e da Recomenqação n" 148, referentes a ''licença remunerada 
para estudos'', adotadas na 59~ Sessão da Conferência Intern~
cional do Trabalho, da Organização Internacional do Traba
lho, realizada em Genebra, em junho de 1974. 

Art. 2(' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há orador inscrito. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir CariJ.pelo. 

O SR, VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguin-te discurso.) -_Sr. Prt:Sid~J?te, S~ __ e _Srs. S~nadores, 
há poucos dias, foi aprovado pelo Congresso Nacional e san
cionada pelo Presidente da República a Lei n' 8.460, que, 
além de conceder, antecipação de vencimentos e _de sold<;>s 
aos servidores civis e militares do Poder Executivo, prop6r
cionou uma nova estrutura de cargos e salários para os servi
dores integrantes das carreiras de Diploinata, de Auditoria 
do Tesouro Nacional, de _Políçia Federal, 9e Orçamen_tq, e 
"de Finanças- e· COntrole, dentre outras, todas relacionadas 
nos anexos VII e VIII desta Lei. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Senadores,_a nosso 
ver, houve um lapso na elaboração de tais tabelas. Ao se 
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reestruturarem as Classes e padrões dessas categorias, foí acies.: 
. cida ao final de cada carreira uma nova classe, composta por 
t"rês padi--ões, os quais seriam ocupados paulatíriaffiente, na 
medida em que os servidores_fossem obtendo promoção. 

Vejam, senhores, que essa nova sistemática veio criar 
uma situação inusitada e inadmissível: servidores que já esta
vam no firial da carreira, ocupando a ·classe especial, foram 
to-dos rebaixados para a Classe B e, para ascenderem nova
mente ao topo da carreira, à Classe A, deveriain cumprir 
novo interstício. Aos inativos nem isSo seria possíVel. - -

Essa situação, entretanto, só ocorreu no Executivo, -pois 
no Judiciário e no LegiSlativo, o critério -para' ocupãÇ"ãO dos 
novos padrões foi diverso, de cima pari baixo. Assim, qUem 
estava, por exemplo, no topo da carreira na situação antiga, 
na situação nova foi ocUpar a última referência, com respeito 
total ao direito adquirido do servidor. 

Alguém poderá argüir se- o erro, no ca:scçnâo foi do 
Judiciário e do Legislativo. A resposta será não, Sr. Presi:.. 
dente, S~ e Srs. Senadores. Agiram esses dois P_oderes no 
estrito reSpeito ao parceito constitucional do direito adquirido 
de seus servidores. O erro oCôfi'ClCLirticame"fite no Executivo 
e já eStá prOvocando a reação dos servidores prejudicados. 

Antes que esse protesto se avolume, antes que irilpetrem 
na Justiça as medidas reparadoras da injUstiça COffiétid~ contra 
eles, lançamos o nosso apelo ao Executivo para que propOnha 
de imediato medida legal corrigindo as tabelas de enquadra
mento incluídas nos anexos VII e VIII da Lei n' 8.460, de 
17 de setembro último, de modo que o reescalona~ento dos 
servidores seja de cima para baixo e não de baixo para cima, 
como ocorreu. 

Essa medida é justa, legítima e adequada, pois o rebaixa
mento de servidores de uma classe para outra representa Um 
injustificáVel desrespeito ao direito adquirido, garantido_ pela 
Constituição Federal. r~ra qslnatiYos essa vi0lénd3 é ainda 
maior, já que não teriam s_equei' o direito de manter a situação 
conseguida no ato da aposentadoria. 

Por último, cabe aqui um alerta: se o Executivo n~o 
providenciar de imediato a corr~ção des~a inconcebível injus
tiça contra servidores ati vos e inativo.S, inequivocamente recor
rerão em m_assa ao j_udici~rio, o qual, por sua vez, tem dado 
pronta acolhida a esse pleito. __ 

se iSso vier a oC:ótrer, ó" óiflis pâ.ra o·Executivo_e para 
os próprio""'sservidores será muito maior, alérri do grande- trans-
torno que trará para o Judiciário, já tão atulhado de processos. 

Sr. Presidente, Sr·s- e Srs. Senadores, essa medicl_a, além 
de justa e legítima, é urgente-. Lançamos, póls, o nosso-ã-Pelo 
ao eminente Líder do Governo nesta Casá, patã que faça 
essas ponderações ao Sr_. Ministro d_o Trabalho e da Adminis- _ 
.tração e ao próprio Presidente da República, no sentidô--de 
se corrigirem essas distorções. no menor tempo possível. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Nada mais ha
vendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, desig
nando para a sessão ordinári& a re~lizar-se n~ próxiina segun
da-feira, às 14h30min, ·a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'' 73, DE 1992 . 

Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
1 

2~", da Constituição-Federal, combinado com o art. 375, inciso 
Vlli, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Jet- ;Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na Cidade de Teresina,-Estado do Piauí, tendo: 

PARECER favorável, proferido em PlenáriO, Relator: 
Senador Bello Parga. 

-2-· 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 74, DE 1992 

(lncluído em Ordem Qo Dia no-s te_rmos do ~rt. -64, § 
2"", do Regimento Interno, combinado cOm o art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 74, de 1992 (n' 127/91, na Cámara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de 
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em fre_qüência modulada, na Cidade de São Pedro, Estado 
de São Paulo, tendo: 

·PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
senador Beni Ve-fas. -

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 75, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2~, da Constituição, coMbinado com o art. 375, inciso VIII, 
do Regimerito-Iriterno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 75, de.1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonpra na Cidade de Muzambinho, Estado 
de Minas Gerais; tendo: 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Beni V eras. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 100, DE 1991 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regíiilentõ-Interno.) 

Discussão, eni turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 100, de 1991 (n~" 211/91, na Casa_ de origem), que acrescenta 
dispositivos ao art. 18 da Lei n' 8.080, de 19 de setembro 
de 19_90, cometendo aos municípios competência para a execu

-ção de serviço.s de planejamento familiar. (Dependendo de 
parecer.) 

-5-
REDAÇÁO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 8, DE 1985 

Discuss_ão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 352, de 1992) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 8 de 1985 (n' 85/85, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da convenção 
n• 136 e da Recomendação n' 144, da Organização Interna
cional do Trabalho - OlT. sobre .. Proteção contra os Riscos 
de Intoxicação Provocados pelo Benzeno", adotadas em Ge
nebra, a 30 de junho de 1971, durante a L VI Sessão da Confe
rência Internacional do Trabalho. 
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-6-
REDAÇÃO FINAL 

DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 66, DE 1992 

Discussão_, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 353, de 1992), 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 66, de 1992 (n' 103/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Tratado 
de Auxílio- Mútuo em Matéria Penal, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa, assinado em Brasnia, em 7 de maio de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Está encerrada 
a sessão.-- --
(LevantaMse a sessão às 10 horas e 35 minutos.) 

A TOS DO PRESIDENTE 

Ato do Presidente n9 19, de_l991, que aposentou Luiz 
Rezendc, Analista Legislativo, Area de Segurança, ClaSse 
"!"",Padrão III. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundáincnto legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ãto, para incluir a alínea 
a, excluindo a alínea c do inciso III do art. 40 da ConstitUição 
da República Federativa do Brasil, excluindO .. ainda os artigos. 
490 _e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 22 de maio. de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N'452, DE !992 

O Presidentc__do __ Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência qu_e lhe foi outorgadà pelO ÀtO 
da Comissão Dirctora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 014.516/92-6, resolve: 

, Aposentar, voluntariamente, Gilberto Chaves Zelaya, 
Analista Legislativo, arca de Segurança, Clãsse ''Espeçial", 
Padrão I, do Quádro de Pessoal dÕ Senado Federal, noS ter
mos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição dà 
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n' 8.!12, de 1990, e 
artigo 11, da Resolução (SF) n" 87, de 1989, com proventos 
proporcionaís ao feinpo dc_sefviço, observ-adO-O disposto no 
artigo "37, inciso XI, da ConstituiÇão Federal. - --

Senado Federal, 13 de novembro de 1992. - senãdo.r 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 453, DE 1992 

O Presidente d<? Senado. F~dcral, no uso da ·sUã compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de compet~ncia- qUe lhe foi" outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n'.' 2, de 4 de abril de 1973, c tendo 
em vista o que consta do Processo n\' 015.365/92-1, resolve 
aposentar, por in~alidez, Miguel Honorato dos Santos, Téc

·nico Legislativo. Area d!.! Artesanato, Classe "Especial", Pa
drão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. nos termos 
do artigo 46, inciso l, da Coristi-tuiç_ão da Replíb-lfca Federa"tiva 
do Brasil, combinúdo com os artigos 186, inciso 1,_ § 1", e 
67, da Lei n'' H.1l2, de 1990, hem assim com o artigo II 

da Resolução (SF) n9 37, de i989, com proventos integrais, 
observado _o disposto no artigo 37, inciso XI, da Con~tituiç~o 

·Federal. 
Senado Federal, 13 de novembro de 1992 ...,-Senador 

Mauro Benevides, Presidente. 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
. ATO DO DIRETffil..GERAL N• 7, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas 
atribuições regulamentares, resolve: 

Art. !O? Ficam designados os servidores Rubens do Pra
do Leite, José Paulo Botelho Cobucci, José Aparecida Cam
pos, Marta Lira Nascimento, Luiz Augusto da Paz Júnior 
(Cegraf) e Ayrton Afonso de Almeida (Prodasen) para. sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissão Especial 
de Regulamentação do Auxílio Alimentação, instituído, no 
âmbito do S.enado Federal e dos seus _Órgãos Supervisionados, 
pelo Ato da Comissão Diretora n9 36, de 1992, bem como, 
as instruções _complementares, necessárias a implementação, 
execução e _controle do_ programa, a serem baixados por Ato 
desta Diretoria-Geral, conforme dispõe o· art. 3" do referido 
Ato. 

Art. 2"' Para execução de sua tarefa, o Presidente da 
Comissão poderá- requisitar os serviços de outros servido-res 
da Casa, bem assim, requerer de qualquer órgão do Senado 
Federal elementos e informações necessários ao cumprimento 
da sua incumbência. 

Art. 3"' Este Ato entra em vigor na data de _sua publi
cação. 

Senado Federal, 13 de novembro de 1992, - Manoel 
Vilela de Magalhães; Diretor-Geral do Senado Federal. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 8, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de sua com
petência regimental e regulamentar, resolve: 

Art. 1" Designar os servi_dores Luciano Araújo Silva, 
Mat. 3788, Técnico Legislativo, lotado na Subsecretariõ:t de 
Administração de Material e Património; José Ivan de Olivei
ra, Mat. 4025,_ Técnico Legislativo, lotado na SubseCretaria 
de Administração de Material e Património; Marcos Aurélio 
da Silva Lima, Mat. 3881. Técnico Lr;:gislativo, lotaçi_Q n_a Sub
secretaria de Administração de Material e Patrimóni_o; Frank
lin Maciel Tórres:_Analis~a Gráfico, Mat. 0249 Cegraf.lotado 
na Subsecretaria de Administração de Material e Património~ 
Adalberto Pauli no Cid, Mat. 4082, Técnico Legislativo,lotado 
no "Gabinete do Senador Élcio Alvares; Antonio Pio Silva 
Vasconcelos, Mat . .3624, Técnico Legislativo, lotado na Subse
cretaria de Serviços Gerais; Ronaldo Henrique Giordani, Mat. 
3963, Técnico Legislativo, lotado na Subsecretaria de Admi
nistração de Material e Património; Maria Auxiliadora Fer
reira Antonio, Mat. 2072,1otado na Subsecretaria de Adminis
tração de Material e Patrimônío; José de-Sõuza lübdfo. Mat. 
4100, Técnico Legislativo, lotado na Suhsecretaria de Admi
nistração de Material e Património, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão incumbida de proceder 
ao levantamento Físiç_o-Financeiro de_ todos os bens patrimo
niãis móveis do Senado Federal, para fins de encerramento 
do Exercício Financeiro de 1992. 

Art. 2" As atividades a serem desenvolvidas são us se
guintes: 

I- Efctuar levantamento dos bens nos respectivos se to
res, através da Carga da Relação Patrimoni<\1. onde deverão 
ser ohservados: número de registro do património~ c~tado 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 14 8953 

de conservação-; identificação daqUeles passíveís de reforma 
ou aiíenações; substituição de plaquetas danificadas; plaquea~ 
mento de novos bens ainda n_ão tombados; listar os materiais 
de escritório e çopa considerados Bens Relacionáveis G_Otitros 
elementos que julgar necessários. · 

II- Fazer pedido de termo para tombamento; promover 
alterações nos_ terrno_s_ de _be_ns_ __ tornados; realizar a inclusão 
de móveis novos no terminal; protocolar e enviar o.s termos 
para seus respectivos setores; proceder ao arquivamento de 
notas fiscaís e termos assinados; providenciar acerto_s de v;llo.:
res; organizar listagem dos bens considerados inservíveis ou 
antieconómicos para fíilS de alienação; executar o_utraSl:àt.efaS_ 
que se fizerem necessárias. _ ~ _ ---

Parágrafo único. O Relatório Final deverá conter~ 
a) código de localização; 
b) localização dobem; _ 
c) número_ de registro do patrimôniO; 
d) descrição padronizada; 
e) valor (preço de aquisíção, custo de produção. valor 

arbitrado ou preço de avaliação); 
Art. 39 Havendo necessidade de convocação de serviw 

dores para auxiliarem nos trabalhos da Comissão, o Presidente 
desta encaminhará solicítação~ por escrito, ao titular da unidaw 
de em que o servidor estiver lotado. ~ . _ , . 

Art. 4'-' Fica estabdecido o dia 20 de maio de 1993 corno 
prazo final para a conclusão dos trabalhos _da ComissãO, po
dendo, entretanto, por motivo de força maior, sefp-róffógado. 

Senado Federal, 13 de novembro de 1992. - Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral. 

21• Reunião Ordinária da Comissão Diretora Realizada 
em 11 de novembro de .1992 

Às dezenove horas e trinta minutos d_o_dia onze de novem
bro de _um mil, novecent_o_s_e noventa e dois~ reúnewse a Comis
são Diretora do Senado Federal, na Sala de ReuniÕes da 
Presidência, com a presença dos Excelentíssimos· Senhores 
Senadores Mauro Benevides, Presitente, Dirceu Cãffieiro, 
Primeiro" Secretário, Márcio Lacerda, Segundo Secretário, 
Iram Saraiva, Quarto_Sec_retá_do, Meira Filho, Beni_ Veras 
e Lúcidio Portela, Suplentes. __ 

Deixam de comparecer. por motivos justificádos, os Ex.: 
celentíssimos Senhores Senadores CarlQs _Alberto de'Cadi, 
SegundowVice-Presidente, e Saldanha Derzi, Terceiro Secrew 
tário. -~ _ - - _ 

O Seil.hor Presidente dá iníciO -a- reUniãO- e submete à 
deliberação dos presentes, os seguintes assuntos: -

a) Requerimento n' 793, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Esperidião Amin -requer ao Senhor Ministro da Fa~end~ 
e Administração Pública, informações sobre notícias yeicu
ladàs na imprensa (Correio Braziliense, de 5-11-92) sobre a 
prpblemática e rolagem da dívida atrasada dos Estados. Muni
cípios e Distrito Federal. 

Os presentes. após exame. aprovam a matéria e a enca.ffii
nham à SecretariawGeral da Mesa para as devidas providên-
cias; -

b) Requerimento o" 794. de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Ronan Titó -reqUer ao Senhor Min_istro_da_Educação e 
Desporto, a remessa de todas as peças do inquérito adminisw 
trativo ora em andamento na Escola Agrotécnica-Federal de 
Uberlândia. . _ . . 

Os presentes, após exame. áprovam a matéria e a~encartti
nham à Secretariã-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias. · - - - -

A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Sen!Jor 
Primeiro Secretário, que apresenta à deliberação da Comissão 
Diretora, as seguintes matérias: - --

a) Projeto de Resolução _que "Di_?põe sobre a estrutura 
administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mú-
cosul". - · 

_ Qs presentes, após -discussão, aprovam a matéria e assi
nam o ·respectivo Projeto, que é e-ncaminhado à Secretaria-
Geral da Mesa para as devidas providências; · 

b) reivindicações salariais dos Assessores Legislativos, 
Secretários de ComissõeS e-Secretários parlamentares. 

A matéria é debatida e o Senhor Presidente proPõe que· 
todas as reivindicações sejam examinadas dentro dO OOritiXto -
do Plano de Carreira dos Servidqres do Senado Fec!-eral, o 
qüe é acatado pelos presentes. 

Com a palavra, ·o Senhor Segundo Secretário propõe à 
Comissão Diretora o adiamentO dõ-exame do Plano_ de Car
reira dos Servidores do_ SenftdO Federal, a fim de que seja 
reexaminado o texto do Anteprojeto em função da Resolução 
aprovada pela Câmara dos Deputados versando sobre o me:s
mo assunto. 

Após ampla discussão, a ComisSãO Diretora decide que 
a votação da matéria fica- adiada para o próximo dia 17 de 
novembro de 1992; e que, após sua votação, será encaminhada 
ao Ple!lário, em regitne de urgência. 

As reiVindicações em _curso dev_erão ser contempladas 
com a adoção do Plano de Carreira, d_eterminando o Senhor 
Presidente que o Relator, Senhor Segundo Secretário, junta
mente com o Senhor Primeiro Secretário e o Senhor Diretor~ 
Ger'al promovam estudos a respeito, até a data marcada para 
deliberação da matéria. 

O Senhor Presidente, então, concede a palavra ao Senhor 
Quarto Secretário que propõe a realização de um estudo mais 
aprofundado pela Comissão Díretora- a respeito dó Pfõ}etõ
de Resolução, a ser encaminhado ao Plenário, versando sobre 
o registro de freqüência dos Servidores do Senado Federal. 
E.J:u_ seguida, submete ao exame dos presentes, as seguintes 
matéfias: 

a) Parecer favorável aos Processos n9~ 7367/92-9 e 
0200?_5/21-0, em que Eduardo Augusto Lopes. Francisco Nau
rides Barros. e outros, requerem que o tempo de serviço 
prestado sob o regime celetista seja considerado para todos 
os __ efeitos legais, no qual conclui com a apresentação de Pro
jeto_de Resolução que ''Dispõe sobre a _aplicação da Resolução 
n9 59, de 1991, aos servidores do Senado Federal, e dá o_utras 
providências". - -

Após ampla discussão, os presentes decidem acolher o 
parecer e marcar a votação para a próxima reunião, a fim 
de -que sejam apresentados dados quantitativos sobre a_ ma
téria; 

b) Parecer favorável ao Projeto de Resolução que .. Al
tera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e rees
trutura a Subsecretaria de Assisténcia' Médica e So_c_ial". 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer e assinam 
o respectivo Projeto, que é encaminhado à Secretaria-Geral 
da Mesa para as devidas providências; 

c) Parecer oral favorável à Emenda modificativa ao pro
jeto de Resolução n"' 63, de 1992, que "Reestrutura os cargos 
da área de Telefonia e dá outras providências". 

Após discussão. os presentes aprovam a Emenda e enca
minham a matéria à SecretariawGeral da Mesa para as devidas 
providências. 
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A palavra é concedida ao Senhor Senador Meira Filho, 
Suplente da Comissão Dhetor_á, que submete aOs presentes. 
os seguintes assuntos: -

a) Parecer favorável à proposta de Ato que .. D·á no_va 
redação ao artigo 2" do _Ato da Comissão Diretofâ- Ú-9- i6, 
de 1988". 

O parecer é discutido e, a pedido do Senhor Pfhnei;o 
Secretário, a votação é_ adiada, para que o Senhor Dir_etor-E-
xecutivo do _Cegraf manifeste-se sobre a matéria; _ _ 

b) Parecer favorável ao processo no 011936/92-4, em que 
o Senhor Senador_Jonas Pinheiro solícita ressarcimento de 
despesas odontológicas~-- ·-· 

Após discussão. o parecer é aprovado. 
Em seguida, o Senhor Senador Meira Filho apresenta 

à deliberação da ComisSão Diretora, as seguintes matérias •. 
relatadas pelo Senhor Terceiro Secretário: -

a) Parecer favorável à Proposta de Ato que "Dispõ(t sO~ 
bre a concessão de auxflio~alimcntação aos servidores do Sena
do Federal e dos seus Órgãos Supervislomrdos sujeitos à jorna~ 
da de trabalho de quarenta horas semanais, e dá outras provi
dências". 

Os presentes, após discussão, aptovárrt o Parecer ê ã.ssi~ 
riam o respectivo" Ató, que vai à publicaçãO; · _ .. 

b) Parecer favorável à solicitação da ASSEFE ~Asso~ 
ciação dos Servidores do Senado Federal de supiementaç·ão 
da subvenção social destinada ao custeio· _da Creche/Assef, 
desde que aprovado e l~berado o crédito suplementar proposto 
pelo Senado Federal ao Poder Executivo (Processo n"' 
0143&8/92-8). . . . . 

A matéria é discufida e os presentes decidem adiar a 
deliberação para a próxima reunião._ _ · ·.· ·· --· 

Por filn, o SenhC?r Prc~idente conced_e~a .Palavra ao Senhor 
Direror~Gerai, que apresenta ao exame da Comissão Diretora, 
os seguintes assuntOS: _ , -- _ 

a) Projeto de R~solução que "Alte.!ã artigOs do Rcgu~a~. 
mento Administrativo do Senado Federal, reestrutura o Ser~ 
viço de Segurança,_ edá outras providênciaS~·-. -- _ ' 

É designado o Senhor Senador Beili V eras, Suplente da 
CoriiiSsão Diretora, Para relatar a m"atériá; - -

b) . Processo n" 014027/91-7, no qual ()servidor Luiz Akira 
Yamada, TéCnico Legisladvo, requer ã su-a transferênciá' -da 
área de Segurança pata a área de Processo Legislativo. _____ ~ _ 

É designado o Senhor Quarto ~ecfe{á:riO par-a iéiátar a 
matéria; - · · · · -- -

c) Processo n~I3034/92~8, no qual o servidor António Os~ 
car -Guimarães LóSsío, Técnico de Segtir3riça para a área de 
Processo Legislati'-'o. - ·- - -- _ · 

É designado o Senhor Quarto SecretáriO-- para retá1:3.r a 
matéria; · - -

d) Processo n:o;~ 014025/91~A, no qual o·servidor Francisco
Geraldo Soares Cavalcante, Técnico Legislativo, requer a sua 
transferência da área -de Segurança para a área de Processo 
Legislativo. . --· _. 

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matériá;- ~ ·· c 

e) Processos n"' 013389/92-0, 013473/92-1 e 013921/92-4, 
em que o servidor Breno Brás de Faria Júnior, Técnico Legis~ 
lat~vo, requer a sua transferência de Área de Segurança para 
a Area de Proces_o Legislativo. . 

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria; 

O Processo no 012486/92-2, no qual o servidor Guilerme 
Ferreira da Costa, Técnico Legislativo,requer a sua transfe~ 

rêqçia da Área de: Segura~ça para a Área de Proce_ss_o Legis
lativo. 

Ê; desigf!a_9o o Senl_l~r Quar:to Se'cretário para relatar a 
ma-téria; ·· 

· !Ü Processo n' 012487/92-9, no qual o servidor Eduardo 
't?rres, T~c.ni~o" _Legi~~~iiv~~ -requer a sua transferência da 
Area ,de S~gurança para a Area de Processo Legisi_at~,vo. 

E designado_ o Senhor Quarto Secretário para- relatar a 
matéiia-; - - -- --- - .---, ·-'- ··· 

h) Processo n' 019123/91-4, no qual o servidor Marcelo 
Nunes Goryçalves, Técnico Legislativ9, requer a sua transfe
rência da Area de segurança para a Area de Pro~esso Legis-
lativo. ·.- " - - ~ - - · 

Ê designado o Senhor Quarto Secretário para relatar ·a 
matéria; 
. . i) Processo.n' 014107/91,0, no qual o servidor Adalberto 
Jo.sé Carnerro Filho, TécnicO LegiS!aiiy_.o, requer a sú~ trànsfe
rência da Área de Segurança; para a Area de Pr-oceSso LegiS-
lativo. · - -- - : -- ·- -· --· 

É designado o Senhor Quarto Secretário para-- fel atar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiden{e declara 
en~errada a reunião; às Vinte e tíffi'a ·ho(as e dez·-iri.fnuiOs·, 
pelo _que eu,_ Manoel Vilela de Magalhães, J?ireto:r~Geral e 
Se!=Te'tário da_CoiÍ:lisSão DiietOra-, litvi-d' â prese.nte' Xtà 4"ue~. 
depois de aSSin3da pelo Senhor Presidente, Vai 'à publicaç_~_(?:. 

Sala da Comissão Diretora, 11 de novembro de 1992. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. · 

ATAS DE COMISSÕES 

. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada -atraVés dó requerimento n~ 935, -de .1991, 
."destinada a, i_n_vestigar a sitll3ç"ã0 alU:al da eV3São fiscal 
rió País"_- - - - · 

10~ Reunião, Realizada em 30 de julho de 1992 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de mil novecentos 
e D.overita e dois, na sala n~ 7, da Ala Senador Alexandre 
Costa, presentes os Senhores .-semldOreS Ronan Tito {Presf~ 
dente), João Calmon, Femando Henrique Cardoso (Relator}, 
Meiia Filho (Vicé~Presidente), Etdo Alv:ares,.J.Osé Eduardo 
Vieíia, Espiridiáo Amin e Ru~ B~ç~la_r, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar -;:a Situação 
·at_uài da_evasãó frscal no País'', Havendo núm_eroregimental, 
o Sehhor Presidente, Senador Ronan Tito, deélára abertos 
os t.ç~bª~hos da Co,IT!issão e sOlicita ao depoente, Dr. Tércio 
Sâmp::liO Fe·rraZ Júnior, Procurador~Geral da Fazenda Nacio
riál, que proceda o juramento. Em seguida, o Senhor Presi~ 
dent_~_~culta a pala via ao depoente para fazer sua explanação. 
Iniciahpente. o depoente apresenta os '_limites que poderiain 
·ocOner ~m se"u dep6ime"nto, téildo em vista à ·corripetêncfa 
da Procuradoria da faz~nda Nacional. Em seguiqa. o Sen~or 

· Térc_io Sampãio ·rela-ta alguma difk:ulc;Jades na admiriisti"ação 
da Procuradoria da Fazenda Nacional e resalta a situação 
geral da arrecadação. A presidência concede a palavra ·ao 
relator para fazer suas indagações. Na fase interpelató-ria, 
usam a palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores Sena
dores João Calmon, Meira Filho e_ José Edu~rdo Vieira. Nada 
rháis hàvendo a iratar ,"o Senhor Presidente e~t:erra_ os- traba
lhos e, para constar, eli: Açlriâ.na Tavares Sobral, Secretária 
da Comissão, lavrei a presente- Ata que, lida e aprovada irá 
a publicação com o apanhamento taquigráfico. 
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Anexo à Ata da J(fl Reunião da ComissãO Parla
mentar de Inquérito, destinada a Investigar a Situação 
atual da evaslio Fiscal no Pais, realizada em 30-7-92 
na sala 7, Ala Senador Alexandre COsta, Anexo II, 
cam o· objetiVo de ouvir o depoimento do Sr. Térdó 
Sampaio Fe"az Júnior, Procurador-Geral da Faz_end_a 
Nacional, que se publica com a devida autorização do 
Senhor Presidente da Comissão. 

Presidente: Senador Roqan Tito 
Vice-Presidente: Senador Me ira Filho 
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso 
(Íntegra de acompanhamento Taquígrafico) 

Convidados: Tércio Sampaio Ferraz -José Eduardo -
Meira Filho -João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Havendo número 
regimental, declaro aberta a reunião de hoje, em que: ouvire
mos o Dr. Tércio SampaiO- Ferraz, Procurador-Geral da Fa
zenda Nacional, Professor Titular da Faculdade de Direito 
da USP, ex-SeCretário" Executivo do Ministério- da Justiça e 
ex-Chefe do Departamento Jurídico da Fiesp, É Doutor pela 
Universidade de Güttemberg, Wainz, na Alemanha. 

O currículo do Dr. Tércio Sampaio é muito máis rico, 
mas pedimos para simplificar, para que -possamos· efltfãr ime
diatamente nos asSuntos para os quais esta reu-nião _fqi conVo-
cada. _ _ ____ _ 

Dr. Tércio, temos uma exigência constitucioilal. que é 
o Juraniento pela pessoa que vem prestar declarações a esta 
CPI. Portanto, peço à V. S• que fique em pé, assirt'f como 
todos os demais presentes. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ~ ·•Juro, como 
dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo 
do que seja do meu conhecimento, sobre quaisquer fatos tela
clonados com a inVestigaçãO a cargo desta Comissão Parla
mentar de Inquérito, destinada a investigar a sitUação atual 
da evasão fiscal no país". 

OSR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Dr. Tércio. temos 
adotado a seguinte sistemática: primeiro. um breve protiuncia
menço sobre o assunto da evasão fiscal. e. em seguida, abrimos 
a inscriÇão para que os Srs. Senadores possam fazer as -pergun
tas. Assim sendo, passo a palavra a V. S• 

- O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ -··Inicialmente 
gostaria de apresentar os limites que poderão ocorrer em meu 
depoimento. tendo em vista a competência -da Procuradoria 
da Fazenda Nacional. 

A Procuradoria tem, basicamente, três tarefas fundarrief!
tais:- é- um órgão de_assessoria consultiva no Ministério da 
EcQn_Qmia e, neste aspectO. ela procede por meio de pareceres 
e notas ao Ministro de EStado e aos Secretários do Ministério, 
tendo em vista questões jurídicas ligadas ao Ministério. Ela 
examina. tamb~m. projetas de lei e projetas de decrecos do 
interesse do Ministério. eVentualmente também portarias. 
quando elas têm alguma relevância maior. Enfim. ela faz uma 
espécie de controle prévio da legalidade. Além disso._~la tam
hém responde normativamente, no âmbito do _Ministérío. às 
questões formuladas pela Receita Federal. no que se refere 
a prohlemas relativo~ à __ tri_hl,l~aç_ãot mas tat_:nbéf!ola çmt_ros pro
hlemas formulados por outros~dcpartamentos. como o T~s9uM 

· ro. em questões refCrCntes ~ patrimóilio-etc:-" · · · -
Essa tàrefà cOOSUltiva. -dentro do MinistériO-.- é re-alizada 

por um grupo de Procuradores. dos. quais. no momento. quin
ze trabalham diretamente no Ministério e d~s~mpenham esta 

. . -

função, que devo dizer, não é pequena pelo seu volume. Além 
disso, a Procuradoria desempenha a função de defesa da União 
nas questões fiscais de modo geral. Essa· é uina atribuição 
bastante pesada, que se espalha pelo Brasil inteiro; por isso 
a Procuradoria se desdobra em cada Estado com uma Procura
doria e, ainda assim, em alguns Estados, ela tem Procuradorias 
seccionais para atender àqueles casos em que o_ volume de 
demanda é maior. A defesa, nas _questões fiscais, abrange, 
prov~velmente, a maior parte do tempo dos procuradores. 

Finalmente, no que interessa, talvez de modo específico, 
a esta CPI. a Procuradoria se encarrega da cobrança da dívida 
ativa - aí o caso inverso - em que a União promove as 
suas ações contra o contribuinte que deixou de pagar por 
este ou aquele movimento. 

Esses três âmbitos de atuação da Procuradoria f~zem 
dela seguramente um órgão fundamental dentro do Ministério 
da Economia. Diria que. talvez, a primeira e a terceira tarefas 
~ejam as mais importantes. Não quero minimizar a tarefa 
da defesa da União, mas, sem dúvida alguma, a primeira 
tarefa. que é o controle prévio da legalidade. é, para mim, 
o mais importante de todos, porque. pelo controle prévio 
da legalidade, conseguimos inibir as ações contra a Fazenda. 
Se isso não é feito ou é mal feito,-- Crescem a:s--áções contra 
a Fazenda. Esse controle é uma tarefa fundamental da Procu
radoria~ A OUtra, evidentemente. é a-cobrança da díVida ativa. 

Para desempenhar essas três tarefas. sou obrigado a reco
nhecer que o aparelhamento da Procuradoria da Fazenda é 
bastante deficiente. Não SÓ bastante deficiei}te, -çomo se Velll 
tornando deficiente no_ decor!.er do tempo até mesmo pela 
díniiriuição do seu quadro, o que, sem dúvida, é algo bastante 
significativo. - ---

Apenas para exemplificar: em 1987. quando a Procura
dOria não tinha ainda atividade contenciosa - isso era feito 
pela Procuradoria da República- portanto, antes de ConS:ti· 
tuição- de 1988, 1988. havia 256 Procuradores; hojç. quando 
ela tem toda essa atividade, temos 182. Isso demonstra o 
tipo de dificuldade que temos no País para poder traballlar 
convenientemente. No Amazonas. por exemplo, temos um 
S:õ:"- O -Chefe. que é chefe de si mesmo. Pode-se imaginar a 
dificuldade de se fazer qualquer cobrança numa circunstância 
cómo essa~ e até fazer a defesa da União. sobretudo em Ma
naus, onde as empresas têm bons advogados que vêm ·de 
S;lo Paulo. do Rio etc. 

Não obstante, a Procuradoria. como um todo. tem-se 
esforçado para produzir algum desempenho e até melhorá-to 
-posso r~sponder apenas a partir de maio de 1991. Houve. 
realmente, um grande esforço por parte dos Procuradores 
e da própria Direçcio, com ·o apoio -do Ministro. ·no sentido 
de melhorar esse desempenho. e acho que, em hora incipiente. 
algum resultado foi cOnseguidO nesse sentido. 

Também a título de exemplo: em 1990. o total inscrito 
-da dívida ativa era de aproximadamente C.R$6 trilhões. Du
rante o·ano de 90, foram arrecadados 369 milhões; quer dizer. 
de 6 trilhões inscritos. tivemos 369 milbões arre.cadados. Nes..-.a 
época. tínhamos 316 Procuradores .. _ Em 1991. continuamos 
a ter um total aproximado_de _CR$ 6 trilhóes de dívida inst..Lita; 
foram arrecadados já 1-1- hilhões - tínhamos 197 ProL·ura
dores. 

Em dezemhro dt:'" l)l. iniciamos urna e:-o.péde de força-ta
re_( a._ na te_ntatíVà._d~ .renovar.a_J:'mQ!ru&(J.r.ia, :ataca.ndo .. dc: 
rÍJó-;f-:qTIESfão- -da afreCadação-,_"--~~4.&t janeiro de 1992 
3té maio. tivemos apmXiriladam"rite-101rilhôes e Cr$400 hi
lhdes inscritos-. e .íá foram arrecadado:-; 53 bilhü~..·:-; - com 
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182 Procuradores" Isso é apenas para mostrar que, embora 
o número de Proc_uradores_ venha diminuindo, está-se fazendo 
um grande esforço para se reverter a situação da arreCadação. 

Não é fácil a tarefa apenas pelo pequeno número de. 
procuradores- a: título comparativo, só a Procuradoria-Geral 
do Estado de São Paulo tem mais de mil, e temos 182 para 
o País inteiro; há uma série de outras difi_CUidades que agravam 
um pouco a situação. _ '_ :~ _ ~~ -----~~-------:~ ___ --___ -

Em primeiro luga-r temos o problema da falta de quadros. 
A Procuradoria não tem quadros próprios, istó~~e, -não tem 
funcionários PrópriOS, o'- que cria uma _certa-dificuldade. Os 
funcionários sempre vêm ·de outroS ófgãós~- princ~palmente 
dos órgãos da Receita. - _ __ ___ _ · 

Embora isso seja uma grande dífiColdade, a colaboração 
que recebemos daqueles que trabalham na Procuradoria tem 
sido excelente. _ 

Uma outra dificuldade fundamentãl, nessa situação, refe~ 
re-se à própria relação- com· o Poder Jud_iciárif?. Nã_o _e só 
a Procuradoria que não tem quadros, o Poder JudiciáriO ta"iri.
bém não tem quadros; e é muito freqüente, até na hora de 
tirar xero-x ·para medir processos etc, que O Podei JudiciáriO 
peça à Procuradoria que forneça os elementos para tir3.r xerox 
que eles teriam que nos fornecer. ---

Esse __ tipo de dificuldade que parece comezinho, acaba 
sendd, na escala, bastante grande. Existem outrasdific_uldades 
na relação, da ProCi.áãOOria e;pOriã-nto, da Receita, viã Procu
radoria, em processos Judiciais_com grandes-empre.o;as e COm 
grandes escritórias~de.advocacia. Por todo seu instrumental 
de trabalho, a Procuradoria fica em situaÇãO desvantajosa 
e, embora tenha 182 advogados pelo País inteiro, _ela_ tem 
instrumental inferior a que tem grandes escritórioS de advoca
cia, trabalha com mais dificuldade. Isso para !lãO contar outras 
dificuldades_de quem quer que advoga cqnhec.e dentro da 
administração da -Justiça -brasileira; às vezes, para fazer uma 
penhora, o oficial de justiça vai lá e, enfim, ele,_ às vezes, 
trabalha mais para ó penhorado do que pãl-a aquele que_está 
exigindo o penhor. Isso acontece~ ~esse ca_.so. o po<:Jer público 
não tem como fazer. Talyez outros_ escritçSri9s possam fazer 
outras __ coisas, não sei, mas o podei- Púhlico não pode fazer 
'o que os outros fazem; e disso- resultarit, às_yeze.s, grandes 
diferenças no equilíbrio de forças; isso provoca.··resültados 
negativos, sem dúvida nenhuma. E)f:eJt_lpgfíC9~ rnandã.-se fazer 
a penhora, o sujeito vai lá e penhora um livro, um caderno, 
uma caneta e pronto. Depois, na hora do leilão, não tem 
nada para arrecadar. 

Isso' acontece e não há com'o exercer esse controle_1 '!de
mais com tão, pouca gente. E esse tipo de denúncia é difícil 
de s~r feito. Esses os problemas que conhecemos, lamenta
velmente espalhados na cultura brasileira e que estão locali
zados tambem na admíni!,1ração judiciária,-Sem dúvida nenhu
ma. 

Essas dificuida~_e_s são acrescidas, talvézy_ p_o_T""~l_gumás ou
tras que dizem re5peito à própria situaÇão brasileira no mo
mento. Enfiin, há toda-üma herança<!~ pro·cessos·que ocupam 
a PrOcuradoria na defesa da União, muitas vezes-processos 
provocados por um deficiente controle prévio· da legalidade 
e o que acontece, afinal, é que temos ·poucos procuradores 
voltado5 para a arrecadação como gostaríamos. Gostaríainos 
de ter mais, mas somos obrigado a colocar ·uma boa parte 
na defesa, em detrimento da arrecadação. Isso infelizmente 
acontece. 

A carga de processos da Procurãdoria é bastante elevada; 
existem EStados em que, por procurãdor, essa· dargâ Chega 

a ser 9 a 10 mil proce_ssos._ Em outroS Esi-ados chega a ser 
até maior. Creio que qualquer um pode iffiaginar o que signi
fica um advogado ter 9 ou 10 processos para tocar sozinho 
e sem apoio, que, em relação à parte da informática:, existe; 
há todo um sistema realizado, ou melhor, o sis.tem3 já-pensado 
pelo Serpro está em fase de_ implantaçãO, m3s, por uma série 
de difiCuldades, inclusi"te orçamentárias, isso não termina nun
ca- Esse talvez seja um dos problemas maiores em termos 
da instrumentalidade da ação; enquanto os grandes escritórios 
têm, com grande facilidade, acesso à legislação, ãcesso à infor
mática, a processos etc, a Procuradoria não tem. O sistema 
já está pensando, mas falta implementá-lo, pois não temos 
o orçamento para fazer isso. Desde 1991, em maio,_ ouço 
falar dessa implementação; já- aCendi as- velas--dO boliÕ.ho e 
já a apagamos~ mas não entra a implementação final do siste
ma. As máquinas, às vezes, chegam, mas a .cois~ pão fu.ncjona. 
- É verdade que também não funciona do outro lado, e 
esse. era um dos problemas que tentamos vencer, que provoca 
dificuldade na arrecadação da Procuradoria; ou _seja: para 
um sistema funcionar, ele tem que ser alimentado e têm que 
alímentá-lo os próprios procuradores. Não temos_digitadores; 
não temos gente para fazer esse tipo de trabalho, que acaba, 
Qlesmo quando temos a informática, sendo deficiente por falta 
de funcionários. São dificuldades de um país como esse e 
estamos tentando vencê-Ias nessa contingência. 

A situação geral da arrecadação vem melhorando_ mas 
não é significativa, tendo em_ vista um parâmetro ideal, mas 
&·significativa no que estamos conseg~indo. A_ proposta que 
foi feita aos procura_dores, n_q final do ano passado, em termos 
de modificação do nosso tipo de atividade,_ o .empenho; o 
tipo de controle, apr~_s~ar _C?S processos, enfim realizar uma 

--ãçã_o mais dirigida, escolher, os maiores devedores para au
mentar a arrecadação, tudo isso foi feito no final do ano 
passado e o objetivo é que consigamos descumplicar a arreca
dação da Procuradoria em relação a 1991. Estamos fazendo 
um-esforço-e como eu tentei mostrar, dos 10 trilhões inscritos, 
até agora conseguimos 53 bilhõeS: contra 14 bilhões arreca
dados _para _seis _trilhõ~s_ inscritqs no ano~ passado. Enfim, o 
eSfo~ço-·esta sei:tao feito. " - - - - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Ronan Rito)- Em correção? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ -Não, esses 
n3.o são números corrigidos. Por isso eu dei sempre a relação 
14 bilhões para seis trilhões, 10 trilhões para 53 _bilhões nesse 
ano. Não tenho os elementos corrigidos_. . 

Para dar uma ld_éia, Senador, em Janeiro, em númerOs 
não corrigidos, a arrecadação foi de aproximadamente dois 
bilhões; em maio,· atingiu 29. Quer d(zer, mesmo contarÍdo 
a inflação., dá uin real de oito bilhões já em_ progressão~ E 
a idéia. é que isso continue até o_ ffm do ano c tenhamos 
uma melhora. 

___ No_ano.passado, conseguimos. nnalme_nte, um concurs9 
público e esperamos que o número de procuradores salte de 
182 para 600. Isso é uma esperança, porque nem sempre os 
concursos mostram uma aprovação total. Às vezes fazemos 
o concurso para 300 vagas e conseguimos preencher 150, em 
função da deficiência dos cursos superiores do Brasil, o que 
é outro problema .. 

_ De modo geral, a tarefa da Procuradoria, em tinhas bas
tante simples, está delineada, é_ esta; o tipo de trabalho que 
fazemos é este; o esforço· está_ sendo feit_o. em t~rmos de 
arrecadação, foi exemplificadO. TeQho a impressão que, de 
resto, as perguntas poderão esclarecer melhor. Prefiro um 
debate uma exposição nos ... 
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Muito obrigado. 
Te11ha a bondade de sentar-se. . _ __ _ .. 
Concedo a palavra ao Relator Fernando Henrique ·cardo-

so, para fazer as primeiiãs fudagaçõeS. --- ------ -

O SR. RELATOR (Fernando Henrique C~rdoso) -Sr. 
Presidente, Srs. Sf::Mdores, Dr. Tércio Sampaio Ferraz: 

Pririleiro, agradeço a sua presença' e a precisão das infor
mações que prestou. Enquanto eu o ouvi- e nãO é a primêira 
vez que tenho essa sensação - reforça-se em mim, creio 
que em todos nós, o sentimento de que uma das características 
do tipó de desenvolvimento- ou do não- desenv.olvi~ento do 
Brasil é precisamente a de que o E,stado se d.esorganizou 
profundamente e as empresas se organizaram. Esse é um dado 
importante. A soCiedade civil hoje é _mr;tis f9rte em· vários 
aspectos do_ que o Estado. Não é necessariamen~~ negativo, 
mas; neste particular, é muito grav·e._ E a oUtra observação 
geral, se me permite V. S\ é de que uma· das caracteristicas 
do subdesenvolvimento seja o das expectativas serem bãixas. 
Nós nos contentamos com pouco. O_u_v_indo Y.___. S•, expor os 
avanços havidos, são tão pequeninos, mas é o que é possível 
fazer, realmente são chocantes os dadof entre a dívida esc.rita 
e o que se consegue obter. E quando se obtém um pouco 
mais, fica-se feliz. Tem-seque ficar feliz porque, eih proporção 
aos meios dispOníveis para cornbrança, é isso mesmo. -

O subdesenvolvimento, tem poutras -dimensões, não se 
consegue ter expectativas ma:is--graiJ.díó-sas-:- Dito isso, como 
V. S• é posSuidor, eu sei~ de Uma imensa massá de informações 
e experiências, ãlém da sua inegável competência jurídica 
-- essa é cantada e louvada na univer~idade da qual somos 
os dois professores, não é-, êU faria àp"eria:s a1gUIIias petguõ-

: tas; perguntas que já_ fiz ao ólllrO -depoente, porque nós temos 
1 Que registrar nos nossos-ADais as vãrlas respóStaS pái'ã chegar

mos a uma avaliação objetiva da situação. 
A primeira pergunta que faço a V. S• é: qual a estimativa 

do grau de evasão _fiscal praticada no Brasil? V. S• tem alguma 
idéia sobre a porcentagem com relação ao arrecadado'? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ - Infelizniente, 
não tenho o número preciso. Dentro da Pro-Curàdoria, isso 
compete à Secretaria EspeCial; não é um número que tenha
mos ou possamos ter acesso. É a SEP que deve ter esses 
dados, eu não os tenho. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -,-Va
mos ver se eles têm. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Eu também 
não sei se alguém os tem.no País, mas, não tendo esses dados. 
em nível da Procuradoria, não me arrisco a fazer qualquer 
cálculo. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- V. 
.s~ tem alguma in~ormação sobre os processos fiscais que exis
tem atu_almente na ~_rocuradoDa da Fazenda, em fase de co
brança amigável? 

O SR. TÉRCIO SA,MPAJO FERRAZ- Nós temos, 
hoje, tentei colher alguns dados, mas não sei se colhi todos. 
Alguns dados eu tentei. _ _ _ __ 

Com~o eu disse, temos_ hoje, em cobrança aproXimada
mente dez trilhões e quatrocentos bilhões. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Mais ou menos os US$2 dois bilhões? 

O SR. TÉRCJO SAMPAIO FERRAZ~ É mais 9U 
menos_ isso. 
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Hoje, são Cr$10 trilhões. 

0 SR: PRESIDENTE (Ronan Tito)~ Sim, mas'esse 
valor. 

J ~~ O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ~-,- Maio. Está 
próXimo, então, dos US$2 bilhões. 

Este é um valor de maio. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-
1 Quatro bilhões, talvez, de maio. 

O SR. TÉRCJO SAMPAIO FERRAZ-...- Como? 
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Uns 

ÜS$4 bilhões. ~ 
Para um país onde US$5 bilhões não são nada ... 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- É i% do Pia. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- É alta, é alta. 
A sua pergunta foi sobre os ... 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -Os 
que -estão em cobrança amigável. 

O SR. TÉRCJO SAMPAIO !'ERRAZ- Os que estão 
em cobrança amigável? 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- É, 
os processos fiscais. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ -Olha, em co
brança amigável, não tenho o número total dos que est~o, 
em cobrança no momento; mas do total arrecadado até maw, 
desses trilliões, ~0% se refeiem à !X>brança amigáy~l: 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -Pois 
não, só dá uma idéia. · -

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ-Vou continuar, 
então. 

Cinqüenta e rioVe "pá.gam"erifoS farilbém são, é uni pouco 
diferente. 
. .. .'Temos 20% de wbrança amigável n~ forma de parcela

' mentes e 59% ·na forma de cobrança amigável, também, mas 
de pagamentos na Procuradoria, o que é um pouco diferente; 
não é? 

Quando se faz o parcelamento e se acerta, começa~se 
a pagar o parcelamento. 

· O outro dado se refere a pagamento -iritegral na ProcU
radoria. 

E pagamento na Justiça, 20%. Na Justiça estadual pratica
mente não teJJIOS pagamentos. 

Eu diria que a maior parte se consegue na cobrança amigá
vel, o que dá a arrecadação até maio. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- V . 
s• já nos deu as informações que eu queria sobre os processos 
fiscais inscritos na dívida ativa. --

0 SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- O número 
elJ não cheguei a falar, falei o valor. 

- O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) - E 
o número de Processos, qual é? 

··'-. O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ - O número 
de processos, em maio de 92 era de cento e sessenta e nove 
mil e cento e três. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -
~cento e sessenta e nove mil e cento e três? 
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,O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ.:..._ E ele vem 
aumentando. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- E 
agora? Isso correSponde à média dos últimos cinco 3nos? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ-Em maio deste, 
ano. 

Em 31 de .dezembro do ano pa&sado eram cento e qua
renta .e. três mil e quatrocentos e trinta. 

No ano anterior, eram cento e vinte e oito mil e nOve-· 
centos e vinte e nove., o que significa que·ete-veiÍl crescerldo. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Caidoso) ·-Ele 
vem crescendo. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ--Ele vem cres
ceQdo, o que mostra que 'há um progressivo aumento da ... 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Da 
ação... · 

O SR. TÉRCIO SAMP MO-FERRAZ- . :: dá 'invasão; 
não, é o cont;rário: d_a ação e. também ... 

(Fora do microfone. Inaudível.) 
Do total de contribuintes? 
Não tenho esse número, esse percentual. 

O SR.-PRESIDENTE (Ronan Tito) -É muito pouco 
repres~ntativo quando se fala em cento e noventa mil. Estamos, 
com um número de contribuintes inscritos, e que contrihuem 
verdadeiramente, em torno de quap.tos milhôes? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Três e meio 
milhões. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito).:..._ Três e meio mi-
lhões, menos de 5%. · 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- E 
V. S• tem dados sobre o tempo médio da tramitação, na Procu
radoria, desses processos? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Não. Não te
nho esse dado sobre tempo médio. 

O SR. RELATOR (Fernimdo Henrique Cardoso)-Mas 
Dão tem uma idéia?. Seria útil se V. S• pudesse nos fornecer 
posteriormente. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ - Es8es-dados 
eu posso, mas, infelizmente, s6 de ontem para hoje eu comecei 
a colher os dados para, e nem todos eu consegui os dados 
que eu tinha eu trouxe,' mas, provavelmente, há outros que 
nem me passaram pela cabeça trazer. 

O SR. RELATOR"{Fémandc:i Henrique cãrdoso)-Y 
8' tem alguma idéia, pela sua experiência, sobre· quais são 
os impostos que o contnOuinte mais sonega, no Brasil? Que 
tipo de imposto? · 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ --'- Talvez haja 
uma diferença, aqui, nos números... · 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Se 
é que é possível hierarquizar. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ~ Exalo. Talvez, 
pelo objeto do processo, sejã. possível tem1os uina idéia, embO
ra esses númeroS, às vezes, nãO mostrem- qualitativamente 
o que acontece de fato. 

Mas aproximadamente, desse total de cento e sessenta 
e nove mil e cento e três processos em cobrança, trinta e 

cinéQ inil.e óit~ntÓs e oitÉmta e·ci~OO ~eférem-se ao ím(,ostO 
de Renda da Pessoa Juddica. 

O SR. RELATOR (Fernando-Henrique Cardoso) -Ou
sc::ja, uns 20% 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- s;;n: Vint~ 
e seis mil e novecentos e sessenta e cinco referem-se ao IPI; 
dezesseis "mil e setecentos e quarenta e dois se referem ao 
Imposto de Renda da Pessoa Física. 

-Existem quatrocentos e cinqüenta e cinco do antigo lm· 
post_o de Renda, mas é um número irrelevante. 
- -- -Desses processos, há um grande número, mais de trinta 
mil, que não têm origem tributária. São outras origens, outros 
tiPos de processo que a Procuradoria também tem. 

Muitos se referem a problemas ligados à CLT, muitos 
a problemas de não pagamento de seguro. É um número 
bastante elevado. 

--- Esses dois, somados, dão quase setenta e cinco mil. 

- O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-
Quais dois? · 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ - Esses dois, 
o __ que nós chamamos de CLT e esses de diversas origens. 
Chegam a setenta e tantos _mil. 'A Procuradoria não cuida 
sõ da parte tributária. Para atender pergunta de V. Ex•, real
mente, os Maiores São: o ImPQsto de Renda da Pessoa Física, 
dezesseis mil; Jurídica, trinta e cinco mil; IPI, vinte e seis 
mil; Pis-Pasep, oito mil e novecentos e dois. 

Ó SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Ba· 
sicilmeD.te, a Pessoa Juddica e IPI. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- São os dois 
maiores. 

ó SR. RELATOR (Fernando Herlrique Cardoso) -São 
sonegação de empresa, mais do que da pessoa? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ -São. A grande 
maioria está aí. - · · - , · 

De _outro lado, do lado qualitativo, não em tennos de 
número, eu tenho a idéia, particularmente, de que, embora 
seja elevado o número referente a Imposto de Renda da Pes
soa Jurídica, as empresas - vamos falar das empresas -
têm mais facilidade de trabalhar e fazer planejamcnto fiscal 
em relação ao Imposto de Renda. 

Em relação a outros impostos, como o IPI, e nm. estados 
-ICMS -,o planejamento funciona menos; então~ a tendên
cia à so~egaçãó é maior ali. A: esconder, tudo_ que e11volve 

. ·a venda, provavehpente é aí qUe a CoiSá -pega, iriaiS dõ- que 
~o Imposto de Renda, embo~a os nún;leros ..• _ 

O SR. RELATOR ·(Fernando Hentique Cardoso)- Já 
que V_ S• está entrando nesta matéria-, qUe é importante, 
gostaria de saber quais são ~ câl.isas da evasão fiscaL O 'que 
facilita mais a evasão? É a legislação? São as alíquotas eleva
das? As anistias constantes? E a dificuldade do planejamento? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Permite-me um. aparte rápi· 
do? Nessa questão da quantidade ... 

O.SR. PRESIDENTE (Ronan TitO)- Está cóm a pala· 
vra <>;Senador José EdUardo. - · · · ·· 

o SR. JOSÉ EDUARDO__:_;Sópanlaquestão-da fistà, 
para que ela não fique incompleta, há médicos e dentistas. 
Sab~mos que há un;t percentual grande de sone:gação, ·que 
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dificilmente caracteriza a sonegação para chegar ao ponto 
de se estabelecer um processo. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO l'ERRAZ - Ah, sim~ Eu 
estou falando só dos dados que possuimos.-

0 SR JOSÉ EDUARDO - O ~que tem dados, mais 
o qúe não tem, possibilitaria triplicar o númerO de prcrcessos, 
não é? 

OSR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- E vetda:de. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~ Mas 
qual é a sua avalia_Ç,ão? · 

OSR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAz~ Não me parece 
. m_u~to fác~l !1m~ a~alia~ão' ~~~c~sa. _ , .', _-,: ,- _ ;,:··_ 1 •• -

Em pnmeiro_lugar~ ~is'~'- _eu ach_o, ~!11- pr~blem·a_ ~e 
o~d~m 9ultural, · serri dúvíP~ _ne,nh,u~a. Tenho· fi_ ~~P:;ressão 
de que _a·_expressão-inglysa 1 que_o americano_uSa...:.:.. I_ am 
a taxpayer -, no Hrasil é intraduzível. · ' · · . '_ · · _ · 

Claro 1 pode-se traduzir; mas, de fato, Ó Sujéiió_b,rarÍdif: 
"Eu sou um pagador de inipostos''. 

Esse problema cultural é uma dificuldad.e. 
O Senador Fernando Henrique Cardoso sabe falar melhor 

que eu sobre esse problema. O segundo, justamente a relação, 
vem em conseqüência disso -.contribuinte/poder público ou 
Estado, ~-

. Iníeli~ente, continuaffios olhando o_ ]3siad0'c0ni~O_ se 
fosse por direito cijvinO, ele é,outfO_,:,n::tc\~- iem _a __ vçr .~Qm 
a população. É ele que faz as coisas, depois não faz e ·pedimos 
para fazer; então, pagar para ele é sempre alguma coisa que 
se paga quase a uma pessoa física, a alguém identificáveL 
Isso, evidentemente, cria dificuldades de ordem cultural. Não 
temos uma educação para o pagamento de imposto. Além 

:do m_ais, na própria ·estrutura, os nossos impostos não -têm 
quase visibilidade, principalmente os indiretos. . __ ..... -._ 

O sujeito que paga o ICM ou o !PI nãosai:J~ quanto 
estã ·pag:at'ldó, ileril pára, óride vai- oU; Cómo éle é- gerido. 
Ele não tem nenhuma inforffiação, o que; evideritemeilte, 
dificulta, cria culturalmente essa inibição,_ _ __ __ __ _ 

O sujeito nãO_ quer pagai. Se pUder, ele Dão paga; ele 
prefere assim; se lhe for oferecido com nota ou sem, ele prefe're 
sem nota com a ma_ior trimqüilidade, porque sabe que fica 
mais barato, mas não sabe bem por quê. -

Não é visível e o sujeitO, pi"OVa\ielmente, tira mais -do 
que o iniposto~ sem· a nota, ou ·não tira: ó coi"re·spon.dente 
que oferece .. Enfim, esse- é Um dos problemas sérios·: esSa 
falta de visibilidade. ~ 

Além do mais, diria que rião há visibilidade para o grande 
público da relação gãstOs/arrecãdaÇão. Ele vê com dificuldade 
onde vai parar. o iriiposto que ele paga. Essa transparência 
não existe no País. O controle é_Jnyito diffdl para o povO. 
Isso provoca certa inibição_ no pagamento. 

No momento, com_o_regime inflacionário, há um grande 
processo de degradação. A relação custolQ~_nefício, lasti!llavel~ 
mente, propicia e faz- co_m ·que o contr.ibuiilte não pagUe, 
porque é-maiS vaiifa]osó.- ---- - -

Já do ponto de vista processual, com a demora dos pro
cessos- não tenho a média de tempo, mas eles sãO bastante 
demorados- é muito mais'Vant,agem· não pagar e, lá na 
frente, tentar um parcelamento, eventualmente. Com isso, 
ele vai ganhar pelo menos um ano a .um ano e meio, sabendo 
que é devedor e tem que pagar. 

Então, em relação à inflação, os dados são horríveis de 
se ver, mas chegaram às minhas mãos estudos feitos por escri
tórios de advocacia, ·mostrando essa relação e como fazer. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Va
le a pena não pagar. 

.O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Vale a pena 
Dão pagar. 

. Isso talvez Sej á conseq üênciá· deSsa falta de cultura, tendo 
eln 'Vista o contríbtiinte. Vale dizer, não está acoStuniado a 
pagar imposto. Existe gente especializada em mostrar para 
a empresa como se faz e como é inelhor não pagar. Isso 
ouvi até de empresas estatais, que me disseram; "Tenho que 
fazer iSso, porque o meu c-oncorrente faz também e, se eu 
não fizer, morro" 

' O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- V. 
s~ mencionou fatores basicamente culturais. Sempre fui fasci
na~o por esse_ te~na. Porque V .. S' conhece tão bept quanto 
e}l Max Weber", r;ão é? 

O SR. ~RCIO SAMI;'A.!O FERRAZ- Conheço. 
O SR RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -São 

9~ é.tica prótestari~e._ E Tocquevitle também. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Também. 
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Não 

quero fazer aqui especulações dessa natureza. Mas o fato 
de termos um país de religião católica ajuda muito a não 
ser necessária uma relação direta com Deus ou ter-se o senti- · 
mento da responsabilidade moral, que pode ser, enfim, atri~ 
buída à Igreja; confessa o crime e está perdoado. 

O SR. TÉRCIO SAM}:' AIO FERRAZ-:- Ex_alo. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-Não 
qu~ro ir mais Longe na especulação, mas algo tem a ver com 
a nossa formação cultural mais profunda, só que essa não 
é mutável, são dados da situação. 

~ntão, por isso que estamos querendo saber de que ma
neira, do ponto de vista não da análise cultural mas da análise _ 
legislativ~, o qUe seria possível fazer. Há tnuita iilsistência 
sobre a irracionalidade das alíquotas também, a carga exces
siva. Queria ouvi( sua opinião sobre isso. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Mencionei es
ses dados de ordem cultural, que têm um reflexo na prÓpria 
legislação. Comó as_sistimos, nos últiffiós anos, a uma espécie 
de deterioração do Sistema Tributário Brasileiro, ele foi reins
talado a partir de_l966, mas com _uma racionalidade bastante 
acentuada. Aos_ poucos, com todas as_dificuldades económicas 
pelas quais o País Vem passando, o sistema foi sendo deterio
rado. Hoje, há uma verdadeira multidão de normas no setor, 
o que torna extremamente difícil o pagamento de um lado, 
e o controle do outro. E o encontro dessas duas dificuldades 
ProdUz, sein dóvidã nenhuma, um efeitO de evasão fiScal mo-

. nuritental. Ou seJa, é muít~ 9:ifíCil :- e agqra me permito 
falar, em parte~ como advogado de empresa que tãnlbém 
era até vir para ã. Procuradoria - para o empresário i e para 
o seu advogado fazer o planejamento fiscal nesSe emaranhado 
de normas que existem. · 

O Imposto de Renda, por exemplo, está a merecer urgen
temente uma consolidação. Não sabemos mais que normas 
estão ou não vigentes em muitos casos. 

Ora,o essa dificuldade, que existe do lado do planejamento 
fiscal. da empresa, existe também do lado da Receita. O auditor 
fiscal também tem dúvidas e fica em dúvidas. O encontrO 
dessas dúvidas provoca, às veZes, des.encontros de toda nature
za, inclusive, de corrupção; cria condições para O!. doi~ la4,Ç>s. 
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Portanto, diria que a complexidade da nossa legislação 
é algo que tem que ser combatido imediatamente. E a comple
xidade da legislação em seqUência," nos dicretOs re-gulamen
tadores, nas portarias etc. Tudo isso merece urgentemente 
uma mudança. 

De outro lado, tenho a impressão de que essa simplifi
cação tem que ser acompanhada com uma diminuição das 
exações fiscais. Nós as temos demasiadas. Paga-se imposto 
por qualquer coisa e isso torna difícil um controle e complicado 
o pagamento principalmente com uma cultura não acos._tumada 
a pagar. O sujeito podendo escapar e vendo que a todo o 
momento tem que pagar essa ou aquela taxa, aquele imposto, 
aquela contribuição, tenta escapar. o·-ní.ímero ·excesSivo de 
exações -acaba contribuindo para o não-pagamento e para a 
evasão fiscal. Não tenho a menor dúvída quanto_~ isso. 

A terceira questão, voltando a urna das causas, é a falta 
de visibilidade, porque são extremamente complexas, porque 
são demasiadas e muitas as exaçóes, elas não têm visibilidade. 
Não conseguimOs sab~r_ o que estamos pagando. Isto também 
tem que ser corrigido. Do ponto de vista prático, -de coisa 
que dá para mudar, tínhamos que começar por aí. 

o SR .. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-,
Com relação à questão das anistias- fiscais, qUantas houve 
nos últimos vinte anos e que efeitos tiveram? - -

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a pala
vra aO nobre Senador José Eduardo Vieira. 

O SR..IOSÉ EDUARDO VIEIRA - A questão que 
está encerrando a discussão, a da sonegação, não coacordo 
que seja uma questão Cultural. O braSileiro é um excelente 
pagador das suas-contas, das suas obrigaçc_>es. D~u ·come: teste
munho a questão das prestações do crédito ao consumidor. 

O SR. MEIRA FILHO - Desculpe-me. Senador José 
Eduardo Vieira, mas especialmente ã. dã.sse humilde. 

O SR. JOSÉ EDUARDO VltlRA ....:.Nãó, Ex' Acho 
que posso generalizar no __ ~_~ntido de que ~Y PC?VO _ brasileiro 
é sério e cumpridor dãS suas obrigações. O uso do crédito 
comprova minha assertiva. Desde os grandes empresários até 
o mais humilde trabalhador. 

O SR. MEfRA FILHO~ Concordo corií V. Ex• 

O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Mas não podemos 
generalizar no sentido de que o empresário é sonegador, por
que não o é. 

O SR. MEIRA FILHO ....:.·Não; não estou dizendo. 

O SR: JOSÉ EDUARDO VIEIRA - Assim como o 
trabalhador também nem·sempre é tão trabalhador c cumpri
dor das suas obrigações como deveria ser. _. , __ 

Quero citar o fato, que é-o fúndãinentõ da mi"nha interVen
ção, no sentido de que a inflação gerou distorções enorn::tes_ 
no SiStema Tributário Brasileiro e é uttr-dado que não tem 
sido levado em conta. A política monetáríã, -p-ór exemplo, 
levou juros nesses_ últimos dez anos, muitas vezes, _a índices 
de 40, 50 c até 60% ao ano. --·· · - - ·· · 

Então, o empresário sobi-Ctax3dõ por alíquotas elevadaS, 
sofrendo intervenções na sua ati~ida_9_e pelos pacotes econó
micos, muitas vezes, sehdo surpreendido em situações adver
sas, deixando de recolher seus impostos, deveria pagar uma 
multa de dez, quinze, no máximo, 20% Que é o qUe- a legislação 
prevê. Aplicando no mercado financeiro, ele_va!__ganhar 50 
a 60% ao ano; é uma tentação muito gran9e para-Ciuem está-
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em dificuldades, para quem teve queda em suas vendas, para 
quem tem obrigações a cumprir e não vê perspectivas de reali
zai" re~da necessária ria sUa atividade produtiva. Este é um 
fato que considero da maior relevância. 

Cito como _exemplo a Lei no 8.200, aprovada no final 
do ano passado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federál, que criou distorções enormes, no advento da saí4a 
da Ministra Zélia Cardoso de Mello e a entrada do Ministro 
Marcílio Marques Moreira. Depois da sua regulamentação 
pelo MinistériO da Fazenda, sei de casos de empresas que 
foram reguladas de maneira a pagar alguns bilhões de impos
tos; e, reguladas de outra maneira, ·receberiam devolução de 
alguns bilhões de impostos. Isto é conSeqÜência do alto índice 
inflacionáriO e de mudanças constantes na regulamentação 
do Imposto de Renda. 

Então, o componente ínli.3Ção, que é o ponto da minha 
intervenção, levou a Receita Federal a propor legislações que, 
por sua vez, criaram outras distorções à medida que essa 
inflação sobe ou desce. Esse é um ponto-que queria registrar 
como necessário ser levado em conta. 

()SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, peço-,;- palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Rorian Tito) -'- Concedo a pala
vra ao nobre Senador. 

O SR. MEIRA FILHO - Falei da nossa gente simples 
do interior, porque sou homem nascido e criado no interior 
e muito interior, na Paraíba. 

TiVe uma formação de consciência de dever que é a obri
gação que temos de pagar o que devemos. Quando qujs dizer 
a· v. Exa, principalmente humilde, não quis ating1r a classe 
empresarial. 

' O SR. RELATOR (Fernando Henrique Card~so) -
Nem os que não nasceram no interior. (Risos.) 

- . Ó SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - C(}m a palavra 
o D~ .. T~rcio Sampaio Ferraz. _ 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Creio que hou
ve- um mal-entendido. Eu nãO diSse que o Qrasileiro é um 
mau pagador, não fiz essa afirmação. Eu disse,que a nossa 
cultura não encara o imposto do mesmo modo que a cultura 
americana o encara. Do mesmo modo que não encarsmos 
os deveres· para com a comunidade; do mesmo modo que 
não encaramos os deveres com a própriá família. ü privado 
tem uma preponderância para nós sobre o público. Esse é 
o dado cultural. Por isso falei que I am a taxpayer não tem 
uma tradução direta em português. Mas que as pessoas pagam 
ou acabam pagando, não há dúvida. Essa diferença entre 
o público e o privado é notório justamente" com ielação a 
crédito bancários, onde, de um lado, é visível que o sujeito 
recebe e por isso ele paga; e de outro lado, os bancos, muito 
fiais aParelhados a cObrar do que, infelizmente, o Governo 
para cobrar o que é seu. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Concordo que' há um com
ponente que tem um peso, mas não é tão grande quanto 
se Ífl!~gína. É um pesO relativamente pequeno, na minha visão 
e na minha experiência de vida, não só com crédito bancário 
mas nas relações da empresas com o Fisco de maneira geral. 
Esta experiência de ser banqueiro é um componente que leva
mos em conta, porque o sonegador não merece crédito; não 
podemO$ lhe dar crédito, porque, se ele sonega e depois é 
pego, .multado e acionado-, ele irá à falência até, levará o 
seu negócio ao insuçes:so, e não paga:rá seus credores. Esse 
é um componente com o qual ternos uma experiênCia graiide. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra 
o Senador Fernando Her_ique Cardoso. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Eu 
queria ouvir a posiÇão do Depoente sobre a questão da anistia 
fiscal. Quailtas houve nos últim_os 20 anos e b~ efeito- disso. 

O SR. TÉRCIO SAMPMO FERRAZ- Esse_dado, 
infelizinente, foi um dos que eu tentei colher na última hora, 
mas não trouxe os quantuns. Quanto aos efGitQs,."çle_modo 
geral, tenho uma e~periência partícular a relatar_:, :,t anistia 
tem um efeito deletério, sem dúvida alguma, até sObre o pró
prio empresariado~ Na época em que eu era o chefe jurídico 
da FIESP, assisti pelo menos a_cluas. __ ou tr~_s, 'entre- 80 e "85., 
Nas diversas vezes que isso ocorreu,_ percebia-se a re_volta 
dos que pagavam. E daí para diante há uma certa t~ndência 
a levar aquilo na brincadeira c dize.r que o País não é sério 
ou cojsas- desse tipo. Portanto, a anistia, pUra· e simplesmente 
sem nenhuma motivação, teni efeito deletério. O que também 
não quer dizer que não deva haver nenhuma anistia.~ Há_ mo~ 
mentos em que ela até pode ser, realmente útil. Imaginem 
casos de mudança_ de estrutura tributária, tributos que desapa
recem completamente. Pode-se fazer o cálculo e verificar que 
não vale a pena mais cobrar aquilo lá, porque custa nlais 
cobrar do que receber. Nesses casos muito.~specíficos. talvez 
valesse _a pena a anistia. De qualquer maneira, a Constituição 
disciplinou ou deu condições para uma disciplina melhor para 
esses assuntos na hora que exigia lei específica;porque antiga
mente era muito pior; baixava-se pura e simplesmente porta
rias, no Ministério da Fazenda; antes havia essa possibilidade. 
Agora, isso acabou. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- V. 
s~ nos deu várias info_rmações, quanto à estrutura da_Procurf\
doria-Geral da Fazenda, quanto ao númer_o de procuradores; 
mas gostaria de saber, especificamente, quantos procuradores 
estão envolvidos. diretarnentc na cobrança de créditos tributá-
rios. ________ _ 

O SR. TÉRCJO SAMPAIO FERRAZ- D.eixc-mc ver 
se tenho esse dado aqui. Mas não é a maioria, isso eu posso 
dizer a V. Ex~ Aproxíinadamente, na cobrança tributária chfõ!
ga, a 25%, náO imiiSdo qUe isso. A grande maioria fiCa o_Cl.1J)a·~ 
da com a defesa da União,- por issO c o disse qüe o -coiltrole 
da legalidade é fundamentaL Aliás, quando eu vim para o 
Ministério, coloquei isso cmrio prioridade máxiina. AriteS rnes
mo da cobrança, o controle da legalidade, porque, quando 
controlamo-s a legalidade, diminuem-se as ações contra o Go~ 
vemo, criando mais condições para trabalharmos. Isso é fun~ 
damental. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -.,. 
25%- de nada é quase nada. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Realm.<!.nte 
é muito pouco. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Eu 
gostaria de dar continuidade _ _a algumas questões que anterior
mente foram trazidas a nós. Alguns depoentes que aqui vieram 
manifestaram restrições aO desempenho do Serpro no atendi
mento das demandas da _Reccíra. Eu gostaria dC- saõ_er se 
V. 5'' também tem alguma observação nessa direção e_ Se isso 
teria algum efeito sobre a sonegação. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Em relação 
ao Serpro, como eu disse, __ bá_cc_rto des_e_ncontro e~ q.lguns 
pontos. Curiosame_nte, dos sistemas proposws pelo Serpro 

ultimamente, o mais moderno, e que aliás_,_ costuma_mostra_r 
co__r;n9 o_ mais de~_envolvido, é ,aoquele que ele realizou para 
a Procuradoria. Desse lado eu não posso me queixar; o grande 
problema é que isso não consegue ser implementado. Quando 
e_u cheguei, o sistema estava pronto, mas não havia compu
tadores correspondentes. E ficamos, até o final do ano passa
do, talvez. para conseguir uma parte dos computadores; e 
depois, quando os conseguimos não_tínhamos digitadores, não 
tínhamos pessoal. Parte dessa gente tem que vir do Serpro 
ou t_em que ser treinada por eles. Essa parte de treinamentos 
é realmente, bastante falha. Não posso dizer que o atendi
mento d_o S.erpro, em sã consciência, ele é bom. Em relação 
à ~r0curadori3, há deficiências. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- In
clusive co_m relação}i, forroa, _o tipo de contrato feito, o sistema 
de pagamento via Orçamento? 

O SR. TÉRSIO SAMPAIO FERRAZ- O sistema de 
pagan:tento via orçamento evidentemente dificUlta o poder 
de pressão. Tenho meditado sobre esse assunto mas, por outro 
lado, não se pode esquecer que há todo um problema de 
sigilo e colocar isso e licitação pública com outras empresas. 
É um fito raZoavelmente perigoso. 

O SR, RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- E .. 
a outi-a alternativa dã. criação de um serviço na pr-ópria Re~ 
ceita? 

O SR. TÉRSJO SAMPAIO FERRAZ- Eu tenho a 
impressão _de que vamos- não sei se essa é uma saída plena
mente satisfatória; é verdade que o Serpro atende outras áreas 
___;_, enfim vamos ficar com um Serpro menor, mas ainda com 
um Serpro. Porque não há outro jeito de ser atendido por 
orçamento. A dificuldade sempre vai existir. O que se tem 
que fazer é aperfeiçoar a máquina, fazer ·oom que realmente 
trabalhe, pagar melhor os digitadores, enfim, é um problema 
de concorrência de fllnc_ionários com a iniciativa privada e 
não propriamente de empresa Por causa do sigilo. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Na 
sua área de atuação, embora V. s~ rios tenha explicado no 
início da sua exposição, qu-ais são os esforços efetívos para 
a cobrança da dívida ativa da União, que é avaliado entre 
US$ 3 a 4 bilhões? 

O SR. TÉRSIO SAMPAIO FERRAZ -'-Tentei mostrar 
isso. -No final do ano passado. tentamos uma espécie de projeto 
de cobrança dessa dívida ativa. Enfim, o objetivú específico 
era esse. Foram implementadas algumas ações no sentido de 
aumentar o sistema automático, mais eficiente, por íSsó nles
mo. na libt:ração dos processos para controle eletrônico dos 
prazos legais implantados. Estamos tentando fazer isso com 
a ajuda do Serpro, com todas as difículdades .que isso traz. 
Pr.Qcuntrno_s faze\ também uma espécie de esquema op~raw 
cionai para controle específico dos grandes débitos, isso tendo 
em vista a arrecadação, embora tenha. culturalmente, o efeito 
que considero pernicioSo, ·porque o pequeno pagador vê que 
ele nunca é cohrado. não paga mesmo. Tendo ~m vista a 
arrecadação, pelo fato de termos sempre pouca gente. aca~ 
ba-se fazendo a selcção dos cem grandes devedores que co~ 
brem, às vezes, 70' a '80% da dívida. Nesses casos é melhor 
ficar com eles, pelo menos para arrecadar. embora tenha ~sse 
eft::fto qut:- rtãiYme agrade, mas mi.o se tem saída. Em todo 
o caso. esse aumento pequenino foi por causa de ações desse 
tip_o. Estamos tentando_ um esquema de controle mais eficiente 
dos feitos garantidos por depósitos, tornando o preenchimento 
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dos DARF correto; ·isso causa imensa dificuldade. As vezes 
o controle dos depósitos feitos na Caixa: por deficiência do 
preenchimento de DARF, acaba criando dificuldade para sa~ 
ber-se que depósito é fcfto p-ãrá-o_ Fisco. ·Estaãios tentando 
corrigir iSs_O_ na medida do -PoSsível, Para vencer essas dificul
dades. E, acima de tudo, postulamos, em cada Estado, um<l: 
conversa direta com os ·presidentes dos Tribunais Regionais 
no sentido de facilitai' nossa aç·ãO. Alguns Estados, comq_· Q 
de São Paulo -,criou quatro Varas, __ que, lastimavelmente, 
não têm fUnciOnado -a co-nt-ento por falta de juízes e funcio
nários. Às vezes. nas Varas, não existe unüúii-áquiQa de escre
ver e íSSo se torna extremamente complicado para nós. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Caic!O-so) ~Isso 
em São Paulo? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Em São Paulo. 
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)

Pensei que houvesse <!-lguns paraísos fiscaíS _dentro do Br~.,sil. 
Estou vendo que não. O Brasi~ não é: então,_ urri paraíso 
fiscal. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ~ U~uguai? ... 
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- O 

Uruguai é fichinha. O Uruguai, pelo menos, é declar:ado. 
Ele é paraíso fiscal, offshore. Aciui não. Aqui, tenioS a-hipoR 
crisia de não_sermos~ ... - . .., __ . . 

Queria mudar de assunto e lamen-to que o Senador_José 
Eduardo não esteja presente, porque é um assunto mais delica--: 
do, diz respeito também ao interesse-legítimo dos banqueiros 
e de outras associações empresariais desse tipo. É a questão 
do sigilo bancário. 

V. s~ sabe, melhor que todos nós, dos efeito-S do art. 
5°, inciso XII da Constituição, que mencion-a apalavra "da
dos". 

Eu gostaria de saber como V. s~ encara essa questão. 
As empresas responsáveis por cartão de ciédito negam-se, 
amparadas por esse dispositivo legal, a ço_ntribuir com ipfor
mações para a União. Gostaria de saber quais são os limites 
da interpretação disso. Numa interpretação literal do texto, 
daqui a pouco, as pessoas não informarão sequer a renda. 
O dado é sigiloso. "Por que vou abrir? Só s·e eu tiver cometido 
algum delito é que o Est~do tem o direito .do? _vir at'é mim".· 

Como V. S• analisa isso? Como será pqsSível à Açlminis
traçáo Tributária identificãi ó-património, o rendimento e 
as atividadcs econômicas do Contribuinte? Reza a Constituição 
que isso é uma obrigação. -

Por fim, e o que nos interessa como democratas que 
somos, como se garante o_ direito in_dividu~l? COmo se ·eqUi-
libra esse sistema? · 

O SR. TÉRCIO SAMPA!O FERRAZ- E.m .relação 
a esse ponto- a questão da inviolabilidade do sigilo de dados 
-são duas as principais inovações da Constitulçãci de--$8 
em relação às constituições anteriores. - · ------- · 

Em primeiro lugar, porque se caracterizou, como um 
dos direitos fundamentai~. a privaCidade, que já _estava Íf!lplid
tamente na Constituição; mas ago_ra ficou benl clãicr- o direito 
à privacidade: o que se fala, intimidade, vida privada •. hOnra 
e imagem das pessoas. 

Mas, já estava antes, de certa maneir~_. quando sempre 
foi colocado, nas nossas constituições, a lríviolabilidade da 
casa etc. Isso_ já constava dela. 

Novo é a inviolabilidade, talvez, de alguns dados, porque 
a inviolabilidade do sigilo da correspondência, por exemolo. 

também já contava. À questao aa pnvacidade, na hora em 
que ela apareceu na Constituição ... Esta nova palavra, "da
dos", de fato tem criado alguma dificuldade. 

_ EJÇiste pouca bibliografia sobre esse assun~o no Brasil. 
Foi pouco estudado, e os comentaristas fazem comentários, 
.às_ve_zes, _de página e _meia. De 111odo _que"_ain~a _é: a~~.un~o 
pouco_explofado. Está" fãltando também jurisprudência sob~e 
isso. O que vou falar é opinião pessoal e não fundada em 
decisões judiciais. . · . 

O primeiro aspecto que deveríamos observar a esse res
peito é que a inviolabilidade do sigilo de correspondência, 
de dados etc., que está no ínciso XII, tem que ser inter(?retada 
oorrelatamente mas, a-o mesrilo tempo, separad.amente da 
questão da privacidade. Não- é a mesma coisa. 

QUando se gai-ante a intimid~de, quãndo se garante a 
vi<J.a. privada, estamos garantindo algo_ que é diferente da ga
railtia do sigilo da correspondénciã. No inciso que'S"e refere 
a':uSigilo de correspondência, CoríluniC:ação telegráficã, d~_ da
d.os-.. e das coirlu.niCaçóes telefónic-aS, o- que se protege é o 
momento da comunicação~ não necessariamente- o dado que 
consta da comunicação._ Para isso_ tem-se que_ ver a _qu~stão 
dã'·privacidade. Isso é muito importante. Se a~guém _cOlo~r 
um artigo de jornal que s3iu ontem, pUblicado no País e lido 
por milhares de pessoas,_ dentro de uma carta e mandar para 
um àmigo; se, ~P traje~o çla ComuJ!i~Ção·, a· corr{!spóridência 
fOr violada, foi viol~do esse inciso, ainda q_ue o dohteúdo 
se"jã"'-pU6lico. Todo mundO. Sab"ia d3q.Üliô qu~e SalU---;ó~ jOrrial, 
mas são coiSas distintas. A proteção nesse inciso, onde aparece 
essa palavra "dados", que tem causado polémica. é da comu-
nicação. -- -

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso}- V. 
S' sabe como essa palavra apareceu no t~xto constitucional? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIOFERRAZ-'Não. 
- ' - ·-

0 SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- É 
interessante. Foi uma emenda da redação, invertendo a reda
ção. Era muito nítido que eram "dados na comunicação". 

O SR.TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Estou achando 
que é. 

O SR. RELATOR (Fernando Benrique·cardoso) ~Es
- _to ti reforçando a tese de V. S• Houve uma emenda de redação 

de um Deputado, e pareceu àqueles que julgaram no momento 
que era uma emenda que não mudava o _sentido; e: mufiou .. 

~. Q SR. PRESIDENTE (Ronàn Tito)~ Senador Fer;,an
do Henrique, também não existia; naquele momento, uma 
questão de dados a que nos referíamos, a dados pessoais, 
dados do SNI... 

O SR. RELATOR (Fernando Henriqu~ Cardoso).:_ Mas 
e_stão em outro inciso. Esses estão no inciso relativo à priva
cidade. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Quando eu votei, 
eu, pensava que estava protegendo os dados individuais, olhan
do um pouco para o que se havia passado no Brasil nos últimos 
anos. 

O SR. RELATOR (Feniando Henrique Cardoso)- Mas 
o artigo que protege a individualidad~. o artigo que protege 
a imagem, nós o discutimos nessa perspectiva. Esse não. Era 
uma p-arte relativa a cornuni6iÇO"eS. Não estou nem dizendo 
que õ- aUtor da emenda de redação tivesse feito de má-fé, 
não estou dizendo isso; estou dizendo simplesmente que, se 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o II) Sábado 14 8963 

a redação tivesse sido .outra, ficaria muito claro que erain 
H dados na comunicação", porque esse artigo não foi feito 
para proteger a intimidade, foi feito p_ara dar inviolabilidade 
à comunicação. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ:._ É exatamente 
assim que eu penso. Isso, para mim, tem uina seqüência impor-
tante. _ 

Tenho visto interpretaçóé.s com as--quais náo-coilcordo, 
por exemplo, do Prof. Celso Bastos e do Prof. Ives Gandra, 
no livro deles, a respeito desse inciso. Eu já disse isso a eles 
mesmo~ Quando se diz que é inViolável o sigilo da correspon
dência, e vem aquela ressalva no último caso, que é a da 
comunicação telefónica, por ordem judícütl, na hipótese, na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigaÇão criminal 
e instrução processual penal, eles dizem que? contra~o senso, 
é absolutamente inviolável a comunicação. no que- se refere 
ao sigilo da correspondência, da telegrafia e desses dados .. 
Creio que nâo existe- n·enhum direito absoluto. Todos eles 
têm certa relatividade. 

Não me parece que foi isso o- que se d~sejo_u, mas inter~ 
preto a questão da seguinte maneira: por--que -se faZ uma 
ressalva à telefonia? Vamos deixar de lado o problema locali~ 
zado na época. De fato tinha aparecido o problema nos jor;. 
nais, mas vamos deixar o acontecimento naquele momento. -
O momento da comunicação telefónica é fluido. A_ comuni
~ção telef~nica. é algg _que acontece e que se perde, a_ não 
ser que se grave. Não existe documento do que se falou a 
não ser que seja gravado. 

Exemplifico: se eu entrar sub~reptici3mente -IiO momento 
da comunicação e gravá-la, grampeando o telefone, estarei 
ferindo esse direito. Por isso entendo que o constituinte esteve 
certo em dizer que para fazer issO, só coril a autori:Zã.Ção judi
cial; e nesses casos específicos. Nos outros, a inviolabilidade 
do sigilo da correspondência, da telegrafia, não preciso fazer 
essa ressalva, porque, para obter o dado de uma carta, de 
um telegrama, desde que se conserve aquilo, posso exigi-los 
depois num processo. A proteção específica-para o telefone 
se dá porque, das quatro formas de comunicação, é a única 
que não deixa vestígiOs; é a única. Para poder entrar a~, de 
fato, eu precisaria de uma autorização. Como as outras deiXam 
vestígios, alguém pode rasgar a carta, mas há testemunhas, 
alguém viu; então, realmente, pode-se deixá-las de lado. Mas 
isso não significa que dados fiquem absolutamente fora de 
qualquer investigação. Não é isso que se diz aqui. O que 
se protege é apenas o momento da comunicação. Agora, o 
acesso aos dados comunicados, se existe a carta e se ela foi 
arquivada, se os dados eletrónicos constam de um arquivo 
de um banco, se há a possibilidade, se eles existem, o acesso 
está gªrantido, Não é isso que se está proibindo, O inçiso; 
realmente, não proíbe esse acesso. Temos que ter muito Cuida
do em relação a dados que sé referem à privacidade, meneio-. 
nada em outro inciso da Constituição. -

E aqui também eu me permitiria dizer que a questão 
do direito à privacidade, a meu ver, envolve três atributos 
fundamentais. Isso é uma explicação teórica, mas talvez nos 
facilite entender o problema. 

São três os atributos fundamentais. O primeiro-é â ã.fil.bu
to da solidão; é o direito de estar só; e é o sentido básico 
da intimidade e se reflete na inviolabilidade da casa. Ninguém 
pode entrar na minha casa. Eu tenho o direito de estar só. 
EsSe e â priiileiro atributo da privacidade: a solidão. 
· " . O segundo atributo da privacidade - e esse tem uma 
ligáção _direta com o direito de pro~riedade, porque é o meu 

lugar, onde eu estou, envolve pro?~en:a de propriedade -
é- o segredo. É diferente desse _pnme_tro. O segr_edo é um 
atributo que se liga a um tercetro; ah~s, o tercetro, que_ é 
a autonOmia, se liga aos dois; quem_ deCide sobre a revelaçal? 
do segredo e quem autoriza a viólação da casa. -

Quando conjugamos esses três atributos, podemos ter 
uma idéia da privacidade e, também, como tem ela que ser 
póriderã:da no- controle judicial. . . . . 

Veja-se o caso_do sigilo bancáno e do Sigilo da Recetta. 
Vamos também alongar a nossa reflexão: o Banco é detent_or 
do seu arquivo; estã arquiv-ado com ele é problema de_pr?pne
dade; ninguém pode ir lá à sua vontade - nesse mcts~ se 
protege a casa. Não posso entrar lá e querer mexer nas ootsas 
que estão lá dentro. · -· - · 

Mas não é o problema, porque naquele arqui_vo ~á dados 
que se referem a terceiros, outro aspecto da pnvactdade, o 
do segredo. O problema da privacidade de dado~, nesse caS?, 
é que o Banco ou a Receita detém. dados sobre cuJa _11utonom1a 
há um terceiro, o detentor do segredo, o que nao envolve 
o· pi-Oblema d:_~ropiiedade; ele é apenas detentor d.o segredo. 

Parece-me que, em termos de proteção, temos que tomar 
o cuidado no sentido de que aquele que detém dados de 
terceiros s6 seja obrigado a fazê-lo ou com autorização do 
terceiro ou - e toda a garantia do direíto fundamental; aí 
entra a autorização judicial e o alcance da autorização judicial 
-; o alcance., no mínimo, de um processo legaL Nesses--casos, 
o que eu diria? - - - -- -- --

Na defesa do direito individual deveria ficar muito claro 
na legislação e para o Poder Judiciário, portanto, para a pró
pria administração, qtie a Receita, quando entra numa_empre
sa financeira, num Banco, para examinar o que se refere 
aos objetivos da Receita, tendo em vista a renda, o lucro 
do Banco, ela pode entrar com tranqüilidade, porque tem 
o respaldo na lei, que a lei permite fazer isso. Claro, se não 
ela não tem como investigar; um dos artigos, o 145 da Consti
tuição, fica sem efeito. Agora, quando ela simplesmente se 
dirige ao Banco para pedir coisas de terceiros, entra o proble
ma do segredo, não é mais propriedade, nesse caso ela precisa 
do devido respaldo judicial pela Constítuição. Se não tiver 
isso, começa a ter um problema sério. E o que acontece? 
Qual é a queixa, não só da Receita, da Polícia? No tempo 
em que eu estava no Ministério da Justiça, ouvi isso de policiais 
federais; todos eles dizem a mesma coisa: "Doutor, desse 
jeito é impossível investigar, não se consegue. Só se se fizer 
secretamente. Isso é ruim". 

É verdade, é ruim. O que falta, infelizmente, é o_devido 
aparelhamento de um Poder Judiciário, que funcione ad hoc 
e onde realmente o policial que precisa dessa autorização 
possa-consigui---J.a-imediatamente-rA -grande dificuldade de con
seguir uma autorização dessa acaba inviabilizando, às vezes, 
as investigações e acaba acontecendo o que não deve aconte
cer, à revelia dos direitos fundamentais, ou seja, criam-se 
condições para que a condição acabe não se cumprindo. Tam
bém aí faltam alguns instrumentos. Teoricamente parece a 
mim que há distinção entre o aspecto propriedade, que envol
ve solidão; e o segredo, que envolve terceiros; e, aí, há necessi
dade desse_ terceiro institucional que é o juiz. Isso seria uma 
luz para o que estamos examinando. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~ Te
nho duas perguntas a fazer correlacionadas com isso. Primeira: 
por que, nesse caso, a Fazenda não propõe uma lei que regula
mente o § V do art. 145 da ConstituiçãO? 
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O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ -Isso, de fato, 
está sendo necessário. -Se bem que, em relação a esstqJarâ·
grafo, a legislação já fornece elementos suficienteS __ nO-qüe 
se refere ao património em geral, ou seja;·ão"-pióblema da 
solidão, de entrar na empresa e verificar seus-nvios, etc. Isso 
o próprio CTN autoriza. A dificuldade não esi:aarb problema 
está quando ela entra para pegar dados de terceiros. Essa 
legislação de fato está_ faltando. Isto está sendo discutido e 
pensado, no que se refere, por exemplo, a Bancos, em terlnos · 
de uma lei complementar. A lei complementar relativa ao 
Sistema Financeiio terá que esclareCer -isso. Por. enqdmto~ 
contamos com a Lei n9 4.595 que regula isso, -mas cria uma 
porção de dificuldades. Há gente que diz que não foi recejJcio.:. 
nada; eu acho que foi, porque, antes do_ Estado, existe o 
cidadão. Se isso protege o cidadão, seguramente a COnsti
tuição deve tei recepciOitado isso, parece-me- um argurriento 
fundamental. Mas, de fato, o que se_ re!ere_~--~Jgilo bª'~cá-~o 
precisa ser re-pensado, não há dúvi.da. Quanto do _sigilo da 
Receita, a parte relativa a informações a terceiros, há uma 
proteção no que diz respeito ao Código Penal. É um problema 
penal e está razoavelmente protegido. 

Sentimos que a quebra de sigilo no B'rasil~ se toma um 
pouco fácil demais quando oS jornais publicam o- que não 
deviam publicar. Isso infelizmente acontece. · __ 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- s~· 
me permite, acho que na questão dos jornàis~ está faltando 
reação dois atingidos. ~ ' 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Eu também 
tenho essa hnpressão. -

O SR. RELATOR (Fernando Henrii1.ue Cimioso)- Pbr--
que a Constituição garante-... ·~-- --O-------~ o:.~~---- · · • 

OSR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ_:__ Não -se'Cpor-
que que eles não reagem. _ 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) :..C Fal
ta a reaÇão dos atingidos. A Cop.stituiÇão garante unia:- Potçã-0-
de recursos nessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Senador Fernan
do Henrique, estamos debatendo um tema da maior impor
tância. Eu diria até que é uma linha divisora, a linha d'água. 

Eu queria aproveitar esse debate que está sendo bastante 
elucidativo para colocar algumas questões, por exemplo, nos 
casos do Estado. Tivemos aqui um caso; que eu -lastimo pro
fundamente; e todas as vezes que tenho oportunidade de falar 
sobre ele, reitero minha inconformidade. Foi o caso- do estudo 
da nossa dívida externa, quando vem aqui o Presidente do 
Banco- Centra1, sob juramento; revela as nosSas reservas -
isto é urna questão de segurança do País, principalmente quan
do as reservas estão baixas- e de repente, no domin_go seguin
te, estão estampadas nos jornais as declarações. E evidente 
que isto não está grosseiramente estampado na primeira pági
na. Mas quem lê um pouquinho e quem é iniciada em econo
mia pega trêS informações e .sabe exatamente aquilo que é 
da segurnaça do País. Isso para mim é muito grave._ 

O SR. RELATOR (Feriiarido-Henrique Cardoso)
Quebra de-ética~ dcc..oro-parla.mentar.--

0 SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) --Quebra de ética, 
deco·ro parlamentar, de tudo. E não vi nenhuma reação, nem 
por parte do Estado, nem por parte do Senado, nem por 
parte de nada. 

Quando Se fecha uma porta, numa sessão secreta, sob 
juramenteo, a pessoa faz uma declaração e no outro domin
go ... Ou estamos fazendo um papel ridículo aqui de brincar 
de fazer coisa desse gênero, ou aquilo não tem nenhuma im
portância, ou estamos, -de qualquer maneira apoucando as 
nossas funções e tam15éiri o sigilo. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- No
bre Senador, _V. Ex~ se recorda que quando da Comissão 
da Dívtda 'EXteina nós tivemos acesso a dados sigiiosõs qUé · 
nunca vazaram. Porque é impensável. 

Se me permite, Dr. Tércio, eu queria para terminar essa 
part~:relaÜva,ao sigilo, fazer a segl}iJ!_t~_pergunta: até qüe
ponto uma CPI tem direito de quebrar o sigilo? V. s~ nos 
e;xplicou, de maneira brilhante, a necesSidade da interferência 
do _jUiZ, ,riurri d~do momento, porque não se trata simples
mente dà priVacidade em termos de solidão, mas de segredo. 
V. s~ diSse que.ne'sse Caso preCiSa de um terceiro intervenieiite.
Eu concordo, tem de resguardar o direltó--iüdividual. 

.Então, pergunto a V. S\ uma CPI, neste caso, funCio-na 
como se fosse o jUiz? 

O SR .. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Esse é um 
outro termo que está na Constituição e·que_talvez merecesse 
mais explicações, é § 39 do art. 58. 

- Não sei,- não coriheço a história da introçlução dessa ~x_- _ 
pressão, mas me lembro que no correr de 1987 houve uma 
grande luta em tomo da chamada, naquela época, CPI da 
Corrupção, e apareceu até um parecer de um consultor, do 
então Consultor-Geral da República, Dr. Saulo Ramos; há 
uitl parecer nonnativo_dele sobre esse assunto, que envolvia 
exatarnente os limites de ação da CPL Inclusive essa expressão 
foi colocada em função daquela discussão. O que é novo real
mente_~qui é: poderes de inv_estigaç~o próprios da autoridades 
judiciais, ~além de outros previstos etc. - - -- -

A pergunta é o que são ess_es poderes próprios das autori
dades judiciais? Qual é o limite? No regime da Constituição 
anterior, ficava claro que havia uma série de poderes da autori
dade judicial que a CPI tinha que recorrer ao juiz para realizar. 
Por exemplo, certo tipo de investigação. Podia realizar diligên
cias, podia mandar os seus funcionários real_izarem diligencias 
etc., mas havia uma sérk de ati\'idades que_ ela precisava 
do juiz; era o juiz que requisitava O documento, que arrestava 
o documento etc. Essa_atividade_ realmente era típica.do juiz 
e para isso precisav·a reorrer ao juiz. -

Q~ando se fala aqui que tem poderes de investigaÇão 
próprio das autoridades judiciais, esse limite não fica claro. 
Porque a palavra investigação, de um lado parece limitada, 
mas de outro lado também pode ser interpretada de uma 
forma lata e dizer que igual à do juiz. EOtão. pode até mandar 
prender etc., mas não está clara. 

Aqui,-eu acho, tipicamente, um caso que mereCeria, nu
ma legislação inferior-, Um-esclarecinlento. Pelo menos os regi
trfeYitOs deveriam esclarecer o que significa isso e até onde 
vai, onde começa. A legislação deveria esclarecer isso.-- :Até 
onde vai, até onde se equipara ao poCier de um juiz. Não 
está_ claro. Que é bastante amplo, não tenho· a mínha dúvida." 
maS se pode chegar até lá é até um consenso político que 
tem que ser atingido_. ~ C~I é um órgão çolegíado, da dedd~ 
àe forma coiegiada: Eia-tem, portanto, diferenças em reiação 
afé ao juízo individual de um juiz, embora existam tribunais 
onde o juiz também é colegiado. 

Então~· essa é umã questão que mereceria uma reflexão 
legislativa, de ordem política. Do jeito que eStá cõ1ocada aqui 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II), Sábado 14 8965 

podemos levar a uma equiparação quase total ou sugerir que 
a palavra investigàção não avança até certos poderes que são 
atribuídos ao juiz. 

Em segundo lugar, por exemplo, a questão do sigilo, 
que é complicada também e envolve a 4.595. Pela 4.595 a. 
quebra do sigilo é permitida em relação às CPI, mas. aqui 
existe apenas uma limitação de ordem formal. A CPI tem 
que, para pedir a quebra do sigilo, decidir por maioria absoluta 
dos seus membros. 

Também acredito, e tenho sentido essa dificuldade, as 
CPI poderiam se resguardar melhor no_ que diz respeito a 
iss-o. Freqüentemente vejO que o Executivo é obrigado a per
guntar, no caso do sigilo bancáf!o, ~o P~c;si?ent~ df! :c~(~e
a decisão foi por maioria absoluta. Claro, podemos sempre 
pressumít ·que deve ter sido, mas por resguardo de quem 
vai fornecer, porque é crime, ele tem de saber, tem de tomar 
todas. as precauções. Então, um cuidado seria que a CPI, 
quando encaminha o pedido, sempre diga: HPo_r decis~o· de 
maioria absoluta de seus membros ... '' Outro cuidado impor
tante é que isso· conste sempre na Ata, e tem ·de ··ter essa 
Ata até para amanhã quando alguém, um terceiro, protestar 
que não autorizou, entender que houve quebra, a ata estar 
~ci. . 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- É 
verdade que aqui tudo é regis"fra"do. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -.Sim, más deixem
me situar um determinado ponto. 

Há também uma contenda, uma discussão so_bre se mes
mo o juiz 01.1 a CPJ. no caso admitindO (Jue a-·cpl tenha 
todo o poder de .um juiz, que pode pedir a quebra do sigilo 
sem nenhum indício de crime, de dolo ou de má-fé. 

O SR. TÉRCIO-SAMPAIO FERRAZ -=--Veja, tivemos 
recentemente, talvez uma das poucas decisões, uma decisão 
do Supremo em relação ao caso do ex-Ministro Magri, em 
que a Polícia pediu a quebra do sigilo baseada nas notícias 
dos jornais e o Supremo negou. Só isso não basta," é preciSo 
haver fortes indícios. Não é em qualquer circunstância," mesmo 
para um juiz. A decisão do Supremo é bem clara neste sentido. 

O_ SR. PRESIDENTE (Rónan Títo} -Então voli ser 
agora bem específico. A CPI está requisitando," DeSte momen
to, a relação de todos os assinantes de cartões de crédito· 
no Brasil, todos! Eles estão se negando a fornecer sob o pre
texto de que, generalizando esse pedido para todos os cartões, 
estamos igúalando aqueles que têm algum ilícitõ cOm aqueles 
que não têm nenhum, essa quebra a própria ·constituJção 
não permite. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Essa questão 
me exige talvez um outro tipo de consideração .a respeito 
dos dados em termos de privacidade. 

Tivemos esse problema na própria Receita, essa discussão 
já aconteceu lá em relação aos bancos e. aos cartões~ já fomos 
obrigados até a elaborar um parecer sobre esse: assunto. 

Aí diria o seguinte: a Lei Complementar n~· 70, no seu 
art. 12, autorizou·· a Receita a pedir determiitados_dados que· 
são basicamente: 

''Sem prejuízO do disposto na legislação, as insti
tuições finanCeiras, sociedades corretoras e distribui
doras de títulos e valores mobiliárioS, sOciedade de 
investimentO e de rendimento mercantil, os agentes 
do sistema financeiros. de habitação~ bolsa de valores 
etc ..• assemelhados, cartões de crédito fornecerão â Re-

ceita Federal~ nos termos estabelecidos pelo Ministro 
da Economia, inforni3çôes cadastrais sobre uSuários 
dos resp~ctivos serviços rela~ivos ao I!O~e, _f~liação, 
endereç.o, número de inscrição do cliente no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de 
Contribuinte -:- CGC." 

Tanto os bancos como as empresas·de cartão de crédito, 
em princípio, ·se recusaram a aceitar isso e disseram que a 
lei seria iriconstitucional. A questão é parecida. Num estudo 
que realizamos, eu, pessoalmente chegueí à conclusão, como 
Procurador e tendo de informar ao Ministro, que n~a·aprecia
ção da privacidade e dos dados privativos tínhamos de fazer 
algumas diferenças .. No capítulo da Constituição que se refere 
a esse assunto fala-se em intimidade, fala-se em vida privada, 
fala-se em honra, fala-se em imagem, ou seja, quando prote
gemos a intimidade e a vida privada - vamos ficar nesses 
dois aspectos -o que se protege é basicamente, numa palavra, 
principalmente em termos de honra, em termos de imagem. 
o nú.cleo da proteção é a integridade psicomoral do indivíduo. 
É isso que estamos protegendo: é o sujeito não ser devassado. 
Porque a possibilidade de a pess-oa se sentir devassada, não 
só. perante o Estado, mas perante o mercado. é uma coisa 
terrível e é um dado da era moderna. Aconteceu na era mo
Perna o dçvassar ser perigoso, não só em relação ao Estado, 
ma~ em relação à s,ociedade também. Então, essa proteção 
é para a integridade psicomoral do indívidu.o .. 

Ora, existeM certos dados que embora sejam do individuo 
- ó problema da solidão e da sua intimidade -são tipica
mente dados que criam a condição da comunicação. Esses 
dados são dele, mas para a comunicação. É o caso do nome. 
Ninguém tem um nome para si mesmo, para guardar para 
si mesmo; e ele tem um nome para os outros até, eu diria. 
São os outros que usam o nome para poder se comunicar 
cóói ele. É o caso, também. às vezes, de certos dados cadastrais 
do tipo do número da carteira de identidade ou do CPF. 
Esses são ·dados que facilitam a comunicação para o sujeito 
se apresentar às .vezes. em circunstâncias para obter crédito 
e· mesmo para enfrentar os seus eventuais problemas com 
a.Receita. Portanto, são dados que estão a serviço da comuni
cação, que estão para fora e não estão para dentro. 

Esses dados.- e a meu ver era exatamente o caso do 
art. 12 da Lei Complementar - nome. filiação, endereço·. 
número de inscrição no CPF ou no CGC, não me parece 
que sejam submetidos a qualquer forma de sigilo; ao contrário. 
Esse tipo de dado eu não tenho dúvida de _que é possível 
pedir de uma forma genérica, sem necessidade de que haja 
a detectação de qualquer forma de ilícito. 

-;-o- Eu sei e me lembro que.naquela ocasião tanto os bancos 
qUintos as ·empresas de cartões se recusaram a entregar eSses 
dados e a questão ficou parada. sujeita ainda a dis.cussões. 
Está ainda em discussão. 
- Agora. o problema é levantado a partir desses dados 
quando nós entramos em certas relações.da.vida privada. 
Um dos argumentos, por exemplo. das empresas de cartões 
de crédito era de que a revelação do nome e do CGC era. 
implicitamente. uma revelação do seu cadastro de. clientes 
-e aí havia até o problema de concorrência. uma não queria 
que a outra soubesse. ou que ningljém souhesse •. quem :ram 
os clientes de uma e de outra. E .verdad.e que ess.e. e um 
péssimo argUmento, porque ele proVa deinais. ·É verdade que 
a prática nos mostra que esses dados.são comercializados. por 
muitas dessas empresas. A mala direta é um exemplo disso: 
eles vendem isso. Um amigo meu. advoga~o. cheg~u at( a 
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brincar comigo e: perguntou-me porQue a Receita esta brigan
do por isso, se ela pode comprar. -Eles veriaem! É só pagar! 

Tirando de lado essa questão, porque é um argumento 
que prova demais - acho que a mala direta é algo perigoso, 
que deveria ser pensado, tem muita gente que se importa 
em receber cartas de quem não sabe corno obteve o seu ende
reço -,-mas tirando esse lado, que é a questão da mala 
direta, tenho a impressão de que aqui é possível, às vezes, 
eliminarmos eSsa relação de vida privada, de que fala a Consti- . 
tuição, que é, por exemplo, a relação de clientela. Os ban~o_s 
têm condição de fazer isso; não sei se os-cartões de crédito 
têm. No sistema dos bancos é perfeitamente possível, sem 
a revelação das relações de clientela, porque essa relação 
avança mais. A relação de clientela pode envolver, num arqui
vo~ num banco de dados, juíz.o de valor, se o cliente é bom 
pagador, se é mau pagador, quem é ele, há quanto tempo. 
Essas são __ a_s caracterú;ticas de uma relação de clientela que, 
de fato, a privacidade pode protestar. Mas pura e simples
mente dados que são objetivos no_ sentido de qUe a subjeti
vidade fíca protegida. Tenho a impressão que é possível pedir; 
desde que a subjetividade fique pro_tegida .. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrlque Cardoso) -No 
caso em tela o·nosso-objetiVo e·meranle_Ilfe _de refazer a legisla
ção, e os dados que queremos são globais, nãO Cstãitio:~dOfetes
sados na individualid_ade; e viriam so_9 sigil~. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Tenho a im
pressão de que esse é tipiCaritente um dado que não estaria 
limitado por sigilo, porque não fere a subjetividade na relação 
de clientela. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Mas sem entrar 
em valores, por exemplo, da movimentação de cada indivíduo. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERE.AZ- Aí entramos 
na relação de clientela e não haveria sigilo. Aí, sim, se preci
saria de uma autorização, da carac_terizª-_ção do_ ilícitO é.tc. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)--'- Muito obrigado. 
Com a palavra o Senador Feinando Henrique Cardoso. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)--,. Co-
mo já perguntei muita coísa. vóu·se-r-mais-breye_-,agOra. Volto 
à questão da sonegação fiscãl. _ . . _ _ _ 

V. Sf já-n-õs disse aqui quáis são os rrieca:nisrrtos~-Gostái'ja 
de sabber, tendo e.m víst~ os meca;nisrno&: de_evasã9. mãís 
freqüeilteinerite asslriã.lados nos processos fiscais--e a expe-
riência de V. S'' - .. _ 

QUe medidas poderíamos tomar para corrigi{ essa-s--Cau
sas. Depois. Se me permite. solíCitO que V. s~ também elabore 
algo. sobre a reforma fiscal, se_ bem que eu não saiba bem 
que reforma está realmente cm curso. mas a respeito do efeTto 
que ela possa ter para diminuir_ã_ sorü!-gcfç-ãb. na medida em 
que simplifique o número de imposfóS ·e- õtitrós mecanismos 
mais. Também gostaria de saber se não :jieria urgente regula- . 
mentar o art. 8. da Lei n" 8.021, de 1990. que permite a 
obtenção, pela autoridade fiscal, de informações financeiras. 
Se esse não seria taffibém um mecanismo -de coibir a evasão 
fiscal. E se v. s~ acredita que o tão propalado impoSto único 
seria outro desses elementos. Em suma. como V. s_~ encara. 
primeiro. o que é mais corriqueiro coólo soriégação. e. segun
do os mecanismos pelos quais poderíamos corrigir mais dt:ti
vamente essa sonegação'? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- E111 relação. 
na ordem, à primeira pergunta, quais os· mecanisnióS de eva!;>ãO 
mais freqüentemente analisados nesse~ processos fiscais. para 

. . . . . 
-··-----·--~·-----~·---~~ 

falar de uma form_a rnuito _genérica,-em géral os- problemas 
giram em torno de fraude documental. E o mais freqüente. 
Eu diria isso. A nota que não existe, uma ribtá fria, contra~os 
friOS~ presiãçâo-de serviços que não ocorreram e, portanto, 
a dedução que não deveria ocorrer. A fraude documental 
é a que m:iíS ocorre. Sobre como evitar a fraude documental, 
entra o problema da simplificação da legislação e, talvez olhar 
com mais tuidado o problema, dentro da simplificação do 
imposto de renda, por exemplo, das deduções, dos incentivos. 
Todas essas formas que permitem ao contribuin_te_ diminuir 
a sua carga fiscal na hora dos apertos inflacionários; na hora 
dos apertos. ele acaba lendo aquilo com carinho demais e 
descobrindo document~s que não existem. É claro que, no 
aperto, a possibilidade da dedução, por exemplo, da despesa 
etc., éfácil, quando o· sujeito produz documetos. Portanto, 
te-rrfõs-de pensar exatamente nesse ponto. Até que ponto vale 
ampliarmos as possibilidades de dedução. Isso também é um 
problema de contabilidade. Aí eu entro numa questão da· 
qual não enteng.o muito-bem, a apuração do lucro. o que 
é ·o ludo etc. E claro, vamos cair aí, e é exatamente por 
issa·qoe aparecem as deduções, e elas ocorrendo, criam-se 
as condições para as fraudes. Essas são as fraudes mais co
muns. os documentos forjados para se obter, ãs vezes. dedu-
:çõeS indevidas. - - __ 

- P3ra vencer isso, causas deSse tipo, sem dúvida a simplifi
cação do sistema é fundameiJ;tal, não sp _na djminu~_ção do 
número de normaS, mas também, como eu disse, na diminui-· 
ção da incidência, menos exações. Isso facilitaria a constância 
e--a pfe_SeriÇa da' -própria arrecadação~ tanto do lado judicial 
-o faro de que esses processos demoram e muitos acabam 
sem condições de continuidade. porque os valores caem a 
qu3ntras 'iOfimas :....__, Conlo tanibérii do lado da Receita, oride 
o númer_O de fisCalizações acaba sendo demasiadamente pe-

- queno. A pessoa conta com o _fato de_ que. fiscalizado uma 
vez, ela só. voltará a ser fiscalizada daqui a 4. 5 ou 10 anos. 
Tudo _iss_o provoca ou_ dá chance para a pessoa contar com 
aqueles 5 anos prescricionais e dizer: .. a gente agüenta; fui 
fiscalizado no ano passado e agora só daqui a 5 anos; uma 
fraudezinha documental vai passar. e se não passar a gente 

_ve· o que vai fazer". I.sso acaba alime.ntando e:sse tipo de f;a1.1:de. 
· E claro que da parte do Governo. do poder pubhco. 

de um modo geral. a austeridade no gasto é ftiridamen.tal. 
se o Governo não é 3.us-tei0. isso é :uni co-rwite para a ~-IJlpr'esa 
fraUdar também, tentar escapar de alguma maneira. A própiia 
trarispãrência naquilo que é recolhido me parece fundamental. 
- "QU:ãhtO ·ac> projeto de reforma fisCal, algumas propostas 
no campo tributário se ·voltam -pãra alguns desses princípios. 
O CãsO do Imposto de Valor Adicionado-NA. em contraste 
~com o ICMS. é unia tentativa -de se dar mais transparência. 
Coni.O ele é um imposto cobrado no destino. o controle deve 
ser mais. automático e mais efic1enft.~-.- - - ---

O SR. _RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -
Quem não gostou __ muito disso foi o Governador do nosso 
Estado. São Paulo perde muito. 

... . o SR.-TÉRéiCÍSAMPAICÍFERRAZ ---'.É iniJ)OSSÍV~l 
Contentar a todos: não existe uma polítiCa qUe contente a 
todos. _ _ 

Mas que ele pode ser mais henl- ffsi:àlízádo até do que 
-o ICM. não tenho dúvida. Ele é mais radical. tanto que é 
o imposto que Vige ila iliaiM parte dos países desenvolvido~. 
Ele tem essa visibilidade. oft:rece mais facilidade de contrl)lt:: 
-pm:.tanto. ::;e se-,guir nc.!ssri direçál'). ri uma hoa coisa. As fut'ões 
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que estão ali pfopostas. com os serviços, com uma parte boa 
do IPI, vão facilitar; diminuem as exaçóes. A pessoa não 
vai ter que calcular o ISS, o ICMS e o IP_I. E_ se é ·feito 
de uma maneira só, com poucas normas, o-controle se torna 
mais eficiente. 

-Nessa linha, tenho a impressão de que a reforma_ fiScal 
se faz necessária; conv~il -examitiar, ailfda estão em gestaç~9. 
não forani. encaminhadas ao Congresso, os projefoS de -lei 
complementar e ordinária, COil_l essas finalidades. é aí gue 
vamos ver se funciona mesmo. Por enquanto o que existe 
é apenas discussão,- em nível constitucional, se se permite 
ou não-· essa ou aquela forma de tributação. Mas a disçussão 
vai ficar mais clara na hora em que aparecerem esses projetas. 
a intenção dos que estão fazendo esses projetos.é chegar a 
esse tipo- de resultado. Quando ficarem prontos poderem de
bater e ver se vão-ser eficazes ou não. 

'o SR.' RELATOR (Fernando Henríqlie-Carâoso) E 
quanto à -questão do imposto únko_ e_ d_~_ r_eg1:1Iamentação da 
Lei n• 8.021? -

O SR. TÉRCIO SAMP A'f{YF'ERRAZ- Eu, particuiar
mente, tenho uma imprcS~b_não:fa~~ráy~I_d()_ í~posto único. 
Ele provoca distorções, é Um irilpostO com tendência regres
siva; acaba _sendo _up1 i~ poste;> de _estrutura_ruim, e, por outro 
lado. me paréce que a grande virtude que-é atribuída~ ele 
está, 't3.rvez, na facilitação do controle. Pode-se dizer: não 
precisa'remos Inais da RCceita, de fisCãis. Teriho_ a ir;tP!éss3o 
de que não é bem isso que vai ac6nteêer. Não vou j~gar 
nada para cima de ninguém, mas s_uponharnos que __ ele_ seja 
sobre as transaçóes financeiras. É inevitável que vamos ter 
que olhár as transaçqes financeri~s. A CPI está f~lando tanto 
delas; q~C -acontecem à revelia da Receita ... _ O que_ gara~te 
que elas '-:âo ser absolutamehte lídirna:s? ,É darõ -q-ue vai ter 
que h~vet fiscalização: - · ---- -

' 
· O SR.' MEIRA FiLHO- Permite-me V, Ex• uma inter

venção? 
Não seria a impunidade a causa principal da sonegação? 

Por quê a nossa legislação não estabelece que todo cidadão 
é preso pot hãO p·agàr à Súa. c~~ ta? , , . __ _ 

O.SR., TÉRCICY SAMPAIO FERRAZ- Claro que V: 
Ex~ tocou num ponto de·que havia me esquecido na relação 
das causas. -- -- -- ----. 

O SR. MEIRA FILHO -O _sujeito comete um crime, 
não paga a conta,- e não -é- ·preso-.-- Essa impunidade é que 
cria o ambiente da sonegação. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ-' Isso ajuda bas
tante. Temos aí um problema com a legislaçã~ at_ual. _No_ que 
diz respeito à sonegação, ao ver da Procuradona, tnfeltzmcnte 
é uma legislação bas_tante, falh~. Os tipos penais da Lei n'-' 
8.137 sobre a ordem tributária são muito" amplos. 

Agora, falando como advogado, é muito fácil escapar, 
porque eles são tão amplos que se encontra seguramente bre
chas para escapar e o Juiz não poderá condenar. porque nunc_a 
vai se caracterizar completamente. Primeiro problema: os ti
pos estão mal caractt!r_izados. Segun~o problema:_ parece-me 
que as penas que constam dessa Let n" 8.137, sao exagera
damente amplas. São cxagcradamente amplas nas margens, 
de 1 a 4 anos, para os delitos. São penas pesadas, Jc prisão. 
A minha imprcss_ão é de que esse tipo de pena - voltando 
ao nosso problema cultural- acaha inibindo o juiz. 

O SR. RELATÓR (Fernando Henriq'!e Card~so j_ =------ Há 
processos baseados nessa lei? Há pessoas que estao respon-
dendo a processo? . __ 

O SR.· TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ-,-A-Receita Fe
deral,quando detecta algum indício, tem encaminhado regu
larmente à Pro.curadoria da República, que é quem faz essa 
parte. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Mas 
não sabe se lá existem? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ.::.... Não, porque 
esSe é um assunto da Procuradoria da República:. Nós encami
nhamos para eles. que tocam. 

. O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) - O 
Senador José Eduardo está ansioso para faier uma pergunta. 

O SR. JOSÉ EDUARDO -Sobre o imposto único e, 
-en passant, só" pofque está atual a questão dos roubos do 
INSS, em que se· fala e_m 300 milhões de dólares e as apenas 
foram de 2 anos. Vale a pena! 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- O crime con;
'pensa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO-' Quanto à questao do impos
tO único. há uni dado que coloqt.ie"i na mesa com o pessoal 
da Receita e vi que causou um certo espanto. A avaliação 
de arrecadação q1,1e se faz do imposto único hoje é superes
timada, porque com a inflação alta - e de novo a inflação 
é um componente_ extraordinário nessa questão - o giro do 
capital é muito rápido, ninguém quer fazer estoque de nada. 
e tudo gira 3. 4, 5, 6 vezes no mês. Só para deixar claro. 
na indústria siderúrgica. na automobilística, existem compo
nentes que seria-ffi taxados 8, 10 e até 12 vezes nos vários 
processos de construção do automóvel até ele chegar ao consu
midor.-Existem outros tipos de indústrias cujos produtos saem 
da fábrica quase que diretamente para o consumidor e que 
seriam taxados uma vez apenas. Mas o componente inflação 
multiplica esse giro do capital. 

No Plano Cruzado - é uma experiência concfeta, não 
é uma experiência de "achõmetro"- quando a inflaÇão caiu 
violentamente o gíro do dinheiro diminuiu significativamente 
e -~ _ circula_ção do_ dinheiro no sist~!_I)_à_ bancário caiu mais de 
-10 Vezes. Uma agência que tinha 250 mil lançamentos por 
_dia, passou a ter 25 mil. Então. essa não é uma avaliação 
totalmente errónea-que se faz hoje com respeito ao que se 
fará possível arrecadar com o imposto único. Num regime 
não inflacionário não vai ser possível arrecadar nada. 

O SR. TÉRCJO SAMPAIO FERRAZ- É possível. 
Mas parece que a experiência argeittimi foi assini: (Juando 
caiu a inflação, esse imposto ... Se a sua base é a transação 
financeira. porque-há outras bases também, como conta de 
luz e coisas assim. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Sr. 
Presidente. para que fique bem claro no espírito. qua~âo 
o Dr. Tércio Sampaio mencionou a decisão doS.upremo Tnb~
nal sobre o sigilo bancário no caso do ex-Ministro Magn, 
a decisão foi porque o Supremo não estava convencido, naque
le caso, dos indícios. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FE!Ül.AZ __:_A policia se 
baseia apenas em noticiário de jornal. Ele disse: "Não. isso 
não é indício". 

o SR. RELATOR (FerriandoHenriqiíeca-rdosoj- Não 
porque não fosse possível fazer. 

-.. .,.,.,.-- .. -, -. .:...,..-,.~ .. - : . .,:.:.... ·~"~-·',·- -, 
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O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- É possíveL 
Ao contrário. Está bem claro na- de~i~ão- do Supremo qüe 
é possível. · · · 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-
Agradeço a V. S' - .. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com-a J)alavra 
o Senador João Calm_on_. 

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, inicialmente des~jo íelícltar o Dr. T~rcíó Sampaíó Fer!az 
pelo seu depoimento, tão riço em infOrmações e esClareci~ 
mentes, realmente preciosos para o nosso trabalho. 

Aproveitaria a oportunidade para sugerir ao nosso Presi
dente que fosse, rotineiramente, solicitado ~~s d_~poentes o 
seu currículo, para termos uma visão do_que cada depoente 
realizou ao longo de sua vid~._q Pr..: _ _Saínpaio Ferraz Júnior 
é um expoente, é um luminar do Direi.to, e_o se_u C:llrt:ículo 
seria, eventualmente, dispensável, mas como regra ge_ral seria 
desejável o encaminhamento aos Membro~ da Comissão do 
currículo de cada depoente. 

não sei- pot· que, até agora, não nos foram remetidas essas 
decla_r~ções. 

O SR.PRESIJ).ENTE.(Ronan Tito)- Nobre Senador, 
ainda ontem, na presença da secretária, fui ríspido na co!Jran~ 
ça;·espero que agora as rece"barnos, O Dr. Luiz F:e_rnando 

· Wellisch não nos· deve só essa~ mas várias outras informações, 
inclusive estou _com a pasta das informações. 

O SR. JOÃO CALMON- Mas essa relação realmente 
envolve_certos peritos, e talvez demore mais. Na realidade. 
é u_m direito desta CPI requisitar esses documentos, e seria 
dispensável Ierribrar que, inclusive para quem foi repórter. 
· Iião setá difícil obter esSes inforinações das próprias revistas 
amf:rita:nas. Se elas tiverem acesso a eSses dadQs, Qb_,!"iàtileilte, 
oS membros da CPI, com essa finalidade, sonegação fisCal, 
teriam o diieitO de Obtê-los. Estão demoran·do.um pouco. 

Por outiO Ia"do·, cf6i0 e gOstaria de ouvir a opinião de 
y. $'~ que é Um mestre nessã área, há um excesso de rotativi
dade na ocupação desses postos importantes da administração 
pública, principalmente na área fiscal, na área do Ministério 
da EConomia, do_ antigo _Ministério da Fazenda, do Ministério 
do_ Pl~Tiej~:rrnentci. Esse _é uin fator extrertfâtnente negativo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) --,-Peço à Secretaria V.-S•, é um luminar, um homem que tem uma projéçâo invejá-
que cada vez que encaminhar um ofíciO-CODVocando à_vittda. _- vel no Brasil, exerce esse cargo_lá pouco mais de um ano 
de um depoente que solicite que ele remeta, previamente, _um ano e um mês, apenas. v. S•.já~::ituóu <também do 
o seu currículum vitae para ser distribuído aos membros da lado de lá, fQi, indusive, advog<;tdO, assessor da Federação 
CPI. - - . das__lndústrias de' São Paulo, a FIESP, ......:. e isso honra muito 

O SR. JOÃO CALMON- Há algumas sernarias·compa- a FIESP; ter a -clarividênci3. de- coritrãtar um mestre- excelso 
receu à nossa CPI o também Professor Ives Gandfa da Silva éçn'no é V. s~ Isso é necessário: que essa prática de alta rotaüvi-
Martins, que em seu artigo de hoje na--F_Onta- ~~--1;~ :Paiiio, -dade diminua, já que ela não pode ser totalmente eliminada. 
na página~ do primeiro caderno, faz a seguinte 'afirmaç_ã~_:_ OutrO' exe-mplo: o Diretor da Receít_3 Federgl ~stá acumulando 

tambérit o cilrgo ~de Diretor·da F~zenda Nacional, como s_eu 
"Creio qu~ o -Senador Ronan .Tjto, que preside d n· d 

uma dasmaisre_levante.s.CPI, ousejâ,_ªquela que-cuida antecessor, que era Dire~or âa Receita Fe eral e uetor a 
da sonegaça-0 fiscal pode encerrar seus trabalhos vl"sto Polícia Federal. São carg<?s inacumuláveis .. Essa. é umad das 

' - -- ' debilidades que esta CPI pode ajudar a ehminar q_uan o o 
que qualquer que seJ· a a le1· a produzir, na-o ·poderá H · nobre Relator. o Senador e Professor Fernando ennque 
ter eficácia no UrUguai, de tal maneira "justificativas" Cardoso apresentar 0 seu relà.tório. - · - ' 
de empréstimos generosos poderão salvar todos contri- Tenho sempr~ repetido, já 0 fiz nesta reunião, como 
buintes brasileiros às turras com O_Eçário .. " visualizo esta Comissão que, realmente, é a mais importante 

Discordo _do ponto de vista do Professor Ives Gãridra _do Congr!!SSO NaciOnal. 
da Silva Martins, porque esta não é uma das maiS relevantes Encontramos esSá dffiéUldade, q~e já Salientei, de obter 
CPI do Congresso Nacional. É a mais releva!J-te, é a mais dados realmente importantes para os nõssõS trabalhos. O nos-
importante! Se esta CPI _atingir_: e·Va_i atirigir ...:....., cciln a - so fulgurante Relator já cunhou uma· frase, hoje, que acentua 
Presidência do Sen_ador Ronan Títõ"; e tendo Como Rela.tor ainda- m3is a· traôScendental importância -desta CP!, e decla-
o mestre dos mestres, que é o nosso Senador Fernando Henri- i-ou, com sua autõfidade, de d_outor __ e doutçr el_!l~f!to, que 
que Cardoso, sem dúvida nenhuma el;;t passará à história do o Brasil é um paraíso -fiscal, e- é necessário que~ toácis- n6S 
Congresso Nacional como a mais relevame em todos os tem- nos conscientizemos dessa verdade, que é absolutamente in-
pos. . contestável. .- · 

Se atingirmos os nossos objetivos,_se conseguirmos dimi-:
nuir de maneira drástica, ou- indicar caminhos, ou sugerir 
leis para evitar, de maneira significatiVa, a evasãO fiscal no 
Brasil, praticamente todos os nossos problemas estarão resol
vidos, a começar pela educação, o da saúde e tantos outros. 
Ehtâõ esta, realmente, é a mais impo-rtante CP!. 

Entretanto- aproveito também para fazer uma sugestão 
ao nosso _dinâmicO Presidente -,-não podemos ..conseguir um 
ritmo mais acelerado em virtude da demora no fornecimento 
de informações que pedimos. Vou dar um exemplo concreto. 
Por iniciativa minha, a CPI pediu ao Diretor da Fa~nda 
Nacional, que é também o Diretor da Receita Federal, que 
nos remetesse a declaração de rendimentos dos cinco bilioná
rios - em dólares -que existem no Brasíl, cujo ·nomes 
foram citados nas revistas For(une e Fordes~ Já decorreram 
várias semanas, o xerox tem um alto grau de velocidade, 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- E 
só nisso é paraíso. 

O SR. JOÃO CALMON- Exatamente. É paraíso fiscaL 
Não vamos deixar de ter essa característica se continuarmos 
com essa alta rotatividade nos postos importantes da área 
do Ministério da Economia, na-área da Receita Federal. isso 

-me parece de importância realmente extraordinária. __ . 
O problema da evasão, que nos preocupa aqui. obvia

m-ente se concentra mais na área federal; evasão fiscal em 
termos do GoVerno Federal. Entretanto. convém salientar. 
e··gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse ponto também. 
que a evasão fiscal é também alarmante nos Estados em rela
ção aos tributos estaduais, e não apenas aos tributos federais. 
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Temos repetidos aqui ad nausca a informação que éOOi1hecida 
sobre a sonegaçãoJiscal em São Paulo. O Estado teve o privi~ 
légio de vê-los nascer. Mas em São Paulo se sonega mais 
do que nenhum outro Estado da Federação. Os niímefos são 
mais impressionantes póique, realmente, o _seu Produto Bruto 
é superior ao de .vários países somados. Essa inforrilação, 
que repito com muita freqüência, por amor à causa qUe nos 
congrega neste momento aqui, é de que a sonegação fiscal 
em São Paulo, em relação a tributos federais, estaduais e 
municipais, é igual ao orçamento geral da República. 

Se dispuséssemos de um outro orçamento federal, obvia
mente a fisionomia deste Pa:ís iria mudar de uma maneira 
altamente auspiciosa. Sexta-feira passada, numa reuniãO que 
é quase espírita, po-rque não tem o comparecirriento ·-mâciço 
dos Senadores, pois estamos já bem próximos do fim da sema
na, tive a oportunidade de focalizar a atuação, da mais alta 
eficiência, desta·CPI, falando sobre o problema da evasão 
fiscal. E tive a oportunidade de receber apartes de dois nobres 
colegas que foram governadores do meu estado_ natal, que 
represento aqui, do Espírito Santo. S. Ex~ afirinaraffi da ma
neira mais enfática - isso está gravado, e o texto dos s~us 
apartes também, vai ser publicado no Diário do Congresso 
Nacional - que no nosso estado o, índice de evasão - S. 
Ex~ falavam com a autoridade de terem governa4o 9. estado 
gira em torno de 50 a 70%. Confirmada essa inforinação, 
provavelmente, relativamente, o Espírito Santo será um Est3.
do campeão de sonegação, ao contrário-do que pode parecer 
em relação a São Paulo. 

V. s~, com a sua experiência de mestre emérito da Univer
sidade de São Paulo, consultor de empresas, consultor da 
FIESP --creio qUe tc!nha sido consultor ou advogado da 
FIESP, a falta do currículo nos atrapalh3 um pouco~·· Qual 
foi exatainerite o" seu cargo? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Eu era o chefe 
do departamento jurídico. 

O SR. JOÃO. CALMON - Nem cargo chave. V. S• 
tem uma experiência muito riCa e invejável. Gostaria de inda
gar se V. S• teria, para enriqueCer Os nossOS Anais e facilitar 
até o nosso trabalho, algumas sugestões concretas que_penni
tissem que o Brasil saísse dessa área em que ele já entrou, 
graças à proclamação muito lúcida do nobre Senador Fernan
do Henrique Cardoso, a área dos paraísos fiScaiS?. É v-erdade 
que V. S• está ocupando este cargo apenas há um ano. Mas 
acumulou, ao longo de algumas décadas, uma experiência 
realmente extraordinária como espeCialista dessa área, como 
mestre emérito.! V .. s~ poderia nos trasmitir algumas questões 
concretas para o aperfeiçoamento da máquina fiscal, para 
o aumento substancial da arrecadação de impostos no nosso 
País? Esta seria a minha primeira pergunta concreta a V. 
S• 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ--.., Bem, no decor
rer da discussão eu já havia apontado alguns problemas e 
as correspondentes sugestões. Já havia falado da necessidade 
da simplificação da complexidade normativa; toritar mais 
transparentes os impostos, os tributos de um modo geral. 
mais visíVel aquilo que se paga; são sugestões genéricas. 

Em relação, por exemplo - e aí tomo. talvez. expe
riências de outros países que passaram por esse procesSo -
ao que diz l,'espeito aos aspectos culturais. pelo menos a infor
mação que- nós recebemos com visitas de autoridades mexi
canas- o México também tem um problema muito parecido 
com o brasileiro, até em termos culturais - foi -de que o 

aspecto exemplar das punições funcionou de uma maneira 
bastante rápida. - · · 

O SR. JOÃO CALMON - O México a(é superava o 
Brasil, creio que há algumas décadas. Eles tinham fama e 
era uma fama justa. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- O expositor 
mexicano reconhecia isso. na sua exposição. Ele nos disse, 
nessa ocasião, que realmente o aspecto exemplar, em pouco 
tempo, funcionou no espaço de 1 ano, um país que nunca 
havia punido ninguém por sonegação, de repente começava 
a ter um número de 200 num ano .• e no ano seguinte passava 
para mil. De repente, isso tem um efeito nlultiplicador muito 
grande. E mais,_ em cima disso a publicidade criou uma cons
ciência nacional de que o imposto era para ser pago, porque 
senão acontecia mesmo a priSão. Isso foi um dado funda
mental, nasceu com a cultura do País. 

Parece-me que isso é uma ·coisa que se poderia tentar 
almejar, e para isso nós precisamos ã.perfeiçoar a nossa legisla
ção penal fiscal. Como eu disse aqui. ela está ruim. precisa 
ser modificada. E nós não precisamos de penas graves, nós 
precisamos é de penas. Ele é ruim tecriiCamente. E há penas 
graves que o juiz áéaba não aplica:rido. Então nóS Precisamos 
criar condições para que elas sejani aplicadas. O importante 
é o caráter exemplar. Que. as pessoas percebam que serão 
punidas. Isso me parece, para modificar esSa situação do paraí
so. um dado fundamentaL 

Um outro elemento fundarilentãl nessa virada ou nessa 
modificação está rüi-COnScientizáção do desserviço que a cor
rupção provoca na fiscalização. Não sei se isso _seria factível 
no Brasil, mas a experiência que nus foi contada foi muito 

- curiosa. Eles tinham, por exemplo, grandes problemas com 
re~a_ção ~o contra~ando nos principais portos e aerOportos 
do país. Criaram uma e-spécie d~ gru_Fo Eliot Ness da fisCali
Zação-;·e esse grupo se aliou -é o exemplo mexicano a socie
dades femininas. de mulheres, e elas, em cada canto, se encar
regavam de fazer a fiscalização dos fiSCais. Ele disse que -fUnCio
nou- lá. De repente criou-se uma consciência nacional. As 
sociedades femininas, as donas-de-casa faziam a fiscãlização. 

O SR. JOAO CALMON- Como esforço cÕmunitário. 
sem obrigatoriedade. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Como-esforço 
comunitário, trabalhavam juntas com o grupo Eliot Ness que 
tinham lá. Diz ele qu'e aquilo funcionou de maneira incriVel. 
De repente apareciam as delegações das corrupções e eles 
conseguiam chegai e detectar. 

Em terceiro lugar, eles aperfeiÇOãrãiri ·--aí é o outro 
lado -os instrumentos de punição !! de apuração da corrup
ção. que no Brasil é complicado. As vezes tenho Visto pro
cessos de pilhas de papéis-que, ao -final, acabam não dando 
em nada, por razões de formalismo jurídico. 

O SR. JOÃO CALMON - Isso ocorreu na época em 
que o México praticamente só tinha um partido. o PRI? 

O SR .. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Isso ocorreu 
agoia, nessa virada. Foram as sugestões i:(ue· à mim tocaràm 
mais fundo. tendo em vista a mudança daquilo que o Senador 
falou, da idéia do paraíso e, portanto. desse prohlema cultural 
e da virada disso. 

São exemplos muito concretos. Eles conseguiram. 
Havia perguntas que me faziam: "Isso é possível no Bra

sil''? Eu dizia que nós precisamos mudar a legislação: não 

··•--.,-.-~·-·-. -···--· ,..-·'-···.-;-·· .·.··--;--:-~ .-.. --.~--·-
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sei se com essa legislação, com a Constit.ujção d_a mane;ira .. 
que está ... No supremo Tribunal Federal çer:tamente perde~. 
remos algumas coisas. E 9 mexiCano me dizia: "ganhai'QQS, 
todas no Supremo." Não sei como. Mas-quando eles tinha 
problemas eles resolviam também no.Poder )!fdicíáfío~ :·" · 

·Enfim~ é um conjunto de fatores complicados, creio' que 
essa atividade de forçar a comunidade a" perceber que' ~~a· 
tem de fazer o controle ... 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) - Os 
bicheiro.s no Rio de Janeiro cçmsegue~p.. - - --

O SR. JOSÉ EDUARDO - Apenas para enriquecer. 
as colocações, o Dr. Tércio talvez possa .t~az~r à luz a infor~ 
mação sobre a remuneração dos agentes.da.receita no Mé:xjçp: 
Tenho em conta_que se_os procuradores, os fiscais da Rec~-~t~ 
ganhassem de 1 a 7% numa ~abela, ept flir~;ção dos val<:>res, 
haveria um aumento-substancial na ar~~cadação e a corrupção 
também diminuiria nluito. Não sei como ,é,Qqs_outros J?~í~e.s. 

O SR. TÉRCIO'SAMPAIO FERRAZ -Essa é uma 
discussão-doutrinária. Conheço pessoas·, ·mesmo nn Brasil, 
que chegam a ser favoráveis à participaçãO 'do fiscal na própria 
arrecadação , diretamente. Não na_ m_ul(a; na multa, hoje, 
existe, IDas na própria ·arrecadação. Tenho. dificuldades· para 
dizer se esse seria o caminho. Agora~ eVidentemente, alguq~'a 
de incentivo iffundamental. - · 

O SR. JOÃO CALMON - Al~uns ~aíses adotam i:.ssé' 
sistema:.- -~- - - . · 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ-,-- Existem p:aíses 
que chegam a adotar _uma forma de participação não s.d na 
multa, mas até ... 

Isso é tido, doutrinà.iíamente, cOrild uma- regressão: É 
mais próprio de uni. siste-ma patrimõrü'alista do que 'de' urll' 
sistema capitalista. Mas, em todo caso, há pessoas_ que defeu:. 
demisso, pelo menos para ver se nós aumentaríamos a árrec!a
dação. . . . .·. ' ·' 

O SR. JOSÉ ·E!:iUARDO- Todo,~<!vogad~ c~br~··de 
15 a 20% na ação.-O procurador não cobra nada? 

O .SR. TÉRCIO .SAMPAIO FERRAZ- A Procura-
doria aliás,_ está, neste.mor.nento, em discussão... · 

O SR. JOSÉ EDUARDO - São. coisas difetentes o 
fiscal e o procurador. Mas acho que ambos os ca_sos me-reCêm 
uma· participação. .- --- - · 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Na ,Procura
doria existe um pro labore que resulta das verbas hono_r~riãs. 
que não é uma verba tributária, porgite quando a parte é 
condenada, ela paga, e isso forma um fundo, que atende 
a urna porção de coisas dentro d_a Procuradoria. Inclusive. 
uma parte vai para os procuradores, conforme o desempenho 
dos respectivos estados. O estado que começa a desempenhar 
mais, tem uma participação ni."aior; Se te'rit desempenho pior. 
tem uma participação_ menor. 

Mas. infelizmente, há uma corrente que quer isso. Acho 
que não devia acabar porque é um boin inCentivO. 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, eu queria ape
nas ilustrar um pouquinho~ se me permite·. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Tem. a palavra 
V. EX" 

O SR. MEIRA FILHO- Não sei, Senador. se foi antes 
desse acotltecimento no México a- que S. Ex~ se referiu, mas 

o Ataulfo Alves, numa o_casião, num samba_, diií3.- qUe era 
preciso criar uma fiscalização para fiscalizar a fiscalização. 
(Rísos.) · · 

O SR. PRESID.ENTE (Ronim 'Titó) - Com a ·palavra 
o Senador João Calmon, para dar prosseguirhento.' ' ' ' ' 

OSR. JOAOCÀLM6N- Sr. Presidente, eu hã.,.oom· 
partilho de nenhum pessimismo em relaçã'o ao BrasiL O Mé
xico conseguiu se libertar de Vários de seus_ notó~ios·_males, 
e não era só na área· de sonegação fiscal. A crimiDalidade 
no Mé_xic_o era tão_alarJilante que havia um chiste, uma piada 
assini: í..nri mexicanu· estava- corrí-Urii· buquê de flores •. e .o 
seu patríCio perguntou: ''Usted gosta de flores mucho?-.,-.ma-
iíana tendrás!" .:__E aí deu .três tiros: (Risos:~ ·- • 

Ofa; se o MéxiCo conseguiu sUper-ar tod.os· os probl~mas, 
inclusive o· do partido único, a c:::orrupção realme.nte avassala
dora;.e está se apresentando'aos olhos do mundo,cpm .uma 
oU:tra· fisionomià, ·senão ainda a ideal -talvez não tenha 
chegado· à altura do HimalaiÇt, mas já .~ um avançO muito 
auspiciOso-, creio que· nós também poderemos eliminar vá
rias dessas falhas. --
.. ·.O-que éti temo é que o adiantado da hora não me_permita 

continuar nessa série de pergUntas. - · -
· Mas; sobre· Um ponto .• eu gostária: de deixar bent clara 

à. üiii>ha posição: A luta é um pouco· desigúal, por<jtie ao 
-Iai:JO ''dos mega:coi'ltribtiintes,'áos· de,'primeirísSiiria· éategona·. 
há Uma· ~tiipé que trabalha' durante:_ décadas ... Um lúminar 
do Direito Fiscal CÇ)mpaieceu a esta CPI. o Professor Ives 
Gandra Ma.rtin$ - realmente um rnestr_e notá_v:d nesSa·_área 
de Direito Tributário. Isso é ex_tremamente benéfiéo_ pára o 
gràO.âe contribuinte. ·Em ·relaçã-ó· aos -que ãtuãil1 iló "PQder 
EX.êctitiv·o, ã.' àlta rOtatividade'-- eu ·salienttH há poutó -
é depfor~vel! Durá Um anó, dril. ano e meio .... Muitas vezes. 
conto dep~oravelmente aeoitteCe, a Diietória: da Reée'ita Fede
ral é' àcm;nulada com outro cargo-·êncj_U:antó 'e'sSe's'mf:Stres, 
esses luminares 'do Direito Fiscal. atuam durante décadas a 
se l-viço de grupos econômicos, certamente os _mais impor
tantes, qu~ têm capacidade de pagar honoráriOs a um astro 
de primeira grandeza como o mes_trc_Ives Gandra Martins. 

EsSa s'it~aç_ão precisa. 'Sem dúv.ida. ·melhoràr: ~_U ·me per-
- gtintõ; OU_p.ergún'to ·a· v. s~. que tent muito rriais ·autoridade 

do· que-eu- não tenho-pnitfcãinente nérihuma, 'soo um faná
tico, um maníaco, um obsecado pela 'eduCãÇãO~ mas é ·até 
do.meu intçr~&c o tc.tiJ.a, fiscal porque está vinculado à minha 
paixão pela educação. Basta um pa::;rso - e também não é 
muito rápido -, um passo não seria_imperativo para revitali
z3rrrios ôu' darmos outra dimensão a essa Escola de Adminis
traçãO;_ fundada de acordo com as linhas mestras, à-inspiração 
da famosa e'scola francCsa? Ao que parece, está' passando 
um período de decadência inegável por falta de recurso. O 
nosso Relator poderia falar sobre'isso com muito maior autori
dade e com maior conhecimento. 

-Uma outra coisa que me parece absolutamente indispen
sável seria o apriritoraniento. cãda vez maior. da qualificação 

: _qasp_e~soas a quem está.~onfiada ~-t~r~f~4e a.umentar Sl!~st~an
ciálmc!nte á arrecadação de impostos. pelo menos nas áreas 
federal e estadual. Na área municipal, o problema é muito 
mais grave! - - - - ' - - -

V. s~_teria algumas outra~ propostas concretas que pudes
sem ser úteis ao nosso trabalho? Repito, para encerrar_a minha 
participação. que esta Comissão,'-Com a süa cOmposiÇão aqui 

. ·no plenário, tendo como Presidente o Senador Ronan tito. 
e córno Relator o nosso mestre Fernando Henrique Cardoso. 
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tem todas as condições de passar à História do Congresso 
Nacional como a mais importante, se daqui saírem sugestões 
ou projetas de lei que evitem essa avassaladora e impune 
sonegação fiscal em nosso País, que, se não é a mais vultosa 
do mundo, aproxima-se bem dessa marca. 

Muito obrigado. 

O SR.. PRESIDENTE (Ronan Tito)~ Com a palavra 
o Dr. Tércio Sampaio. --- - - - - - --

0 SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ -Sr. Senador, 
eu o conheço há muito tempo, exatameO.te pela sua preocu
pação com a educação. Há muitos anos, participei de uma 
grande comissão·;-da ·qual V. Ex• era um mentor, em que 
se preparavam vários trabalhos sobre a educação. faz mais 
ou menos quinze anos. Desde es~a época, tenho contato com 
o seu pensamento- e com a sua forma de ver as coisas. 

Com respeito a -esse ponto--específico· da educação, não 
tenho dúvida de que esse é um processo lento - e não é 
talvez uma sugestão de uma praticidade imediata -, não há 
dúvida de que a educação na escola, desde pequeno, do futuro 
contribuinte, é importante. A idéia do taxpayer é algo a ser 
pensado, embora seja uma sugestão que talvez vá se perder 
no tempo, porque ela não é factível a curto prazo. E algo 
sobre o qual podíamos pensar, nãQ .é impossível. Na hora 
em que se pensa na foimação do cidadão, a idéia de transmitir 
à criança··desde o início os seus direitás, os direitos funda~ 
mentais, também incutir esses deveres fundanientais. Acho 
que deveria fazer parte da educação, tendo em vi:;;ta o papel 
do Estado, a relação tributo/contribuinte/Estado~ Mas isso 
num plano mais genérico. 

No que diz respeito ao aparelhamento do Estado --e 
aí a questão da educação e da Esaf é importante.:...._ eU pióprio, 
talvez com um pouco de timidez, já tenha proposto no minis~ 
tério que se tentasse transforinar a Esaf em algo. não pensei 
no modelo francês, pensei D.o modelo espanhol. A Espanha 
tem um instituto fantáStico_ onde eles recolhe~ do mundo 
inteiro informações a respeitO de questões fiscaiS' ... 

o SR. JOÃO CALMON- Qual é o nome desse órgao? 

O SR. TÉRSIO SAMPAIO FERRAZ- É"Instituto ... 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -Fi-
zeram uma reunião recentemente em São Paulo da qual parti~ 
cipei. Vão fazer uma outra agora aqui, mas, infelizmente, 
preciso viajar a Sevilha. 

O SR. JOÃO CALMON- Vão fãzef ou já estão fazeri~ 
do? 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Já 
fizeram em São Paulo. A FGV e esse pessoal da Espanha. 
Agora estão fazendo uma grande reunião iritenlaciõnal. em 
Sevilha. 

O SR. TÉRC!O SAMPAIO FERRAZ- Instituto de 
Estlidios Fiscales. Eu não tenho o nome certo neste mOmento. 
mas enfim, não é difícil de conseguir isso. 

E eles não só têm esse repertório, talvez um dos maiores 
repertórios que se conheça de legislação- de todos os países. 
como eles fazem periodicamente esses seminários. levam granw 
des especialistas do mundo inteiro. colhem informações. têm 
registres fantástiCOs! Claro que de uma hora para outra não 
podemos transformar a _Esaf nisso._ Acho que deveríamos co
meçar~ o que seria uma coisa importante até·p·ara o·apái'elha~ 
mento do estado. porque na hora em que se quer fazer uma 
re{orma fiscal. começamos a ganhar experiência. a C:Onsul~ar 

esse e aquele, um graride advogado ... se o próprio Estado 
já tivesse esse repertóriO de todas as legislações. do que se 
faz~ poder trazer gente, fazer depoimentos, aí as reiõrmas 
seriam mais bem pensadas até e talvez, então, mais factfiiets 
na sua prática. · - · 

· Penso que esse tipo de caminho no sentido educacional 
amplo também é urria coisa fun,damental; essa idéia deveria 
pi'OSperar; o· Estado tem que se aparelhar nessas coisas. E 
a Esaf talvez seja o lugar certo para se realizar um tipo de 
trabalho desse .. 

O SR. PRESIDENTE (Ronari Tito) - Com a palavra 
o Senador Meira Filho. 

O SR. MEIRA FILHO -.Sr. Presidente desta Comissão, 
digno Senador Ronan Tito. Sr. Relator. ilusitre e respeita
bilísS:imo Senador Fenmado Henrique Cardoso, Sr. Procu~ 
rador, antes de fazer algumas perguntas rapidíssimas, como 
é do meu costume, eu queria referir:.me a um assunto que 
foi trazido pelo ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso. 
Não venho discutir. Apenas como.católico- senti que V. Er 
joga uma certa culpa na Igreja no que diz respeito à sonegação. 
Perdôe-me se estou entendendo mal. 

. O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - O ateu tem uma 
idéia· sobre o ato d-e contrição completamente diferente que 
nós, que participamos da Igreja, temos. É muito particular 
dele. 

·O SR. MEIRA FILHO -Sei. Respeito plenam~.nte. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- O 
debate claro·, Senador. é de Marx Weber. a respeito da ética 
protestante e da éticã.- católica. A ética católica se opunha 
aos juros. por exemplo. Não é uma ética· capitalista, aliás 
mais próxima -até a mim do que a ética protestante. Pela 
ética protestante, a relação é di reta da consciência com Deus, 
não passa pela intermediação da Igreja. Então, não tein o 
perdão. E os Calvinistas. ao- contráriO, quando acumulavam 
riquezas. eles viam isso como sinal da graça divina. · 

Não tem nada a ver com a religião católica. a ·qual me 
rendo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Vou apenas com
plementar a informação. A banca suíça é formada de 99,9% 
de calvinistas, por essas_razões todas, e eles não têm o menor 
pejo de receber, por exemplo~ depósitos de ditadores latino~a~ 
mericanos, de qualquer lugar do mundo, ou de Hitler. ou 

·de quem quer que seja que esteja matando, roubando e man
dando para lá. porque de manhã eles fazem a sua Or3ção 
e cumprem o dever religioso de entesourar aqu-ele dinhefro. 
Isso é da ética calvirdsta. 

O SR. MEIRA FILHO- Vou fazer apenas uma rápida 
digressão: Jesus disse que o reino ·dele não é deste mundo. 
A Igreja Católica. apesar de inspiração divina. não é divina. 
ela é constituída. na sua maioria. de pecadores como nós. 
Ela procura chegar lá, através da perfeição. Então. eu queria 
apenas destacar que a Igreja. nesse particular. até que evoluiu 
mliito. porque· ine teni.bro, o meu pai me ensinou a rezar 
o HPai Nosso .. de maneira diferente. dizia: ~·Perdoai as nossas 
dívidas. assim como nós perdoamos aos no~sos devedores ... 
A "Igreja mudou isso: •·Perdoai as nosSas ofensãS~ assiril cOmO 
nós perdoamos aos que nos tem ofendido ... Então. já houve 
um progresso. no dizer do Senador Fernando Henrique Car
doso. 
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Mas quero lembrar, aqui, que um dos primeirOS depoen
tes desta Comissão, o Dr. Wellish, disse que esta Comissão 
seria, será e é a mais importante do Senado Federal atual
mente, no que concordo plenamente. Reconheceu também 
ele as deficiências e as Carências do _órgão arrecadador, igUal
zinho aos outros, aos demais, porque a palavra que mais teriho 
ouvido aqui é carência e deficiência do órgão arrecadador. 
no que concordamos plenamente. E me lembro que o Dr. 
Wellish fez um apelo a esta Comissão, dizerido que precisava 
muito do Legislativo. "Nós precisamos muito do Legislativo, 
que venha em nosso socorro". Eu não esqueço nunca :mâ.is 
disso. Acredito que nós todos aqui estamos nesse --camínho. 
E tenho notado, também, que todos os depoentes que tem 
vindo aqui são competentes e de um alto conhecimento de 
causa. RegiStro o me·u elogio e o meu reconhecimetJfo, o 
meu aplauso até e a nos.s:a tranquilidade em sabermos que 
a Receita tem gente- COmpetente; o que está faltando é um 
r~aparelharnento, no meu entendimento. E a questão nossa 
aqui é com relação às leis. Muito beml 

V. S•, em certa hora, falou uma coisá. que me chamou 
muito a atenção, Sr. Procurador. V~ s_~ disse que o pode:r 
público não pode faier·o que os outros podem fazer. Eu 
lhe perguntaria: quem são-·esses oUtrOs que pOdem fazer o 
que o poder público não pode? Porque, nó meu entendimento, 
o poder público é o gestor principal da coisa pública. Agora, 
esses outros podem fazer e o poder público não pode? Isso 
me causou uma certa espécie. Seria apenas essa a minha per
gunta. 

Agora, um dos presentes e que não têm acesso às pergun
tas, ·a bem da verdade, pediu-me que fOrrriulasse a V. S• a 
seguinte pergunta: "É sabido que nos Estados_ Unidos. retira
das e depósitos bancários, a partir de 10 mil dólares, são 
obrigatoriamente irifofmados pelos bancos ao Tesouro.'Nessa 
hipótese, o sigilo bancário fica protegido pelo sigilo fiscal 
não advindo, portanto, nenhum prejuízo p-ara o cidadão. Co
mo V. 8' considera o ·caso brasileiro, _onde o sigilo bancário 
vem sendo c_olocado como anteparo frente às autoridades fis
cais. Seria possívél um prévio processo· fiscal contra corren
tistas fantasmas com CPF falsos?". Era só. 

O, SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Conéed_o a pala
vra ao Dr. Tércio Sampaio Ferraz. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Inicialmente 
os,meus agradecimentos pelos elogios não merecidos, mas, 
enfim ... -Quando eu disse que o poder público, enfim --os 
seus Procuradores não podiam fazer certas coisas qUe oS outros 
podem, eu estava falando naquele momento dos problemas 
relacionados à administração--da Justiça. Isso, infelizmente, 
acontece e qualquer advogado conhece isso. 

O SR. MEIRA FILHO- Aliás, se me permite V. S•, 
o- -Senador quase respondeu a minha indagação, quando S. 
Ex• falou na desorganização do Estado. . 

O"SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ ~É: são coisas 
diferentes. PrirneíiO 1ugar, quando fiZ ess-ã-3ffrmaçã6 eStava 
me referii"ido à administraçãO -da Justiça, e os advogados que 
defendem os seus clientes privados eles podem e têm até 
verbas para isso; eles podem usar essa verba para azeitar 
a administração, fazer corrcque os processos andem mais de
pressa, fazer com que o Oficial de Justiça fUnCione mefhor, 
fazer com que a penhora recaia exatamentC sobre aqueles 
bens que interessam realmente a quem está pedindo a penho
ra, e isso--o poder público nã? pode fazer. Primeiro, não dispõe 

dessa verba e_ mesmo que dispusesse é incompatível. não dá 
para ele fazer isso. 

Ora, de outro lado, existe também um desaparelhamento, 
só que aí num sentido muito mais amplo - e aí a pergunta 
"a falta de instrumental" -, esse instrumental é absoluta
mente legitimo de informação. Agora estamos, talVez, che
gando perto de conseguir uma ligação direta com o Proda~en 
para a legislação. Não temos isso. Conheço rnuitos-escritóiiOS 
em São Paulo que têm isso, há algum tempo. Agora que 
estamos pensando_que talvez cheguemos lá! E numa função 
simples, de legislação. Um controle de pr.pcessos, via informá
tica -essa interligação com o próprio Judiciário-, também 
não temos. 

Então, esse -desaparelhamento do Estado, nesse sentido 
legítimo, também existe; quer dizer, de_um lado, existe esse 
outro problema, que é muito difícll de ser_superado. Não 
me passa pela cabeça que o Estado, enfim, que os Procura
dores comecem a dar dinheiro para os oficiais para conse
guirem isso--ou-aquilo. Não fica bem! Repugna-me isso L Tam
bém acho que não fica bem o advogado fazer isso. Sei que 
fazem! E posso dizer, em sã consciência, que_ não gosto da 
parte processual desse lado. E não faço, porque não aprendi; 
não consigo "enfiar" dinheiro na mão de_ uma pessoa, não 
ronsigo, não faço isso mesmo como advogado privado. Mas 
sei que fazem isSo. E o pior é que todos me dizem: "você 
é louco, porque assim não funcionar". 

O outro lado é o desaparelhamento legítimo, técnico. 
Por exemplo. nesse_ caso do acesse às informações e até 
dessa informação no sentido amplo, comO fizemos há poucO 
com respeito à Esaf, e o acú-mulo de informações genéricas. 
Agora, tudo isso quanto ao problema do desaparelhamento 
e dessa desigualdade de condições. 

Quanto à outra pergunta - inclusive já ocorreu, logo 
-nó' iilíciõ da gestão do Ministro Marcílio, a idéia de partirmos 
para algo parecido. Ontem, o Conselho Monetário fez algo 
parecido. embora que não com efeitos imediatamente fiscais; 
não há efeitos fiscais. Se bem que isso e·mais-pã.ra u~ ç-ontrole 
de fluxo, é um controle bancário; quer dizer, não há urna 
relação direta com a Receita. Mas ten_ho a impressão de que, 
embora não haja uma relação direta com a Receita, vai funcio~ 
nar como inibidor; já é um passo!_ Não há relação com a 
Receita, mas já vai funcionar como inibidor. E é .um controle 
de fluxo. Isso foi feito ontem. 

O SR. MEIRA FILHO- Um_chcque acimã de quarenta 
e seis milhões? 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ -Isso. E vai 
ser corrigido em Ufir. Portanto, vai ficar. .. 

~- O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Dez 
niil dólares, mais ou menos! . __ 

O SR:TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Sim, dez mil 
dólares. Quer dizer. o patamar foi dez mil dólares e agora 
será corrigido pela UFIR. Acho que há um caminho nessa 
direção. 

O SR. MEIRA FILHO - Dou-me por satisfeito. 
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com ·a: palavra 

o Senador João Calmon-. - - - - - -

O SR. JOÃO CALMON -Eu gostaria de aproveitar 
a oportunidade desta reunião, que está sendo muito instrutiva, 

_e dizer que foram citãdos aqui os casos da Espanha, do México, 
_da Fra-nça e da Escola de Administração Pública. Acho que 
talvez fosse útil se procurássemos alguns subsídios. 
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A Itália tinha a máfia. Matou um juiz recenterilente. 
mas diminuiu muito a sua atuação de sonegação fiscal, inclu
sive contrabando e sonegação. Isso realmente era aterrador! 
Apesar das brigadas vermelhas, a área do terrorismo, apesar 
da máfia e da sonegação fiscal, a Itália consegiu uma coisa 
prodigiosa, inclusive superou a Inglaterra. 

Sr. Presidente, Sr. Relator, talvez fosse útil conseguirmos 
subsídios para o nosso_ trabalho em mais de uma fonte de 
inspiração. Também a Itália. O que pareCe a V. Ex~? 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Acho muito útil, mas vale a pena. Inclusive, porque há muitos 
pontos de similitude com a nossa economia, com a nossa 
sociedade e com a nossa cultura: a fé católica. 

O SR. JOÃO CALMON -E os problemas lá, alguns 
eram mais graves que o nosso. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Eu 
só queria fazer uma observação final: nos Estados Unidos. 
quando se retiram somas acima de dez mil dólares, há registro 
até do número da nota. De tal maneira que. realmente, o 
controle é muito eficaz. Podíamos, talvez, no Brasil, começar 
a introduzir alguns controles desse tipo. 

O SR. MEIRA FILHO - Só nos faltou um esclareci
mento de V. s~ a respeito do sigilo fiscal. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Nos 
Estados Unidos mantém-se o sigilo fiscal. 

O SR. TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ- Bom, eles são 
extremamente rigorosos. A quebra. lá, do sigilo fiscal exige 
realmente a participação do juiz. O rigor é extremo; o rigor 
é muito grande. Eles obtém as informações, mas a quebra 
do sigilo é muito difícil. O_ sigilo é muito bem guardado lá. 

O SR. PRESIDENTE (R:onan Tito}- Muito bem! Só 
quero fazer dois reparos finais: um é a questão- dO IV A; a 
arrecadação do tributo. O GOvernador de São Paulo, que 
é do meu Partido, por quem tenho a maior admiração, nutro 
por S. Ex~ a maior admiração, está fazendo um papel sério 
lá, no entanto, eu gostaria de daqui -se -fOr possível -
advenf-lo de que não conheço nenhum país civilizado em 
que o imposto da venda não seja arrecadado no local do 
esforço para a compra, tanto que nos Estados Unidos há 
uma taxa em cada estado. 

Na primeira visita que fiz aos Estados Unidos fui sur
preendido por um fato interessante: Eu estava com dez dólares 
no bois? e vi um canivete. SOu rOceiro e fui comprar o carilvete 
e passei por um vexame, que acabou para mim sendo pedagó
giCO. Eu cheguei e pedi o canivete e fui pagar dez dólares, 
mas eram onze dólares que eu tinha que pagar. 

Pois bem, acho que nessa sugestão nós deveríamos iricluir 
na nota, colocar o preço da mercadoria para que na hora 
de pagar o sujeito note que ele tem que pagar o imposto, 
para se criar consciência. 

Disse agora mesmo aqui, quando eu queria falar no ato 
da penitência, sobre o ato de contrição. A respeito da peni
tência eu teria que faier mais cursos de teologia para explicar 
a questão da penitência. Mas sinto, de uma maneira um pouco 
diferente, pois quem sonega e vai ao padre e pede perdão, 

·o padre tem obrigação de dizer para ele: pague primeiro e 
depois venha buscar o perdão. Pelo menos foi isso que e"u 
aprendi. 

O SR .. RELATOR (Fernando Henrique Cãrdoso)- Já 
fiz muita penitência-, mas nunca por ter sonegado. (Risos.) 

. O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Eu deixaria uma 
pergunta no ar que, talvez, o Dr. Tércio não saiba e nem 
tenha a obrigação de responder. Mas acho que todos sabemos 
pesquisar isto: não sei se o Dr. Tétcio, os Senadores, ou 
alguns participantes, mesmo os assessores, conhecem algum 
país no mundo, sério, que esteja em -desenvolvimento; que 
arrecade menos de 25 a 26% do PIB e nós estamos ao redor 
dos 20% do PIB. Mais 5% do PIB; hoje, daria para nós 
vinte bilhões de dólares para o nosso caixa. Corno vamos 
falar em educação, saúde etc., se não arrecadarmos? 

Por outro lado, acho que a cultura brasileira está muito 
mais enraizada na questão dO "jeitinho" do que mesmo em 
crenças religiosas. porque 90% dos católicos brasileiros são 
católicos e umbandistas. Então, Dão e'stá tanto poi' a:í e. síin, 
na questão do "jeitinho". 

Tivemos aqui a questão do ujeitinho", que foi traduzida 
pelo Dr. Tércio, de maneira muito cautelosa, que era o "azei
tar-se a questão" ... diversos nomes. Ou nós ficamos no país 
do ••jeitinho", ou vamos ser um país sério. E, agora não 
é a questão de ser o país do "jeitinho" uma ilha, porque 
as fronteiras do mundo hoje estão se apagando, cada vez 
mais, e se quiserinos fazer parte desse concerto das nações 
civilizadas e desenvolvidas, nós teremos que par.ar de dar 
um "jiitinho" e levar este País a sério! 

Quero agradecer, enormente, o pronto atendimento. do 
convite feito ao Dr. Ferraz, Procurador que aqui deu uma 
aula de filosofia do Direito e de cautela, inclusive, na análsie 
dos termos, que para mim foi de alto proveito, altíssimo ptb
veito, mostrando uma seriedade muito grande e nuanças pe-
quenas que, às vezes, diz tudo. · 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Pa-
ra nós também. ;.; 

O SR. JOÃO CALMON- Para nós também. 
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Aprendi depois, 

com o passar do tempo. que os peremptórios são pouco'cíeriti
ficos, porque há o cinza entre o branco e o preto muito grande, 
e isso precisa ser esclarecido, nesse momento. para que tenh~
mos conhecimento daquilo que estamos fazendo. 

V. s~ desculpe-nos por acharmos esta CPT a mais imp(fr
tante, mas o pior é que nos continuamos achando. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 10 minutos.) 


